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cadrele didactice, tinerii și organizațiile locale în mod  direct, și de asemenea, folosim
această oportunitate pentru a consolida  programele și trainingurile noastre.
Vă pot asigura că atunci când voluntarii se vor reîntoarce, Corpul Păcii va fi mai bun ca
niciodată! În continuare, vă invit să urmăriți cât de multe pot fi realizate atunci când
oameni dedicați lucrează împreună pentru atingerea scopurilor comune. Veți vedea
fotografii a îmbunătățirilor concrete și, de asemenea, veți citi despre abilitarea și
dezvoltarea capacităților partenerilor locali și tinerilor. Veți fi martori ai modurilor în care
voluntarii americani au sprijinit cetățenii moldoveni în a-și construi un viitor sigur și
prosper la nivel local. În timp ce privim spre 2020 și în viitor,  suntem dedicați a facilita
revenirea voluntarilor, împărtășind o viziune amplă, una care include o mai mare
flexibilitate, mai multă cooperare între voluntarii din diferite programe ale Corpului Păcii,
mai multă colaborare la nivel de raion și o mai amplă integrare a resurselor și idealurilor
pentru obținerea unei schimbări pozitive.

DIN PARTEA DIRECTORULUI CORPULUI PĂCII MOLDOVA

Mesaj

Leslie McCuaig
Sunt onorată să vă prezint raportul anual de activitate al
Corpului Păcii în Moldova și rezultatele pentru 2019. Acest
raport relatează momentele culminante ale progresului
înregistrat prin eforturi comune de către voluntari și partenerii
lor dedicați din atât de multe comunități din toată Moldova. Și
totodată, în timp ce scriu aceste rânduri, din cauza pandemiei
COVID-19, pentru prima dată din 1993 nu avem voluntari în
Moldova. Vreau să vă asigur pe toți prietenii, partenerii, școlile și
comunitățile care fac parte din familia Corpului Păcii că suntem
totuși încă foarte prezenți în Moldova ca organizație. Noi
depunem eforturi  în continuare ca să readucem voluntarii
noștri în siguranță și cât mai repede posibil pentru comunitățile
din Moldova. Personalul Corpului Păcii continuă să sprijine 
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Corpul Păcii a fost creat în 1961 de președintele
John F. Kennedy ca răspuns la dorința
crescândă a cetățenilor americani de a acorda
asistență și sprijin unei lumi în schimbare.
Misiunea de bază a Corpului Păcii, de a
promova pacea și prietenia prin stabilirea
parteneriatelor locale între oameni reali este la
fel de importantă în societatea contemporană.
Constituită din americani simpli din toate
domeniile vieții sociale, Voluntarii Corpului Păcii
se înrolează pentru a servi 2 ani în mai mult de
60 de țări ale lumii, lăsându-și familiile lor,
prietenii, cariera, pentru a-i ajuta pe alții și a
promova prietenia internațională.

CORPUL PĂCII



DIN PARTEA AMBASADORULUI SUA
ÎN MOLDOVA

Dereck J Hogan

Mesaj

În 1993, Guvernul Republicii Moldova a
invitat Corpul Păcii și voluntarii acesteia
pentru a lansa un nou program  care să
contribuie la extinderea predării limbii
engleze în instituțiile de învățământ din
Moldova. Către 1997, Corpul Păcii număra
trei programe, care astăzi constau din
Programul de Predare a Limbii Engleze,
Programul Educație pentru sănătate și
Programul Dezvoltare comunitară și
organizațională. Pe parcursul a 27 de luni
de serviciu, voluntarii locuiesc cu familii
gazdă și participă la evenimentele locale
și tradiționale în timp ce lucrează cu
partenerii locali pentru dezvoltarea
capacităților organizaționale și umane,   și
învață să vorbească în limba locală!

CORPUL PĂCII ÎN MOLDOVA

În ultimii 28 de ani, Statele Unite și
Moldova au construit o relație puternică
bazată pe înțelegerea reciprocă și
dedicația față de conexiunile dintre
oameni.
Una dintre cele mai importante modalități prin care Statele Unite îmbunătățesc
această înțelegere reciprocă este prin munca voluntarilor Corpului Păcii, care
lucrează cot la cot cu parteneri locali pentru a rezolva unele dintre cele mai
importante provocări cu care se confruntă lumea.
 

Am văzut rezultatele acestor relații de-a lungul mandatului meu de Ambasador al
SUA în Moldova. Pe măsură ce am vizitat orașe și sate din toată Moldova, m-am
întâlnit cu voluntarii și cu moldovenii cu care aceștia lucrează. De la proiecte de
sănătate comunitară la predarea limbii engleze până la abilitarea tinerilor, voluntarii
noștri exemplifică dedicația poporului american față de oamenii din Moldova.
 

Am un mare respect pentru voluntarii noștri, care își dedică doi ani din viață
construirii  parteneriatelor la nivel local cu comunitățile moldovenești, dar sunt
recunoscător și pentru generozitatea poporului moldovenesc care îi gazduiește în
casele și viețile lor cu inimile deschise. Cred cu tărie că succesul Moldovei și al
Statelor Unite depind de colaborarea strânsă dintre acestea, și Corpul Păcii joacă un
rol vital în această relație. 
Felicitări Corpului Păcii pentru încă un an de succes în Moldova!

DESPRE CORPUL PĂCII
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123 voluntari ai
Corpului Păcii

În 2019 voluntarii au
lucrat în 92 comunități din

30 raioane și 2
municipalități din

Moldova
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Din 1993,  mai  mul t  de  1500 amer icani  ș i -au  făcut
serv ic iu l  în  ca l i tate   de  voluntar i  în  toată  Moldova.
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elevi au demonstrat fluența limbii engleze atât în clasă, cât și la cluburi și
alte activități învățând direct de la vorbitori nativi de limbă engleză.

elevi au aplicat cu succes la oportunități
educaționale locale, naționale și
internaționale.

membri ai comunităților locale au participat
la activități care sprijină învățarea limbii
engleze și școala.

PREDAREA LIMBII ENGLEZE 2019
Programul de Predare a Limbii Engleze are ca scop îmbunătățirea
competenței lingvistice a elevilor prin eficientizarea desfășurării instruirii în
limba engleză de către profesori. Voluntarii lucrează cu liceele și gimnaziile
din mediul urban și rural, oferind suport în planificarea lecțiilor,
metodologiilor de predare și activităților extracurriculare în limba engleză.

58
 Profesori
de limba
engleză

cluburi pentru tineri au fost focusate pe
dezvoltarea englezei conversaționale,
gândirii critice și competențelor STEM.

profesori au participat împreună cu voluntarii la comunități de bune
practici și au aplicat tehnici centrate pe cel ce învață , practici echitabile
de gen și activități de evaluare formativă.

39
  Voluntari   

43
Școli

54

3365

148

140

45

în
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Ecaterina, profesoară de limbă engleză din
raionul Cahul, a oferit oportunitatea elevilor de a
învăța în situații reale de viață cu semenii lor
americani și cu profesioniști americani. Cu
ajutorul voluntarei, Valerie, Ecaterina a format
un club de VideoChat Internațional în liceu. Tinerii
moldoveni din Cahul s-au întâlnit cu regularitate
prin intermediul Skype cu un grup de liceeni din
Statul American Alabama. Ambele grupuri au
învățat lucruri unice despre cultura fiecăruia și
au aflat că, de fapt, au multe lucruri în comun!
Elevii moldoveni au avut oportunitatea de a
intervieva femei vorbitoare de engleză despre
joburile lor, vorbind cu un inginer software, un
avocat și cu un general pensionat. Tinerii și-au
dezvoltat abilitățile de intervievare în timp ce
ascultau sfaturi despre educație, angajare și
viață. Ei erau impresionați de câte lucruri pot
învăța prin intermediul întâlnirilor virtuale în
timp real.

Ecaterina și Valerie

Ana și Chelsey

Partenerii Programului Predarea limbii engleze în acțiune

Mulți voluntari organizează cluburi pentru
elevi, dar în raionul Anenii Noi, Ana și
voluntara Chelsey au organizat un club de
limbă engleză special pentru profesori.
Realizând că nu doar elevii doresc să învețe
limba engleză, Chelsey și Ana au dezvoltat un
curriculum unic pentru adulți care a asigurat
oportunitatea de a învăța cuvinte de bază în
limba engleză și gramatică. În același timp
clubul a servit și ca un forum la care membrii
priveau  filme și le discutau. Clubul a fost de
un mare succes și apreciat de profesori!
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EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE 2019
Programul Educație pentru Sănătate învață tinerii moldoveni să dezvolte
obiceiuri sănătoase și să împărtășească aceste practici cu familia lor și
membrii comunității din care fac parte. Voluntarii predau împreună cu profesori
de educație pentru sănătate și cu profesorii de dezvoltare personală, în școli
primare, gimnazii și licee, totodată facilitând cluburi legate de sănătate și alte
activități împreună cu organizațiile locale.

72
Profesori de

educație pentru
sănătate 

42
 Voluntari   

35
 Școli

în

tineri și adulți din comunitate au participat la 32 de
evenimente legate de proiecte de învățare prin serviciu
precum  zilele curățeniei, organizate cu suportul
voluntarilor.

elevi au învățat despre sănătate cu voluntari americani.
Mai mult de 60% din acești elevi au afirmat că și-au
schimbat obiceiurile și au inclus consumul zilnic a
minimum 5 fructe și legume și o oră adițională de
activitate fizică.

elevi au participat la campanii de îmbunătățire a cunoștințelor
legate de sănătate și deprinderi de viață, cluburi și tabere.
Tinerii au planificat și organizat activități de informare cu privire
la  riscurile consumului de alcool, pericolele fumatului și
prevenirea BTS, HIV și sarcinilor adolescentine.

1794

600

518

CORPUL PĂCII  MOLDOVA 2019

profesori au învățat noi modele pedagogice centrate
pe nevoile elevilor și  practici echitabile de gen pentru
aplicare la clasă. Mulți profesori au format grupuri de
sprijin reciproc pentru a face schimb de cele mai
bune practici și  experiență.

182
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Eforturile comune ale profesoarei de educație
pentru sănătate, Elena, și ale voluntarei
Stephanie au dus la o descreștere
considerabilă a numărului fumătorilor în rândul
elevilor și profesorilor în școala lor din raionul
Ungheni. Prin intermediul campaniilor de
sănătate active și a altor activități educaționale
elevii au ajuns să înțeleagă și să accepte
importanța unor decizii sănătoase!
"Cel mai important lucru realizat pe parcursul
activităților organizate este că acum noi
înțelegem cum putem preveni diverse maladii
și care sunt consecințele nerespectării
anumitor reguli" a zis dna Elena.

Elena și Stephanie

Într-un sat din raionul Șoldănești, elevii din
clasele primare au beneficiat de o tabără de
vară cu durata de 10 zile organizată de
profesoara de educație pentru sănătate, Irina, și
voluntara Aprille.  Mai mulți profesori din școala
lor și-au consacrat timpul pentru a aduce
bucurie și a contribui la activitățile în aer liber
organizate pentru cei 20 de elevi pe parcursul
taberei. Aprille, împreună cu Irina și cu liderii
tinerilor din comunitate, au elaborat și organizat
activități care au tratat teme ca: stima de sine,
voluntariatul, abilitățile de lider, arta, dansul,
rezolvarea conflictelor și formarea echipei.

Irina și Aprille

Partenerii Programului Educație pentru Sănătate în acțiune
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DEZVOLTARE COMUNITARĂ ȘI
ORGANIZAȚIONALĂ 2019

Programul Dezvoltare Comunitară și Organizațională  are ca scop
consolidarea capacității organizațiilor locale din comunități. Voluntarii
lucrează împreună cu partenerii lor din cadrul bibliotecilor publice, ONG-
urilor, centrelor comunitare și altor grupuri implicate în promovarea
participării întru îmbunătățirea comunității și a soluționării problemelor.

61
  Profesioniști

41
Organizații

în

organizații partenere au învățat noi tehnici de
elaborare și management a proiectelor, întărind
abilitățile lor de evaluare, planificare și comunicare,
ceea ce a condus la un impact mai puternic și o
implicare mai largă a comunității în proiecte și
activități.

membri de toate vârstele din comunitate au participat la 46 de proiecte comunitare
care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor locale: prin dezvoltarea abilităților
tinerelor în IT și leadership, prin asigurarea cu renovările necesare pentru a
revitaliza bibliotecile locale și prin promovarea modului de viață activ prin
intermediul centrelor de fitness și a măririi oportunităților de a practica sportul.

2716

1430

55

cetățeni locali, conduși de voluntari și de partenerii lor
au participat în 37 de activități,  inclusiv evenimente de
caritate în satele și orașele din Moldova, demonstrând
creșterea nivelului de colaborare, coordonare și
partajare a resurselor cu alte părți interesate ale
comunității.

175

de tineri au îmbunătățit capacitățile lor de gândire
critică și de leadership prin intermediul participării
în cluburi, tabere de vară și programe de dezvoltare
a carierei sponsorizate de organizații partenere.

42
  Voluntari   
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Partenerii programului Dezvoltare Comunitară și Organizațională  
în acțiune

Tinerii din Edinet și Paige
După participarea la un atelier de abilitare a
tinerilor organizat de Corpul Păcii Moldova, un
grup de  tineri activi din Edineț au fondat un
Consiliu de Tineret în oraș. Cu suportul
partenerei, Marina și voluntarei Paige, acești
tineri lideri au fondat consiliul, au recrutat noi
membri și au creat un parteneriat cu primăria,
care a condus la crearea unui plan de acțiuni și
la o serie de întâlniri de lucru. Inițiativa a fost
prima lor experiență de mobilizare a semenilor
spre a deveni vocea tinerilor din comunitatea lor.
Tinerii au obținut experiență în implicare civică.
Aceasta a contribuit la  proiectarea  unei noi
percepții publice cu referire la tineri, aceștia fiind
pe deplin membri activi, implicați ai comunătății
și adevărați agenți de schimbare a acesteia.

Larisa, de la Centrul de Plasament Temporar pentru
Copii din raionul Hîncești, a fost îngrijorată de faptul
că mulți copii dezavantajați aveau nevoie de un
suport mai efectiv întru obținerea unor competențe
de bază la matematică. Voluntara Alyssa a introdus
noi tehnologii și a ajutat-o pe Larisa să elaboreze o
abordare amplă pentru a suplini această nevoie. Un
program de mentorat a semenilor, un club focusat
pe utilizarea matematicii în viața de zi cu zi și un club
de robotică ce aplica matematica în proiecte
distractive, toate acestea au contribuit la
îmbunătățirea aptitudinilor copiilor la matematică și
rezultatelor lor școlare. Nu mai puțin important este
faptul că toate acestea au îmbunătățit stima și
încrederea în sine a copiilor. Doar peste câteva luni
copiii de la centru au participat pentru prima dată la
un concurs național de robotică în Chișinău .

Larisa și Alyssa
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11
școli

7
biblioteci

6
săli de sport și

cantine din școli

8
centre

comunitare

2
facilități de

fitness pentru
femei

1240
tineri

1320
elevi

Voluntarii Corpului Păcii lucrează cu parteneri pentru a elabora proiecte
care suplinesc o necesitate și dezvoltă capacitățile pentru realizarea
priorităților locale. Atât școlile cât și alte organizații partenere  pot aplica
pentru granturi mici care asigură cu fonduri pentru procurarea bunurilor
și echipamentului  alături de instruiri, acțiuni de mobilizare și evenimente
care susțin sustenabilitatea.

GRANTURILE CORPULUI PĂCII 2019

au acumulat abilități de liderism și
gândire critică, au învățat despre
echitatea de gen și diversitate și
au participat la programe de
dezvoltare profesională și
personală la cluburi și tabere
organizate în cadrul facilităților
renovate

12 bibliotecari, 55 de profesori de
limbă engleză și educație pentru
sănătate și 28 de lideri de centre
comunitare au fost instruiți cu
privire la recrutarea eficientă a
voluntarilor, implicarea civică și
dezvoltarea tinerilor

95
adulți

profesioniști

au finisat renovările pentru
a promova activitatea fizică
sporită și pentru a sprijini
alimentația mai sănătoasă

TIPURI DE PROIECTE

au cumpărat echipament IT
pentru sălile de clasă și
programe STEM

au renovat facilitățile
învechite și au cumpărat

mobilă nouă pentru a crea
medii mai primitoare pentru

comunitate

și-au îmbunătățit facilitățile și au
obținut echipament modern pentru

a îmbunătăți calitatea serviciilor
pentru tinerii din grupuri de risc și

a persoanelor cu necesități
speciale

au fost înființate pentru a
promova stilul de viață
sănătos și pentru a asigura
un loc prielnic pentru
implicare civică

au fost instruiți despre importanța
activității fizice regulate și a
alimentației sănătoase în cadrul
facilităților de sport și catering
îmbunătățite în școli

$ 170,000

34
Granturi acordate
proiectelor comunității
și școlii

$ 69,581
Fonduri adunate  prin
contribuția comunității

Fonduri de grant ale Corpului
Păcii distribuite (de la USAID +
surse private)

$ 239,581 Fondul total investit în
proiectele Corpului Păcii

REZULTATE DURABILE
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Maria și James
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Maria Botnaru lucrează la centrul Phoenix din Rîșcani.
Împreună cu voluntarul James ea a susținut 20 de copii
cu dizabilități întru transformarea lor în tineri
antreprenori. În parteneriat cu Școala Profesională locală
și o organizație de caritate privată din Marea Britanie,
Centrul Phoenix a primit un grant pentru un sistem de
printare cu care copiii puteau crea designuri pentru
tricouri și alte suvenire. Un grant al Corpului Păcii a
susținut instruirea copiilor cum să folosească aparatul
modern de printat și brodat și să devină niște tineri
antreprenori.

Aliona și Sabrina
Aliona, o profesoră de limbă engleză din raionul Șoldănești,
împreună cu voluntara de Educație pentru Sănătate,
Sabrina, au observat nevoia creării unui spațiu incluziv în
școala lor. Proiectul "Unitate pentru Comunitatea Noastră"
a renovat complet biblioteca școlii cu mobilă și tehnologii
noi și a creat un Centru Comunitar Școlar. Spațiul a fost
creat pentru a îmbunătăți climatul școlar și pentru a susține
mai bine diversitatea și incluziunea. Beneficiarii direcți
includ 600 de elevi și 45 de profesori și alte grupuri din
comunitate.

Viorica, din raionul Căușeni, și voluntara de limbă engleză
Lindsay erau îngrijorate că  mulți din copiii cu dizabilități
și cu alte probleme de sănătate erau excluși din lecțiile
de sport. De aceea, împreună  au creat un club de fitnes
special pentru acești copii, utilizând diverse exerciții care
i-au ajutat să sporească stima de sine și au creat o
imagine pozitivă despre corpul lor. După ce sala a fost
renovată și echipamentul modern a fost instalat, Viorica
și Lindsay au găzduit o tabară dedicată încrederii în sine
la Centrul Comunitar pentru Copii pentru a  prezenta
noul grup de elevi și echipamentul. În scurt timp ele au
putut deja observa sporirea încrederii în sine a copiilor și
ardoarea de a participa,  și de a se implica în activități
sportive, care a crescut vizibil.

Viorica și Lindsay

PARTENERIATE DE GRANTURI ÎN ACȚIUNE
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În timpul verii, 11 voluntari  din diferite regiuni ale țării s-au
întrunit pentru a sprijini un eveniment cultural unic: o
tabară de baseball și oina pentru tineri în Cimișlia. 
 Voluntarii Corpului Păcii au  făcut echipă comună cu un
ONG local și cu primăria orașului pentru a oferi tinerilor
din Cimișlia  oportunitatea de a învăța un sport nou,  de a
realiza un schimb cultural și a dezvolta calitățile de
liderism a acestora. Evenimentul a fost susținut de un
grant oferit de Ambasada SUA. Obiectivul taberei a fost de
a promova modul sănătos de viață prin intermediul
sportului și a activităților de liderism pentru tineri.
Voluntarii Americani au antrenat tinerii moldoveni  să
joace  baseball, iar ei la rîndul lor au învățat de la tinerii
moldoveni despre oina.

Tabăra de Vară de Baseball și Oina pentru Tineri
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Inspirat de Modelul Națiunilor Unite ucrainean (MNU), un grup de
voluntari au decis să aducă MNU către liceenii moldoveni, cu
misiunea de a spori cunoștințelor elevilor legate de activitățile
politice și instituționale a Națiunilor Unite în concordanță cu
interesele naționale ale Moldovei. După ce grupul a găsit un
partener local puternic în Asociația pentru Dezvoltare Creativă
(ADC), grupul a elaborat o academie de vară cu durata de 6 zile,
pentru 60 de tineri moldoveni cu vârstele cuprinse între 13 și 18
ani. Ei au avut succes în obținerea finanțării pentru anul 2020 de
la UNFPA. Contribuția la această inițiativă a grupului de voluntari :
Tyler, Sahir, Sam, Harisson și Katie va continua să inspire tinerii
moldoveni, învățându-i să ia decizii de viitor informate.

Voluntarii aduc în Moldova inițiativa Modelul Națiunilor Unite

Workshopul pentru abilitarea tinerilor și femeilor
În 2019 Corpul Păcii Moldova a găzduit un Workshop pentru
abilitarea  tinerilor și femeilor. Workshopul a adus împreună
echipe de 3 participanți (1 voluntar(ă), 1 adult și 1 tânăr (ă))
din fiecare comunitate pentru un training de weekend la
Chișinău. Folosind tehnici practice de training,  participanții
au învățat despre implicarea civică și serviciul în folosul
comunității prin colaborare în planificarea taberelor de vară și
a altor proiecte pentru tineret din comunitățile lor. Atelierele
regionale au adus împreună voluntari și participanți din
fiecare dintre cele trei programe ale Corpului Păcii pentru a
elabora activități bine adaptate la contextul lor local.
Rezultatul a culminat cu  echipe puternice  locale și multă
distracție, cântece și schimb de bune practici pe toată durata
weekendului. Activitățile s-au focusat pe obiective durabile de
dezvoltare incluzivă de gen a tinerilor și inclusiv
managementul activităților curente. Mulți participanți au
numit-o cea mai bună experiență de învățare pentru
voluntari, tineri, parteneri și echipa  Corpului Păcii de până
acum.
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