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Rubleni\a, un model viabil

Satul Rubleniþa, judeþul Soroca, a constituit recent obiectul
unei vizite de studiu care s-a
produs în cadrul Proiectului
Crearea reþelei de beneficiari
FISM în nordul republicii, administrat de Fondul de Investiþii
Sociale din Moldova ºi implementat de Centrul CONTACT.
Rubleniþa poate fi consideratã, fãrã
îndoialã, drept una din cãrþile de vizitã ale nordului republicii. Þinînd seama de evoluþia în plan economic ºi
social din ultimii ani ºi de rezultatele
obþinute graþie colaborãrii cu FISM,
Rubleniþa reprezintã un model reuºit

de dezvoltare viabilã a localitãþilor din
Moldova .
Vizitatorii din judeþ au fãcut un
prim popas la ºcoala din localitate,
renovatã cu suportul financiar al
FISM. Dna Elena Andrieº, preºedinta
Asociaþiei pãrinþilor ºi pedagogilor,
a fãcut o amplã prezentare a
instituþiei, descriind detaliat fiecare
etapã a proiectului implementat.
ªcoala din Rubleniþa este astãzi o
perlã a satului care, fiind amplasatã
lîngã traseu, parcã te îndeamnã s-o
admiri în toatã splendoarea ei. Interiorul ºcolii i-a surprins ºi mai mult
pe participanþii la aceastã vizitã.

Continuare în pag.2

CONCURSUL CDD

8 sate au cîºtigat surse financiare pentru
soluþionarea unor probleme stringente

Aceste sate sînt: Rubleniþa (Soroca), Moleºti (Ialoveni), Calfa
(Anenii Noi), Viiºoara (Edineþ),
Pîrliþa (Ungheni), Hãsnãºenii Noi
(Drochia), Javgur (Cimiºlia),
Varniþa (Anenii Noi). Ele au fost desemnate învingãtoare ale concursului ce s-a desfãºurat recent cu
asistenþa Fondului de Investiþii So-

ciale din Moldova (FISM) în scopul
valorificãrii grantului oferit Republicii Moldova de cãtre Guvernul Japoniei prin intermediul Fondului Japonez de Dezvoltare Socialã.
La concursul menþionat au participat 50 de sate din republicã. Selectarea beneficiarilor a fost fãcutã riguros
în baza unor criterii bine determinate

de cãtre o comisie independentã de
experþi.
Sprijinul financiar în mãrime totalã de circa 6 mln. lei, distribuit de cãtre
cele 8 sate, se va acorda pentru implementarea cîtorva activitãþi din planul de dezvoltare socio-economicã a
satului, care a fost elaborat în mod participativ de cãtre comunitãþi cu

asistenþa tehnicã a FISM, USAID,
DFID ºi Centrului CONTACT.
Astfel, vor fi susþinute financiar
subproiecte orientate spre dezvoltarea comunitarã. Tipologia acestora
include drumuri, sisteme de aprovizionare cu apã potabilã, conducte de
gaz º.a.
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ABC-UL DEZVOLTÃRII COMUNITARE

90 de zile în oraºul Trandafirilor: ROSE CDC

Ludmila MALCOCI,

director de departament, FISM
În prezent, am fericita ocazie de a participa
într-un program de schimb de experienþã
susþinut de cãtre Departamentul de Stat al SUA
prin intermediul IREX (International Research and Exchange Board). Conform Programului de schimb de experienþã, trei luni am

activat în Portland, într-o organizaþie comunitarã cu denumirea de Rose Community Development Corporation.
Deoarece cercetarea mea a fost axatã pe studierea comparativã a rolului dezvoltãrii comunitare în procesul de reducere a sãrãciei, în perioada amintitã am reuºit sã vizitez un ºir de
organizaþii non-profit ºi instituþii de stat care
au drept scop asistenþa pãturilor socialmente
vulnerabile. Ca rezultat, am acumulat multe
cunoºtinþe despre asistenþa socialã în general
în statul Oregon, despre programele de stat orientate spre reducerea sãrãciei, despre parteneriatele dintre stat ºi organizaþiile non-profit
în vederea soluþionãrii problemelor comunitare etc.
Iniþiind o nouã rubricã  ABC-ul dezvoltãrii comunitare  voi încerca sã împãrtãºesc
cunoºtinþele acumulate ºi lecþiile însuºite cu
organizaþiile non-profit ºi liderii comunitari din
Republica Moldova. Sper cã informaþia în cauzã sã fie de folos ºi sã conducã la noi idei ºi
la valorificarea posibilitãþilor existente.

În materialul de faþã, voi încerca sã redau cîteva crîmpeie din activitatea
organizaþiei gazdã  ROSE Community Development Corporation sau ROSE CDC.

În loc de introducere sau
despre oraºul Trandafirilor
Oraºul Trandafirilor, oraºul Podurilor, oraºul
Port  astfel este numit Portlandul în nord-vestul
Americii. Avînd o poziþie geograficã destul de
convenabilã  la 60 de mile de Oceanul Pacific ºi
la 50 de mile de munþi  oraºul este destul de faimos prin verdeaþa abundentã, cascadele minunate
ºi ... diversitatea culturalã. Mai bine de 20% din
populaþia Portlandului o constituie emigranþii.
Conform unor rapoarte statistice, în fiecare an, în
Portland se stabilesc cu traiul circa 2000 de persoane originare din America Latinã, Africa ºi din þãrile
fostului lagãr socialist. Comunitatea românã de aici
constituie vreo 200 de mii de persoane (pentru
comparaþie: populaþia Portlandului cu suburbiile
sale este de circa 1,5 mln).

Fiind o comunitate multinaþionalã, Portlandul
este foarte divers din punct de vedere cultural.
Majoritatea emigranþilor locuiesc destul de compact ºi menþin contacte strînse unii cu alþii, sãrbãtoresc împreunã diferite evenimente caracteristice culturii lor, vorbesc în cercul familiei ºi între
conaþionali limba maternã, încercînd sã-ºi pãstreze identitatea ºi coloritul naþional.
În Portland existã o mulþime de comuniþãþi
religioase în funcþie de þara sau de regiunea de
unde au emigrat enoriaºii, cum ar fi comunitatea
religioasã românã, comunitatea religioasã din regiunea Cernãuþi, comunitatea religioasã rusã etc.
Serviciile divine în aceste biserici sînt þinute în limba maternã a enoriaºilor.
Alãturi de renumitele magazine din reþelele
americane Fred Mayer, Safe Way, în Portland poþi
întîlni o sumedenie de magazine ruseºti, româneºti,
chinezeºti, armeneºti etc. Numeroase magazine
comercializeazã produse din Rusia, România, Gruzia, Ucraina ºi chiar din Moldova (în particular,
vinuri ºi legume conservate).

Continuare în pag. 3
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Rubleniþa, un model viabil

Curãþenia sclipitoare ºi amenajarea cu
gust a localului demonstreazã cã instituþia
este administratã de gospodari adevãraþi.
În aproprierea ºcolii s-a construit recent
o fântânã, la fel de bine aranjatã, ºi o rãstignire ce vãdeºte cã Rubleniþa este o localitate
în care vieþuiesc oameni de bunã-credinþã.
Rãstignirea a fost ridicatã de niºte gospodari
din sat care, cu ajutorul primarului, au lãsat
generaþiei de mîine un frumos exemplu de
filantropie.
În postura lor de ghid, gazdele în persoana dnei Elena Andrieº ºi primarului Cozma
Ursachi, au relatat ºi despre alte activitãþi care
au fost desfãºurate în baza parteneriatului
APL-ONG-business.
O realizare destul de importantã este consideratã elaborarea planului strategic de dezvoltare a satului Rubleniþa. Despre planurile de perspectivã ale satului a fost informatã
ulterior toatã comunitatea.

Primarul Cozma Ursachi a accentuat în
cîteva rînduri cã anume datoritã activitãþilor
desfãºurate în comunitate s-a produs o schimbare a mentalitãþii oamenilor din sat. Dl primar ºi-a exprimat speranþa cã oaspeþii
Rubleniþei se vor inspira din reuºitele lor, astfel încît tot mai multe localitãþi din Moldova sã aibã cu ce se mîndri, inclusiv în cadrul
unor eventuale vizite de studiu.
Ion BABICI

CONCURSUL CDD

8 sate au cîºtigat surse
financiare pentru soluþionarea
unor probleme stringente
Urmare din pag.1
Comunitãþile menþionate vor avea acces la grant prin intermediul asociaþiilor obºteºti, ce vor activa în parteneriat cu administraþia
publicã localã. Anume asociaþia obºteascã ºi administraþia publicã localã au fost responsabile de pregãtirea ºi aplicarea cererii de
finanþare. În continuare, ele vor organiza ºi efectua procurãrile
necesare (lucrãri civile, servicii de consultanþã, bunuri materiale),
vor administra resursele financiare ºi vor monitoriza implementarea microproiectelor în conformitate cu obiectivele propuse, procedurile ºi regulile stabilite în Acordul de grant.
Comunitãþile învingãtoare vor beneficia de sursele financiare
necesare pentru implementarea proiectelor indicate în cererea de
grant, contribuþia lor depãºind 15% din mãrimea grantului obþinut.
Totodatã, comunitãþile vor acoperi integral costurile operaþionale.
Prin valorificarea surselor financiare solicitate de cãtre cele
opt sate învingãtoare, va fi testat un nou model de finanþare ce
constã în împuternicirea comunitãþilor rurale prin dezvoltarea
capacitãþilor organizaþiilor comunitare în luarea deciziilor, planificarea ºi administrarea resurselor financiare, ceea ce va conduce
la îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor sociale ºi economice de bazã.

Alternative
rurale

Se editeazã în cadrul proiectelor de creare a reþelelor de
beneficiari FISM în zonele de nord, sud ºi centru ale Republicii
Moldova, finanþate de Fondul de Investiþii Sociale din Moldova
din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord ºi realizate de Centrul Naþional de Asistenþã
ºi Informare a Organizaþiilor Neguvernamentale CONTACT
Buletinul a fost elaborat cu asistenþa tehnicã acordatã de Fondul de Investiþii Sociale din Moldova
Coordonator de proiect - Vitalie Postu
Responsabil de ediþie - Sergiu Gavriliþã
Reporteri: Ion Cernei, Rodica Ciorãnicã,
Natalia Rãileanu
Tipar executat la tipografia Prag-3
Tiraj: 3000 exemplare, comanda:830
NOTÃ: Aceastã ediþie a fost pregãtitã înainte de alegerile locale. Deaceea,
pãstrãm vechile denumiri ale structurilor administrativ-teritoriale.

REZULTATELE PRIMEI ETAPE

Vor fi finanþate 26 de proiecte
Programul Dezvoltare Comunitarã
(PDC) finanþat de Fundaþia Soros-Moldova ºi administrat de Centrul CONTACT a demarat în anul 2003 cu ample
activitãþi de promovare. Prin intermediul
Asociaþiei Presei Independente, anunþul
despre lansarea PDC a apãrut într-o
serie de publicaþii locale cu distribuþie
îndeosebi în localitãþile rurale din republicã. Anunþul a mai fost publicat ºi în
Buletinul electronic al centrului CONTACT, fiind preluat de agenþiile de presã din Moldova. Tot la capitolul promovare se înscriu ºi seminarele organizate
de angajaþii PDC cu participarea
potenþialilor solicitanþi. De asemenea, în
acest an, promovarea a avut loc ºi în colaborare cu Centrul Pro-Didactica, graþie
cãruia informaþia despre PDC a ajuns în
mai mult de 500 de ºcoli din republicã.
Alte activitãþi de promovare foarte importante au fost realizate datoritã colaborãrii dintre PDC ºi proiectul Crearea
reþelelor de beneficiari FISM în nordul,
centrul ºi sudul republicii.
Datoritã acestor complexe acþiuni
de promovare, pînã la 4 aprilie curent
(data-limitã pentru etapa I 2003 a PDC)
la oficiile Centrului CONTACT din
Chiºinãu, Bãlþi, Soroca, Cahul ºi Comrat
au fost prezentate 90 de proiecte. Conform procedurii de selectare adoptatã în
PDC au fost constituite trei comisii regionale pentru regiunile de centru, nord ºi
de sud ºi Comisia Naþionalã de experþi,
formatã din cîte un membru al comisiilor
regionale, un reprezentant al juriului
Fundaþiei Soros-Moldova ºi un angajat
al USAID.
În urma examinãrii acestor proiecte, comisiile regionale au selectat 39 de
proiecte pentru a fi înaintate Comisiei
Naþionale de experþi, a cãrei ºedinþã a
avut loc la 21 mai la sediul Centrului
CONTACT. Conform deciziei finale a Comisiei Naþionale, în cadrul etapei I 2003
a PDC urmeazã sã fie finanþate 26 de
proiecte: 6 - din centru, 7  din nord ºi
13  din sudul republicii.

Lista proiectelor cîºtigãtoare în I etapã a Programului Dezvoltare Comunitarã
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ABC-UL DEZVOLTÃRII COMUNITARE

90 de zile în oraºul Trandafirilor: ROSE CDC
Urmare din pag.1
Contribuind la îmbogãþirea
diversitãþii culturale, fluxul de
emigranþi, totodatã, creeazã ºi o sumedenie de probleme administraþiei
publice locale din Portland. Probleme care þin în particular de integrarea în societatea americanã: însuºirea
limbii engleze, asigurarea cu locuinþe,
plasarea în cîmpul muncii, asigurarea medicalã, educaþia copiilor etc.
Toate aceste probleme, precum ºi
multe altele care þin de protecþia mediului ambiant, prevenirea ºi reducerea sãrãciei, implicarea mai activã a
cetãþenilor în luarea deciziilor ºi în
soluþionarea problemelor comunitare constituie, totodatã, ºi domeniul
de activitate al organizaþiilor nonprofit din Portland.

Ce este ROSE CDC ?
ROSE Community Development
Corporation sau ROSE CDC, cum o
vom numi în continuare, este o organizatie non-profit creatã cu 11 ani în
urmã de cãtre un grup de iniþiativã (oameni de afaceri, prestatori de servicii,
lideri comunitari) în scopul unirii eforturilor ºi revitalizãrii comunitãþii din
sud-estul Portlandului.
ROSE CDC deserveºte patru
comunitãþi aflate în vecinãtate: Brentwood-Darlington, Foster-Powel,
Mt.Scott-Arletta, Lenth, care se caracterizeazã printr-o permanentã creºtere
a populaþiei de emigranþi sosiþi din
America Latinã ºi Europa de Est.
Programele de bazã ale organizaþiei
sînt:
/ Programul de organizare a
comunitãþii;
/ Programul Locuinþe accesibile
pentru rezidenþii din comunitate.
ROSE CDC este condusã de un
consiliu constituit din nouã persoane,
care are în frunte un comitet executiv.
Atît Comitetul Executiv, cît ºi Consiliul se întrunesc o datã în lunã pentru
a lua deciziile de rigoare privind dezvoltarea de mai departe a programelor, elaborarea bugetului ºi cheltuielile efectuate. Una din funcþiile de bazã
ale consiliului este colectarea de fonduri pentru dezvoltarea programelor
comunitare. Fondurile sînt colectate
atît prin organizarea unor evenimente
anuale, cum ar fi Balul anual al ROSE
CDC, cît ºi prin intermediul scrierilor
de proiecte, cunoºtinþelor particulare
ale membrilor Consiliului sau Directorului Executiv, donaþiilor etc.
Asemeni Consiliului ºi Comitetului Executiv, fiecare program are un
consiliu de conducere specializat, alcãtuit din lideri comunitari, voluntari
activi în promovarea ºi implementarea programelor, reprezentanþi ROSE.
Consiliul de conducere decide direcþia
de activitate a programului, aprobã
planul programului, discutã bugetul
ºi rapoartele trimestriale ºi anuale.
Un astfel de sistem de administrare contribuie la implicarea mai dinamicã a liderilor comunitari în activitatea ROSE CDC, asigurã transparenþa
programelor implementate ºi contribuie la sporirea gradului de credibilitate a comunitãþii în organizaþia neguvernamentalã.

Dreptul ºi ... accesul
persoanelor
dezavantajate la locuinþã
De fapt, anume aici, în organizaþia
ROSE, am auzit pentru prima datã acest
termen - locuinþe accesibile. ªi am
înþeles cã locuinþe accesibile înseamnã
construcþia unor case sau apartamente
speciale pentru grupurile dezavantajate
din societate în vederea asigurãrii lor cu
spaþiu locativ.
În fiecare an, în bugetul oraºului
Portland sînt prevãzute sume speciale
de bani pentru construcþia acestor tipuri
de locuinþe. Comisia de dezvoltare a
Portlandului este responsabilã pentru organizarea unor competiþii dintre
organizaþiile non-profit în vederea implementãrii acestor resurse.
Organizaþiile non-profit, la rîndul lor,
vin cu finanþe suplimentare colectate în
urma campaniilor de colectãri de fonduri, precum ºi de la diferiþi sponsori
pentru a completa bugetul. De exemplu,
în cazul ROSE, mijloacele de la buget
pentru construcþia acestor case deseori
constituie nu mai mult de 20% din costul proiectului, 80% fiind banii colectaþi
de la alþi sponsori.
Cine poate beneficia de acest tip
de locuinþã? Persoanele care fac parte
din familiile cu un venit anual mai mic
de 60% din venitul mediu anual al familiei determinat de cãtre Departamentul de dezvoltare urbanã ºi a spaþiului
locativ din Portland. Bunãoarã, o familie din patru persoane trebuie sã aibã un
venit anual total de $33.550 pentru a
arenda o locuinþã construitã de ROSE.
Beneficiarii de locuinþe accesibile sînt
în mare parte emigranþii, familiile cu un
singur întreþinãtor, persoanele cu
disabilitãþi, oamenii în vîrstã, persoanele care beneficiazã de un program de
recuperare dupã utilizarea drogurilor etc.
Locuinþele în cauzã sînt la fel de confortabile ºi spaþioase ca ºi locuinþele din
oraº, dar ele sînt arendate la un preþ accesibil grupurilor sociale în cauzã. Astfel, de exemplu, vizitînd o familie de
emigranþi din Ucraina, care locuieºte
într-un apartament cu patru dormitoare,
am aflat cã ei plãtesc pentru chirie, inclusiv apã caldã  maximum 300 de
dolari pe lunã. Costul real al arendei ar
fi în jur de 600-700 de dolari pe lunã.
Restul banilor sînt achitaþi din contul diferitelor programe de stat.
Accesibilitatea locuinþelor rezidã nu
numai în preþ, dar ºi în diferite
comoditãþi ºi programe speciale implementate de ROSE în parteneriat cu alte
organizaþii nonguvernamentale prestatoare de servicii. Persoanele cu
disabilitãþi beneficiazã de comoditãþi
suplimentare în ceea ce priveºte accesul la etaj, servicii (duº, baie, veceu etc.).
Foºtii consumatori de droguri sînt
incluºi în diferite programe de recuperare, iar persoanele în vîrstã beneficiazã de programe de socializare, de alimentare etc.
Un exemplu de proiect implementat
în comun cu alte organizaþii este complexul din 63 de apartamente Lenth Village, proiectat ºi construit în calitate de
apartamente individuale pentru cetãþenii
în vîrstã ( mai sus de 55 de ani). De rînd
cu accesul la diferite servicii pentru persoanele care necesitã asistenþã socialã,

complexul dispune de un spaþiu comun,
unde beneficiarii au posibilitatea de a
organiza o serie de activitãþi sociale ºi
de recreare, cum ar fi gimnastica, ore de
picturã, bingo etc. Periodic, sînt organizate excursii de o zi în oraº ºi în afara
oraºului. Organizaþia non-profit Loaves and Fishes deserveºte beneficiarii
cu prînzuri gratuite.
Destul de interesantã este administrarea acestor locuinþe. De fapt, proprietarul locuinþelor este organizaþia nonprofit ROSE, care poate sã le utilizeze
doar în scopurile iniþial propuse. ROSE
încheie anual contracte de întreþinere cu
companiile de management al proprietãþii. Astfel, CASCADIA Management
Inc. este una dintre cele mai mari companii cu care colaboreazã ROSE. CASCADIA este responsabilã pentru
menþinerea în stare bunã ºi reparaþia curentã sau capitalã a acestor locuinþe.
Compania de management încheie contracte particulare cu fiecare stãpîn de
apartament. Totodatã, în scopul efectuãrii unui management corect, fiecare
casã este administratã de cãtre un consiliu. Din respectivul consiliu fac parte
reprezentanþi ai ROSE, ai companiei de
management, precum ºi chiriaºi. Consiliul supravegheazã plata serviciilor,
bugetul ºi cheltuielile efectuate anual
pentru întreþinerea casei etc.
De menþionat cã, pînã în prezent, cu
suportul ROSE au fost construite 170
de apartamente sau case accesibile pentru arendã.
Pe lîngã programul de arendã a
locuinþelor, ROSE administreazã un
program de renovare a caselor vechi din
comunitate în scopul vinderii lor la un
preþ accesibil noilor proprietari . Pînã în
prezent, ROSE a renovat ºi a vîndut 20
de asemenea case. Dezvoltînd un parteneriat destul de fructuos cu Centrul
locativ din Portland, ROSE oferã diferite tipuri de instruire pentru potenþialii
cumpãrãtori de case, cum ar fi, de exemplu, actul de cumpãrare, alegerea casei,
taxele pentru vînzare-cumpãrare, taxele pentru proprietate, documentele necesare pentru vînzare-cumpãrare etc.
Aceste instruiri sînt valoroase în special pentru persoanele care încearcã pentru prima datã sã cumpere o casã.
ROSE este ºi una dintre primele
organizaþii non-profit din Portland, care
a construit o casã specialã pentru prestatorii de servicii în domeniul îngrijirii
copiilor. Este un fel de grãdiniþã de tip
familial, întrucît o familie este responsabilã de îngrijirea a 6-7 copii. Serviciile sînt de zi: pãrinþii aduc dimineaþa copiii ºi îi iau seara acasã.

Banca în care creditele sînt
calculate în ore
În paralel cu Programul Locuinþe accesibile, ROSE implementeazã un ºir de
alte proiecte ce þin de organizarea
activitãþii populaþiei din comunitate.
Unul dintre aceste proiecte care, în viziunea mea, este destul de interesant ºi
care ar putea fi aplicat în Moldova de
ONG-urile inovative, este Schimbul de
resurse.
Programul Schimbul de resurse se
bazeazã pe filosofia unei organizaþii americane cu denumirea de Time Dollar Institute, care rezidã în dezvoltarea altruismului, constituirea simþului de comuni-

tate, împuternicirea persoanelor considerate fãrã resurse prin autodeterminarea
lor în calitate de contribuabili la
soluþionarea unor probleme sociale stringente.
De fapt, principiul de bazã al acestui
program este solidaritatea socialã. În
continuare, voi încerca sã ilustrez acest
principiu. Bunãoarã, eu dispun de anumite resurse, de exemplu: pot purta de
grija unui copil cîteva ore în zi. Prin intermediul reþelei programului, este identificatã persoana care are nevoie de serviciul meu. Prestînd acest serviciu 10
ore pe sãptãmînã, în acelaºi timp, am
posibilitatea de a beneficia de 10 ore de
alte tipuri de servicii, în funcþie de
necesitãþile mele. De exemplu, reparaþia
apartamentului, lecþii de informaticã etc.
Timpul este considerat drept un tip
de credit. Prestînd servicii, cîºtigi credite. Beneficiind de serviciile altor persoane, cheltuieºti creditele. Creditele sînt
acumulate în Banca resurselor,
organizaþia ROSE. De notat cã, în anul
trecut, în cadrul Programului Schimbul
de resurse au fost cheltuite mai bine de
1000 de ore de muncã. Serviciile prestate de cãtre diferiþi clienþi ai reþelei au
fost urmãtoarele: îngrijirea copiilor, lucrul în grãdinã, curãþenie în apartamente, reparaþia ºi vopsirea caselor, servicii
de transport, lecþii de informaticã etc.

Servicii calitative de
îngrijire a copiilor
În cadrul Programului de organizare
comunitarã se implementeazã ºi un alt
proiect care þine de îmbunãtãþirea serviciilor de îngrijire a copiilor. În Portland, pe lîngã serviciile de stat de îngrijire a copiilor, existã ºi un ºir de servicii
private, prestate la domiciliu. Beneficiarii acestor servicii sînt copii cu vîrsta cuprinsã între 3 ºi 13 ani. În centre, copiii
sînt hrãniþi, îngrijiþi, duºi ºi aduºi de la
ºcoalã (dacã copilul frecventeazã ºcoala).
Constatînd cã, de multe ori, aceste
servicii sînt prestate în comunitate de
cãtre persoane fãrã o calificare adecvatã, cã serviciile nu sînt monitorizate
calitativ, în 1994 ROSE a decis sã implementeze un proiect de asistenþã a
prestatorilor de servicii de îngrijire a
copiilor.
Acest proiect include, deopotrivã cu
reþeaua prestatorilor de servicii, un program de schimb de experienþã,
informaþii ºi resurse pentru pãrinþi.
ROSE dispune de trei reþele de prestatori de servicii. O reþea întruneºte prestatorii de servicii de nivelul trei sau persoanele care dispun de cunoºtinþe avansate în domeniul îngrijirii copiilor. Celelalte douã reþele sînt ale prestatorilor
de servicii de nivelul unu.
În cadrul reþelelor prestatorii de servicii sînt instruiþi în diverse domenii: planificarea unui business, noþiuni de market, dezvoltarea timpurie a copiilor, monitorizarea dezvoltãrii copiilor, implicarea pãrinþilor în educaþia copiilor etc.
ROSE desfãºoarã instruiri în comun cu
alte organizaþii non-profit specializate în
traininguri, cum ar fi, bunãoarã,
organizaþia METRO. Membrii reþelelor
fac schimb permanent de informaþii,
cunoºtinþe ºi opinii, fapt ce contribuie la
dezvoltarea relaþiilor dintre ei, precum
ºi cu instituþiile ºi persoanele din exteriorul reþelei.

Totodatã, prestatorii de servicii
incluºi în reþele au posibilitatea de a beneficia de granturi anuale de circa 500
USD pentru a procura jucãrii, cãrþi ºi
echipament necesar pentru centre.
Programul de schimb de
experienþã dintre prestatorii de servicii este într-o legãturã destul de strînsã cu dezvoltarea reþelelor, fiind orientat de asemenea spre îmbunãtãþirea
calitãþii serviciilor prestate. Astfel, programul include vizite de monitorizare
la domiciliu a conducãtorilor de proiect
în vederea constatãrii experienþelor
pozitive sau negative, implicãrii prestatorilor de servicii în organizarea unor
investigaþii anuale a nivelului de
satisfacþie a clienþilor, participarea lor
într-un ºir de traininguri ca rezultat al
cercetãrilor efectuate etc. Fiind implicaþi
în acest program, prestatorii de servicii
pot beneficia de granturi semestriale în
mãrime de 250 USD, de subsidii pentru pãrinþii care se aflã în împrejurãri critice (pierderea locului de muncã, caz de
boalã etc.), precum ºi pentru pãrinþii
adolescenþi care frecventeazã ºcoala.

În loc de concluzii
Nu ºtiu dacã ar fi cazul sã facem concluzii destul de sofisticate ºi pline de
importanþã despre experienþa ROSE
CDC. Cert e cã activitatea acestei
organizaþii ºi programele desfãºurate sînt
necesare pentru mediul în care ea activeazã ºi depind în mare parte de necesitãþile
ºi problemele cu care se confruntã comunitatea americanã.
Oricum, unele idei ºi aspecte dau
de gîndit. Cum ar fi, de exemplu, ideea
construcþiei unor locuinþe accesibile pentru persoanele dezavantajate. Implementarea unor asemenea proiecte în Chiºinãu
nu numai cã ar contribui la îmbunãtãþirea
asigurãrii cu spaþiu locativ a persoanelor
dezavantajate, la direcþionarea serviciilor de asistenþã socialã spre grupurile de
persoane în necesitate dar, totodatã, ar
mãri gradul de accesibilitate a acestor
locuinþe (din punctul de vedere al
preþului, serviciilor etc.) ºi ar reduce la
sigur cu mult numãrul persoanelor neplãtitoare de servicii.
Sau, schimbul de resurse dintre
rezidenþi. Acest program poate fi implementat în fiecare comunitate, fie ruralã,
fie urbanã. Fiecare persoanã, oricît de dezavantajatã ºi de sãracã ar fi ea, dispune
de anumite resurse pe care ar putea sã le
împartã cu alþi oameni din comunitate,
beneficiind, în schimb, de alte resurse.
Schimbul permanent de resurse ar contribui la constituirea spiritului comunitar, la dezvoltarea simþului de ajutor reciproc, la crearea diferitor relaþii sociale, la
sporirea încrederii persoanelor dezavantajate în forþele proprii ºi în faptul cã ele
sînt necesare comunitãþii date.
Îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor de
îngrijire a copiilor la domiciliu ar fi altã
preocupare ce meritã toatã atenþia. Deºi
aceste servicii sînt destul de frecvente în
particular în oraºele mai mari, cum ar fi
Chiºinãu, Bãlþi, în republicã pînã în prezent nu se practicã acordarea de licenþe
persoanelor care presteazã servicii de
acest fel, precum nu existã nici o evidenþã
a faptului, cine presteazã aceste servicii,
cît de calificate sînt serviciile prestate, etc.
Idei spuse în voce, dar care lasã de
gîndit ... ºi de acþionat.
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Â ñèëàõ ñàìè ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû
Èâàí ÓÇÓÍ,

ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè
ïîòðåáèòåëåé ãàçà Êîíãàç
Ìû íà÷àëè ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
ÔÑÈÌ åùå â 2001 ã.  õîòåëè
ïðîäîëæèòü ñòðîèòåëüñòâî
ãàçîïðîâîäà, íî ýòà íàøà ïåðâàÿ
ïîïûòêà, ìîáèëèçîâàòü ëþäåé
ðåøàòü ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
ïðîáëåìû ñåëà, íå óâåí÷àëàñü
óñïåõîì. Â òî âðåìÿ ëþäè áûëè
îáåñêóðàæåíû, íè âî ÷òî óæå íå
âåðèëè è íå ñëèøêîì äîâåðÿëè
íîâûì èíèöèàòèâàì, òàê ÷òî
ñåëî íå óëîæèëîñü â ñðîêàõ äëÿ

ñáîðà êîíòðèáóöèè. Ïîýòîìó ìû
ðåøèëè ñíà÷àëà ïîñòàâèòü ïåðåä
ñîáîé è ïåðåä ëþäüìè áîëåå
ëåãêîâûïîëíèìûå çàäà÷è. Ïðè
ïîääåðæêå æåíñêîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ìàíèñòîñ», êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà â
Êîíãàçå, ìû âûèãðàëè (â ÿíâàðåôåâðàëå 2002 ã.) è âíåäðèëè â
äâóõ ãðóïïàõ äåòñêîãî ñàäà N1 è
â äâóõ êëàññàõ øêîëû N1 íîâóþ
ó÷åáíóþ ïðîãðàììó Step by
step. Ìû íàñòîÿëè âíåäðèòü ýòó
ïðîãðàììó îäíîâðåìåííî è â
äåòñêîì ñàäó, è â øêîëå, äëÿ
òîãî, ÷òîáû èäÿ â ïåðâûé êëàññ
äåòè ó÷èëèñü è äàëüøå ïî íîâîé
ïðîãðàììå, è íå òåðÿëè ïðè
ýòîì ãîä èëè äâà. Ìû ðàäû, ÷òî
ÔÑÈÌ ïîääåðæàë íàñ â ýòîì.
Ðåìîíò â ãðóïïàõ è êëàññàõ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáó÷åíèÿ

ïî ïðîãðàììå Step by step
íà÷àëèñü â ìàðòå 2002 è áûë
ïðîèçâåäåí çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ïðèìýðèè  îêîëî 20 òûñ. ëåé.
Ðîäèòåëè äàëè â ñ÷åò êîíòðèáóöèè ïî 25 ëåé. Âìåñòå ñíèìàëè
îáîè, øòóêàòóðèëè, êðàñèëè
Äî ëåòà óæå ïîëíîñòüþ îáíîâèëè ïîìåùåíèÿ è ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2002 ãîäà äåòè íà÷àëè ó÷èòüñÿ
ïî íîâîé ïðîãðàììå.
Òåì âðåìåíåì, ìû ðåøèëè
âîçîáíîâèòü ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà ñðåäíåãî
äàâëåíèÿ è ãàçèôèêàöèÿ
äåòñêîãî ñàäà N1. Íà îáùåì
ñîáðàíèè ñåëà æèòåëè ðåøèëè
íóæíûì ïðîäîëæèòü ãàçèôèêàöèþ ñåëà, êîòîðàÿ áûëà íà÷àòà
åùå â 1993 è äëèëàñü äî 1998
ãîäà, íî òàê è íå áûëà çàêîí÷åíà. Âñå õîòåëè íîðìàëüíûõ

óñëîâèé äëÿ æèçíè. Óæå â
ñàìîì íàçâàíèè íàøåãî ñåëà
ñóùåñòâóåò ñëîâî ãàç, è ïîýòîìó
ìû ðåøèëè íàçâàòü íàøó
Àññîöèàöèþ ïîòðåáèòåëåé ãàçà
ïðîñòî  Êîíãàç.
Ñîáðàëè âåñü àêòèâ ñåëà, âñåõ
ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, ñîâåòíèêîâ è îáúÿñíèëè èì, ÷òî
íóæíî äåëàòü, â ÷åì ñîñòîèò
íàøà çàäà÷à è çàäà÷à ëþäåé, äëÿ
÷åãî íàì ýòî íóæíî. Îíè â ñâîþ
î÷åðåäü ðàçúÿñíÿëè ñâîèì
ðîäñòâåííèêàì, ñîñåäÿì,
ðàáî÷èì è ñîòðóäíèêàì ÷òî è
êàê íóæíî äåëàòü.
Ñóììà ïðîåêòà áûëà 540
òûñ. ëåé, èç êîòîðîé 82 òûñ.
ñîñòàâëÿëà êîíòðèáóöèÿ ñåëà.
Ñ 1 èþëÿ 2002 íà÷àëèñü ðàáîòû. Îáùèìè ñèëàìè ïîñòðîèëè
5,2 êì òðàññû ãàçîïðîâîäà

ñðåäíåãî äàâëåíèÿ è óñòàíîâèëè 11 øêàôîâ (ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòîâ).
Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà, â íîÿáðå
2002, ëþäè îáúåäèíèëèñü è çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ïîñòðîèëè åùå 4 øêàôà. Â
ñðåäíåì ê êàæäîìó øêàôó
ïîäñîåäèíèëèñü ïî 70 ïîòðåáèòåëåé. Òàêèì îáðàçîì, åùå 280
äîìîâ áûëè ïîäêëþ÷åíû ê ãàçó.
Ëþäè ïîíÿëè è óáåäèëèñü, ÷òî
âìåñòå îíè â ñèëàõ ñàìè ðåøàòü
ñâîè ïðîáëåìû.
Äî òîãî êàê ìû âûèãðàëè
ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó
ãàçîïðîâîäà, ñåëî áûëî ãàçèôèöèðîâàíî íà 50%. Ñåé÷àñ òðàññà
ãàçîïðîâîäà ñðåäíåãî äàâëåíèÿ
îõâàòûâàåò íà 85% òåððèòîðèþ
ñåëà Êîíãàç.

VIS DEVENIT REALITATE

Un drum dupã mulþi ani de aºteptare
Situaþiile în care erau
nevoiþi sã se întoarcã acasã
pe înserate sau în dricul
nopþii erau îngrozitoare
pentru locuitorii satului
Floriþoaia Nouã, judeþul
Ungheni. Dacã ziua oamenii
mai dibuiau pe cîte o
cãrãruºã bãtãtoritã de consãtenii lor printre copacii din
vecinãtatea drumului, dupã
cãderea întunericului, ei
preferau sã facã un ocol de
cîþiva kilometri prin
Floriþoaia Veche.
Problema drumului i-a mãcinat
întotdeauna pe cei din Floriþoaia
Nouã. Deoarece satul este situat
nu atît de departe de centrul
judeþean Ungheni, dar cam peste
mînã  niciodatã nu mai ajungeau
bani pentru construcþia unui drum
modern spre Floriþoaia Nouã.
Lumea din sat s-a zbãtut mulþi
ani ca sã-i convingã pe cei de la
Ministerul Transporturilor sã le
facã drumul de acces în localitate. Au scris scrisori ºi la Parlament, ºi la Guvern... Azi, dupã
aproape douã decenii de neliniºte,
nici nu-ºi mai amintesc pe la ce
uºi au ajuns sã batã. ªi nimeni nui ajuta. Porþiunea de mai puþin
de doi kilometri pãrea o problemã sau prea complicatã pentru cei
în stare sã o soluþioneze, sau prea
simplã ca sã-i acorde atenþia cuvenitã.
În 1989 sãtenii reuºiserã totuºi
sã construiascã un tronson de
drum cu puterile proprii. Atunci,
problema putea fi rezolvatã în
scurt timp, mai ales cã intervenise
ºi un om de afaceri stabilit la
Chiºinãu, originar din Floriþoaia
Nouã. Pe banii respectivului con-

sãtean, la Floriþoaia Nouã a fost
adus un munte de prundiº, iar oamenii, bucuroºi, umblau felicitîndu-se prin sat ºi gîndindu-se cã
foarte curînd vor avea un drum asfaltat. Dar, nu a fost sã fie. Ei povestesc cã preºedintele de atunci
al colhozului a fãcut ce-a fãcut, dar
a vîndut pietriºul ºi a construit un
drum în satul sãu de baºtinã. Astfel, cei din Floriþoaia Nouã au rãmas iarãºi cu buzele umflate. Din
piatra care le-a mai rãmas, au
construit o bucãþicã de drum care
se afla într-o stare gravã de deteriorare. Era o porþiune de drum înclinat, aflat în pãdure. Dupã ploile mari, aici apãreau niºte gropi
uriaºe pline cu apã.
Peste vreo zece ani, în 1999, au
auzit despre posibilitatea de a colabora cu Fondul de Investiþii Sociale din Moldova. S-au gîndit cã
aceasta este ºansa lor. Comunitatea a sclipuit cu eforturi deosebite
contribuþia de 75 mii de lei. Suma
adunatã de la oameni a fost completatã de cîþiva agenþi economici
cu inimã mare. În consecinþã,
Floriþoaia Nouã a cîºtigat
finanþarea prin intermediul FISM
a proiectului de reparaþie a drumului în valoare de 500 mii de lei.
Dialogul cu sãtenii a fost foarte anevoios. Unde se mai vãzuse
sã-ºi punã oamenii în joc buzunarele prin care ºi aºa bãtea vîntul,
ca sã facã ceva în afara curþii lor?
Obiºnuiþi sã li se ofere totul pe gratis, de la stat, aceºtia nu se prea
lãsau convinºi. Grupul de
iniþiativã a explicat fiecãruia unde
trebuie sã ajungã banii. Pînã la
urmã, oamenii au pus mînã de la
mînã cît au putut  ºi cîte 10, ºi
cîte 20 de lei.
Ion Cozari, preºedintele

Agenþiei de implementare, îºi
aminteºte cã în 1999 lumea o ducea destul de greu. În fond, bãtrînii ar fi depus în contul drumului
cîte o pensie întreagã, dar nu o mai
primiserã de mult. În fine, cineva
a intervenit pe lîngã autoritãþile
judeþene ºi sãtenii au ridicat
restanþele la pensii. Preºedintele
Agenþiei de implementare a aflat
însã despre asta peste vreo trei zile,
în autobuz, de la un pensionar care
se lãuda cã a primit pensia. A fost
nevoie sã se meargã iar de la poartã la poartã, sã se mai dea un lanþ
de explicaþii. ªi oamenii au scos
banii de sub saltea. Fiecare cît
l-a lãsat inima ºi obrazul. Au mai
intervenit ºi puþinii agenþii economici ºi problema contribuþiei a fost
soluþionatã.

În mai 2001 a început construcþia, iar de la 23 septembrie drumului îi stãtea bine cu cãlãtori.
Înainte de termenul fixat în contract. Bucuria oamenilor a fost
fãrã margini. Prima oarã autobuzul cu pasageri a luat-o prin pãdure, pe o ºosea asfaltatã, fãrã gropi. Treptat, au dispãrut ºi
cãrãruºele din pãdure.
Asociaþia obºteascã Florile
vieþii, condusã de directoarea
ºcolii Ana Manea, organizeazã diverse acþiuni de menþinere a
durbilitãþii drumului. ªcoala din
localitate a primit mobilier pentru
toate clasele, iar clasele mici au
fost incluse în Programul

educaþional Pas cu pas. Dupã
toate greutãþile prin care a trecut,
Floriþoaia Nouã, o aºezare cu circa 800 de locuitori, se numãrã
printre satele performante.
Asociaþia Florile vieþii a încheiat un contract de performanþã cu
FISM, în cadrul cãruia au fost
instruiþi profesorii, a fost suplimentatã biblioteca cu cãrþi noi, iar
elevii au mers în diverse excursii.
Astãzi, pe ordinea de zi a satului Floriþoaia Nouã figureazã
construcþia unei anexe a ºcolii ºi a
drumului de pînã la cimitir. Dupã
ce vor duce la bun sfîrºit aceste
proiecte, oamenii s-ar simþi
împliniþi ºi cu inima împãcatã.

Paginã pregãtitã de Natalia RÃILEANU
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ÃÎËÓÁÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

Òåïëî è óþò,
ê êîòîðîìó
ñòðåìèëèñü

Â ñåëå Êèðñîâî, ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ,
ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà íà÷àëîñü
åùå â 1998 ãîäó. Èìåííî òîãäà, äëÿ
íóæä òàáàêî-ñóøèëêè, â ñåëî áûë ïîäâåäåí ãàç. Òàêèì îáðàçîì, ó ñåëü÷àí
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷èòü
ñâîè äîìà ê ãàçó. Çà ñ÷åò êîëõîçà, êîòîðûé òîãäà åùå ñóùåñòâîâàë, â ñåâåðíîé ÷àñòè ñåëà áûëà ïîñòðîåíà
òðàññà ñðåäíåãî äàâëåíèÿ. Ïî ïðîåêòó ãàçîïðîâîä äîëæåí áûë ïðîéòè ïî
âñåìó ñåëó, íî òàê êàê õîçÿéñòâî áûëî
ðåîðãàíèçîâàíî è ðàñïàëîñü, íèêòî
óæå íå ìîã âûäåëèòü íóæíûå ñðåäñòâà. Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà òàê
è íå áûëî çàêîí÷åíî è þæíàÿ ÷àñòü
ñåëà îñòàëîñü áåç ãàçà.
Òàê ïðîøëî íåñêîëüêî ëåò, è òîëüêî â 2001 ãîäó ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè âåðíóëèñü ê ýòîé ïðîáëåìå. Íà îáùåì ñîáðàíèè ñåëà áîëüøèíñòâî
ëþäåé ïðîãîëîñîâàëî çà ãàçèôèêàöèþ þæíîé ÷àñòè ñåëà Êèðñîâî, õîòÿ
â ñåëå åñòü è äðóãèå íå ìåíå íàñóùíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå òàêæå áûëè
âûäâèíóòû ñåëü÷àíàìè: ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè, áîëüíèöû è äð.
Ïî ïðîåêòó áûëî ðåøåíî ïîñòðîèòü òðàññó ãàçîïðîâîäà ñðåäíåãî äàâëåíèÿ äëèííîþ â 5 êì. ñ óñòàíîâêîé
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòîâ. Ñîáðàëè êîíòðèáóöèþ ñåëà  145 òûñ.
ëååâ (36 òûñ.  ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè è 111 òûñ.  â äåíüãàõ) è 14
ñåíòÿáðÿ 2001 íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà.
«Êîíå÷íî, áûëî òðóäíî ñîáèðàòü
êîíòðèáóöèþ, óáåäèòü ëþäåé äàâàòü
äåíüãè, íî ìû äîâåðèëè ýòî äåëî ñåëü÷àíàì, ÷òîáû âñå áûëî íàãëÿäíî.
Ëþäè âêëàäûâàëè äåíüãè êàê áû ñîáñòâåííîìó äîâåðåííîìó ëèöó. Òàêæå,
ìû èçáðàëè ñòàðøèõ ïî ñåêòîðàì  ê
êàæäîìó øêàôó áûëî ïðèñòàâëåíî îòâåòñòâåííîå ëèöî, êîòîðîå îòâå÷àëî çà
îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó, çà ñíàáæåíèå ìàòåðèàëàìè. Îíè æå çàêëþ÷àëè
äîãîâîðà ïî ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûì
ðàáîòàì è ïîìîãàëè ñäàâàòü â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêò», ðàññêàçûâàåò Êîíñòàíòèí Ñåðèêåëè, ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè ïîòðåáèòåëåé ãàçà «Êèðñîâà-Ãàç».
Ïàðàëëåëüíî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
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òðàññû ñðåäíåãî äàâëåíèÿ, íà÷àëèñü
ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ íèæíåé òðàññû ãàçîïðîâîäà. Íà ñòðîèòåëüñòâå
íèçêèõ ñåòåé ðàáîòàëî òðè ïîäðÿä÷èêà, âûáðàííûõ ïî òåíäåðó.
Íàñåëåíèå î÷åíü àêòèâíî ïîäêëþ÷èëîñü ê ðàáîòàì  åæåäíåâíî, ïî
ãðàôèêó, âûõîäèëè ïîìîãàòü. Âñþ
âñïîìîãàòåëüíóþ ðàáîòó (ìîíòàæ
òðàññû, áåòîííûå ðàáîòû) ëþäè ñäåëàëè ñàìè. Áûëî çèìíåå âðåìÿ, òÿæåëî ðàáîòàòü, è ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïîäðÿä÷èêè íå îñâîèëè áû âåñü
îáúåì ðàáîò, à çàòÿíóëè áû ïðîöåññ,
ñ÷èòàåò ïðèìàð ñåëà Êèðñîâà Ñåìåí
Ìåëêàí. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ýòîãî
æå ïðîåêòà áûëî ïåðåñòðîåíà è ïåðåîáîðóäîâàíà íà ãàç êîòåëüíàÿ øêîëû N2.
Äëÿ ãàçèôèêàöèè îäíîãî äîìà íåîáõîäèìî äî 3,5 òûñ. ëåé, íî ýòà ñóììà îïðàâäûâàåò ñåáÿ è îêóïàåòñÿ â
òå÷åíèå ãîäà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
â þæíîé ÷àñòè ñåëà Êèðñîâî ãàçèôèöèðîâàíî 730 äîìîâ èç 1300. Â öåëîì
ïî ñåëó íàñ÷èòûâàåòñÿ 1360 àáîíåíòîâ ïîäêëþ÷åííûõ ê ãàçîïðîâîäó èç
÷èñëà 2300 äîìîâ. Òðàññà ñðåäíåãî
äàâëåíèÿ îõâàòûâàåò âñå ñåëî, è ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïîäêëþ÷èòüñÿ
ê ãàçîïðîâîäó â ëþáîå âðåìÿ.
Ëþäè ïîëó÷èëè «ãîëóáîå òîïëèâî»
- òåïëî è óþò, ê êîòîðîìó ñòðåìèëèñü.
Îñîáåííî ýòî áîëüøàÿ ïîäìîãà äëÿ
ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Ïî äðóãîìó òåïåðü ÷óâñòâóþò ñåáÿ è äåòè â
øêîëå  îíè íå âèäåëè òàêîãî òåïëà ñ
1986 ãîäà êàê áûëà ïîñòðîåíà øêîëà. Â ýòó çèìó âïåðâûå çà ìíîãèå
ãîäû äåòè ñèäåëè íà çàíÿòèÿõ â ðóáàøêàõ.
Íà óëèöå ìû ðåøèëè óçíàòü ìíåíèå ëþäåé ïî ýòîìó ïîâîäó. «Áåññïîðíî, î÷åíü õîðîøî, ÷òî åñòü ãàç â
ñåëå», ñ÷èòàåò Åêàòåðèíà Àðàáàäæè.
«Ñ òåõ ïîð êàê ìû ïîëó÷èëè ãàç, â íàøèõ äîìàõ áîëåå ëó÷øèå óñëîâèÿ,
áîëüøå óäîáñòâ. Òàêæå, âìåñòå ñ ãàçîì äëÿ íàñ ðåøèëàñü ïðîáëåìà îòîïëåíèÿ», ïîääåðæèâàåò åå è Åëåíà
Ïîìåòêîâà.
Òåïåðü ëþäè ìå÷òàþò ïåðåñòðîèòü âîäîïðîâîä, êîòîðûé î÷åíü ñòàðûé (áûë ïîñòðîåí â 60 ãîäû). (Í. Ð.)

ªCOALA DIN CHIRCA

Mîndria sãtenilor

ªcoala din Chirca reprezintã o
clãdire cu un singur nivel, întinsã
pe o lungime de 110 metri. Se poate afirma cu certitudine cã actualul sediu al gimnaziului, în care-ºi
fac studiile peste 240 de elevi, este
cea mai frumoasã clãdire din localitate. Olanele cãrãmizii, ce contrasteazã plãcut cu pereþii albi,
atrag, ca un magnet, privirea trecãtorilor.

Era septembrie 2000 cînd satul a
hotãrît sã propunã Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova un
proiect de reparaþie capitalã a ºcolii.
Blocul central al clãdirii adaptate la
cerinþele unei ºcoli fusese construit
încã în 1932, cel din stînga  în
1958, iar blocul din dreapta  în
1975. În 1990 a fost datã în exploatare cantina. Arhitectura acestora era
una mai mult decît simplã  toate
blocurile fiind construite într-un ºir
lung de 110 metri.
În 2000, ºcoala ajunsese într-o stare dezastruoasã. Tavanul bombat
atîrna ca o gravã ameninþare de asupra elevilor. În mai 2001 acesta chiar s-a prãbuºit într-o salã de clasã,
punînd în pericol viaþa unei
învãþãtoare. Cazul a îngrijorat conducerea ºcolii, care a început sã se
gîndeascã tot mai serios la o reparaþie
capitalã. Geamurile ºi uºile erau semiputrede, sistemul de încãlzire autonom avea o eficacitate de numai
50 la sutã. Acoperiºul din foi de ardezie fusese renovat în 1981, dar
reuºise deja sã se învecheascã ºi sã
cedeze pe alocuri cu fiecare ploaie.
Evident cã sãtenii nici nu au stat prea
mult pe gînduri la adunarea generalã
a satului. Între renovarea ambulatoriului ºi reparaþia capitalã a ºcolii,
oamenii au ales lãcaºul cunoºtinþelor.
Dupã toate etapele de evaluare,
costul proiectului se ridica la aproape un milion de lei. Comunitatea
urma sã contribuie în acest proiect

cu 147 mii lei, dintre care 90 de mii
bani gheaþã. Contribuþia nemijlocitã a beneficiarilor a constituit 28 mii
lei, 65 mii lei a donat Consiliul
judeþean Chiºinãu, iar 25 mii lei a
gãsit primãria.
În mai 2001 Chirca anunþa deja
concursul pentru contractori. Conform contractului dintre Agenþia de
implementare ºi contractorul S.A.
Consan, lucrãrile de reparaþie trebuiau sã înceapã la 9 iulie. Demararea acestora a fost tergiversatã cu
douã sãptãmîni ºi profesorii au sperat cã la 1 octombrie vor începe anul
de învãþãmînt în ºcoala renovatã,
luna pierdutã urmînd sã fie recuperatã în zilele de week-end ºi vacanþã.
Deoarece blocul din mijloc  o
clãdire de 12 pe 26 metri pãtraþi fusese demolat pînã la fundaþie, era
mult de lucru pentru a fi reconstruit.
Celelalte blocuri trebuiau restaurate capital, acoperiºul din ardezie urmînd sã fie înlocuit cu unul modern,
din þiglã metalicã. În septembrie însã
Consiliul judeþean începuse sã manifeste nerãbdare ºi neînþelegere faþã
de situaþia din Chirca. Împreunã cu
primarul ºi consiliul local, direcþia
ºcolii a început sã caute soluþii. Elevii au fost plasaþi temporar în douã
sãli goale ale magazinului central,
într-o salã a primãriei ºi în altele
douã din localul grãdiniþei de copii.
Astfel, pînã la rãcirea timpului, copiii au învãþat în regim normal.
La 14 ianuarie, au revenit cu toþii
în ºcoala aproape datã în exploatare, adicã într-o ºcoalã finisatã în aºazisa variantã albã. Pereþii erau doar
tencuiþi cu un amestec alb, podeaua
- vopsitã o singurã datã. S-a instalat mobila ºi s-au început studiile.
Cel mai important lucru era apa inclusã în sistemul de încãlzire ºi, evident, caloriferele fierbinþi. În primãvarã, toate lucrãrile cosmetice au
fost duse la bun sfîrºit.
Comunitatea a mai efectuat lu-

crãri suplimentare în sumã de 150
mii lei. Asfaltul turnat în curtea
ºcolii pe o suprafaþã de 550 metri
pãtraþi nu fusese prevãzut în proiect. Cantina a fost renovatã de asemenea din contul comunitãþii. Evident, astãzi oamenii nu au nimic de
reproºat. Totul este foarte bine fãcut ºi nu existã pericolul sã se
prãbuºeascã tavanul sau sã intre frigul printre crãpãturile de la geamuri. Cunoscînd starea localului de
pînã la reparaþie, sãtenii zic cã s-a
întîmplat o minune cu clãdirea avariatã de acum doi ani.
La început, nu toþi au înþeles ce
se aºteaptã de la fiecare dintre ei, îºi
aminteºte directorul gimnaziului, Ion
Mugureanu. Satul era cam apatic,
obosit de jongleriile administrative
în urma cãrora Chirca se pomenea ba
într-o primãrie, ba în alta. Acum oamenii privesc altfel lucrurile. Au participat fiecare la lucrãrile de renovare ºi au simþit schimbarea.
Olga Melnic, preºedinta
Asociaþiei obºteºti Familia, precizeazã cã oamenii erau nehotãrîþi
deoarece nu ºtiau de unde va veni
suma uriaºã necesarã pentru
reparaþie ºi ce se va întîmpla cu banii lor. S-au constituit echipe care
au mers de la casã la casã ºi le-au
explicat tuturor ceea ce nu reuºiserã
sã înþeleagã la adunarea generalã.
Bucuria celor din Chirca a fost ºi
mai mare dupã ce consiliul judeþean
le-a dãruit mobilier în valoare de 50
mii lei. Bãncile, scaunele ºi tablele
noi au stimulat setea de carte a copiilor din sat. Ulterior, gimnaziul a
implementat ºi Programul educaþional Pas cu pas, sala de clasã respectivã fiind mobilatã ºi asiguratã cu
literaturã didacticã cu suportul Fondului de Investiþii Sociale.
Sãtenii se mîndresc cu ºcoala lor.
Pentru cã ºcoala este o imagine ce
îi reprezintã, un edificiu pe lîngã
care ei trec cu capul sus. (R.C.)
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Satul Zberoaia,
judeþul Ungheni
l Zberoaia e o localitate ce prezintã valoare
istoricã graþie conacului Gonata construit aici la începutul
secolului XIX.
l Satul are 2000 de
locuitori, numãrul
femeilor fiind predominant.
l Conform statisticii
locale, în ultimii
patru ani, în Zberoaia
se nasc mai mulþi
bãieþi.
l În localitate sînt
înregistrate 1037
gospodãrii þãrãneºti
individuale ºi patru
magazine private.
l Satul Zberoaia are un
gimnaziu în care îºi
fac studiile 310 copii,
o grãdiniþã cu 90 de
locuri, un ambulatoriu, oficiu poºtal,
Casã de culturã,
bibliotecã.
l Pe lîngã Casa de
culturã îºi desfãºoarã
activitatea cinci
grupuri vocal-instrumentale, prezente atît
la toate manifestaþiile
culturale, cît ºi la
nunþile ºi cumetriile
ce au loc în satele din
împrejurimi.

Alternative rurale, mai 2003

UN SAT ÎNTR-O PAGINÃ
Contemplat de la înãlþime,
satul Zberoaia este o
aºezare ce are forma a
patru inele olimpice. Pe
insuliþa verde din partea
stîngã a localitãþii abia se
zãreºte acoperiºul unui
misterios conac ºi iazul,
care erau proprietãþi ale
nobilului ªtefan Gonata.
ªcoala, sediul nou al
primãriei, Casa de culturã
sînt clãdirile asupra cãrora
se opreºte ochiul ºi care, la
un loc cu conacul inundat
în verdeaþã reprezintã un
punct irezistibil de atracþie
turisticã.
Zberoaia este o localitate cu oameni care au învãþat sã trãiascã în pace ºi
bunã înþelegere, sã munceascã umãr
la umãr, dar ºi sã se distreze pe cinste.
La Zberoaia au loc, tradiþional, hore
ale satului, sãrbãtori ale izvorului ºi
celei mai curate strãzi, în timpul cãrora
gospodinele împodobesc gardurile cu
covoare þesute la rãzboi, satul transformîndu-se într-o casã mare sub cerul liber.
La lista de elemente ce caracterizeazã Zberoaia ºi oamenii sãi, adãugãm, pentru a întregi tabloul, cã sãtenii au fost vizitaþi, recent, a treia oarã
deja, de un grup de medici ai Armatei
Salvãrii care i-au consultat ºi le-au
eliberat gratuit medicamente celor
bolnavi. Cu suportul Fundaþiei Medicale, al ºaselea an la rînd copiii din
gimnaziu sînt alimentaþi gratuit. Cum
primãria nu are un fond de rezervã,
gesturile celor douã organizaþii de caritate au fost adevãrate acte de binefacere pentru comunitate. În lipsa unui
buget pe mãsura necesitãþilor, satul a
învãþat sã lupte pentru a obþine granturi ºi investiþii strãine din care sã poatã renova obiectele strategice din comunitate. Cele cinci sute ºi ceva de
mii de lei care se adunã anual în punga primãriei abia de ajung pentru plata
salariilor, pentru procurarea combustibilului ºi întreþinerea ºcolii ºi a
grãdiniþei. În anul trecut au fost alocaþi
bani pentru amenjarea fîntînilor,

Zberoaia, un
reparaþia curentã a Casei de culturã ºi
construcþia cîtorva poduri peste cele
douã rîpi care traverseazã satul.
Colaborarea celor din Zberoaia cu
Fondul de Investiþii Sociale din Moldova a început cam cu ghinion, îºi
aminteºte dna primar Nadejda Darie.
Prima încercare de a chema satul la o
adunare generalã a eºuat: au venit
puþini sãteni ºi aceasta a fost consideratã nevalabilã. Cum comunitatea era
implicatã în Programul Pãmînt,
administraþia publicã localã a amînat
iniþiativa pentru mai tîrziu, cînd vor fi
terminat activitãþile din respectivul
program. Cînd ºi-au dat seama cã
Bãlãureºtii au ºi renovat ºcoala, iar
Grozeºtii începuserã reparaþia sistemului de încãlzire, au dat fuga la
FISM. La aceastã etapã, Fondul de
Investiþii Sociale dispunea de surse
financiare doar pentru un singur proiect, la care, împreunã cu Zberoaia, pretindeau încã patru comunitãþi. FISM
a dat startul pentru toþi odatã. Cei care
vor fi adus primii contribuþia de 15 la
sutã din proiect, urmau sã obþinã

finanþarea. Zberoaia trebuia sã adune,
într-un timp extrem de scurt, 45 mii
de lei. În trei zile au gãsit banii.
Au început marea operaþie cu
elevii de la ºcoalã. Au organizat o
campanie de colectare de fonduri pe
care au numit-o Un bãnuþ pentru
ºcoala mea. A fost invitat tot satul,
inclusiv foºtii absolvenþi ai ºcolii.
Lumea a fost întîmpinatã cu pîine ºi
sare, cu vornicei cãlãre pe cai. Ce mai,
a fost foarte frumos. Fiecare din cele
patru mahalale, în care a fost împãrþit
satul, a construit cîte o sobã în una
din sãlile de clasã, a amenajat o casã
mare pe terenul de sport al ºcolii, a
comercializat prãjituri pregãtite de
cele mai pricepute în ale cofetãriei
gospodine. Solemnitatea a început cu
un bãnuþ aruncat de un copil în urna
folositã, de regulã, la alegeri. Drumul
primului bãnuþ l-a urmat donaþia preotului din sat ºi o pensie lunarã depusã de primul învãþãtor din localitate,
Dumitru Ucrainschi, actualmente consilier local. Lumea ºi-a luat rolul în
serios, fiecare elev venind împreunã

cu familia în faþa microfonului ºi declarînd suma pe care o doneazã ºcolii.
În fine, s-au adunat 5 mii de lei, prima sumã din contribuþie. Restul banilor au fost adunaþi suplimentar de
la sãteni, fondul fiind completat de un
sponsor generos gãsit la Chiºinãu. La
capãtul celor trei zile, cît a durat cheta, dna primar al satului Zberoaia era
prezentã la Fondul de Investiþii, cu
banii în geantã. Ceilalþi patru
concurenþi s-au lãsat pãgubaºi. Nu era
uºor sã adune suma necesarã într-un
termen atît de scurt.
Bucuroºi, cei din Zberoaia s-au
apucat de treabã. ªcoala cu un singur
cat, construitã în 1967 cu ajutorul
gospodãriei agricole, a fost transformatã într-un ºantier de nerecunoscut.

Aventurã cu happy end
A rãmas neatins doar acoperiºul.
Fusese bine pãstrat, iar de banii din
proiect era mai multã nevoie la alte
lucrãri. Prin contractul încheiat cu
contractorul  firma Transcons-

Apã pentru toatã localitatea
Al doilea an consecutiv,
satul Zberoaia implementeazã, cu suportul Direcþiei
Elveþiene pentru Dezvoltare ºi Cooperare, un proiect
de asigurare cu apã potabilã a localitãþii. Sãtenii
considerã cã le-a mers din
plin: pentru cã dispun de o
sursã de apã bogatã ºi
pentru cã au obþinut acordul direcþiei amintite mai
sus de a susþine financiar
acest proiect. Deºi fîntînile satului sînt îngrijite, apa
are un gust sãlciu ºi nu
poate fi folositã decît pentru necesitãþi tehnice.
Grandiosul proiect
depãºeºte suma de 2 milioane 500 mii lei ºi este
extins în toatã localitatea.
La apã potabilã vor avea

acces toate cele peste
500 de gospodãrii. Sãtenii au participat la implementarea proiectului prin
muncã de voluntariat. Sa construit staþia de pompare a apei, o linie electricã de tensiune de 10 mii
kilowaþi pe o lungime de
1,5 kilometri, s-a instalat
un transformator de curent, iar în vîrful dealului
au fost ridicate turnuri de
apã cu o capacitate de 52
tone fiecare.
Oamenii cred cã
elveþienii le-au acordat
aceastã ºansã doar pentru cã s-au convins cã satul are nevoie de apã
bunã ºi cã este interesat
sã participe la rezolvarea
acestei probleme. A fost o

muncã foarte anevoioasã
pentru toatã lumea. Timp
de un an, dna primar avea
ce discuta cu fiecare consãtean. ªtia cu o precizie
uluitoare cîte zile a muncit fiecare, cîþi bani mai
are de plãtit, cine nu ºi-a
construit camera de
branºament etc.
Deºi iniþial era prevãzut
ca fiecare sãtean sã-ºi procure contoare, ulterior
acestea au fost donate de
cãtre numita Direcþie
Elveþianã. Încã cinci metri
de þeavã, de la traseul principal pînã la contor, au fost
acordate de Direcþie pentru conectãrile individuale.
Acum cîteva zile, apeductul din Zberoaia a fost
dat în exploatare.
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UN SAT ÎNTR-O PAGINÃ

sat nou prin definiþie
autobuz ºi s-au pornit la Chiºinãu ca
sã gãseascã contractorul. A fost o adevãratã odisee plinã de peripeþii localizarea firmei de construcþii. În cele
din urmã, femeile au fãcut anticamerã la Transconstrucþia vreo sãptãmînã. ªtiau unde pleacã ºi cînd vine fiecare funcþionar sau ºefuleþ de acolo,
oferind de nevoie ºi informaþii pentru
ceilalþi vizitatori. Într-un sfîrºit, au
ajuns la un acord cu ºefii firmei: au
decis ca toate lucrãrile sã fie executate de sãteni, iar contractorul doar sã
supravegheze operaþiile de pe ºantier,
sã elibereze materiale de construcþie
ºi sã remunereze muncitorii. Primarul Nadejda Darie era ºi brigadierã, ºi
ºefã de ºantier, iar directoarea ºcolii 
ºefã de depozit. La 7 dimineaþa începea ziua de lucru la ºcoalã, iar la 11
noaptea, cele douã femei abia de
reuºeau sã închidã toate uºile ºi geamurile uitate înadins deschise de unii muncitori.
Transconstrucþia trimisese
un reprezentant la Zberoaia
care, împreunã cu dna primar,
mergea de la casã la casã ºi-i
scotea la muncã pe oamenii
care isprãviserã treburile ºi la
cîmp, ºi în propria gospodãrie. Fiecare familie era datoare sã presteze cinci zile de
muncã la ºcoalã ºi, dacã nu
ar fi fost luaþi din scurt, mulþi
dintre sãteni ºi-ar fi cãutat de
treburile lor. Majoritatea
uºilor ºi geamurilor au fost
înlocuite cu altele, noi, executate de cãtre meºterii din
sat, au fost construite sobe în
toate încãperile. Toate lucrãrile au fost fãcute de sãteni - o echipã de 125 de oameni.
/ Nadejda Darie în faþa noului sediu al
Au reuºit sã dea obiectul
primãriei
în exploatere în termenele

trucþia din Chiºinãu - comunitatea
se obligase sã demoleze anexele inutile, sã scoatã geamurile ºi uºile, sã
dea jos de pe pereþi tencuiala veche.
Abia dupã asta urma sã intre în horã
ºi contractorul. Dar treaba începuse
cam cu scîrþ. Trecuserã deja douã sãptãmîni de cînd sãtenii duseserã la bun
sfîrºit lucrãrile ce le reveniserã, iar
de contractor - nici urmã. Era 5 august 2000, prima zi de ºcoalã bãtea la
uºã. Vãzînd cã din ºcoalã nu rãmãseserã decît niºte ruine, copiii sãtenilor
începuserã sã se întrebe unde vor
învãþa ºi chiar cãutau sã se înscrie la
ºcolile din satele vecine, ceea ce ar fi
fost o ruºine de neînchipuit pentru sat.
Lumea se temea sã ºcoala din Zberoaia va rãmîne fãrã copii, iar profesorii
 fãrã elevi.
Maºina primãriei era defectatã, aºa
cã primarul ºi directoarea au urcat în

stabilite, în ciuda zilelor cu ploaie care
parcã voiau sã încurce toate iþele. Era
incredibil cã au reuºit. Cu o sãptãmînã mai tîrziu, la 9 septembrie, gimnaziul din Zberoaia ºi-a deschis uºile
pentru cei peste 300 de elevi.
Astãzi, dupã doi ani de exploatare, ºcoala este ca ºi nouã.

În faþa ºcolii mai era cum mai era,
dar în spatele acesteia te mîncau balaurii, nu alta, îºi aminteºte dna pri-

Pãrinþii sînt foarte mulþumiþi. Din contul asociaþiei, au fost instruiþi pedagogii la cursurile de perfecþionare, cabinetul de fizicã ºi chimie a fost dotat
cu materiale didactice, a fost echipatã
sala de sport, iar biblioteca a fost
îmbogãþitã cu un fond de carte în valoare de 7 mii de lei.

În ciuda relaþiei, la început deloc promiþãtoare, dintre administraþia satului ºi organizaþia contractoare, pînã la urmã, acestea au devenit prietene. Preºedintele firmei
de construcþii s-a obligat în final sã
construiascã în faþa ºcolii un trotuar de 100 de metri pe cont propriu
ºi sã dãruiascã gimnaziului un televizor color, manuale în valoare de 2
mii de lei ºi seminþe de iarbã de Canada care a fost semãnatã în jurul
ºcolii. Chiar dacã la început a fost
greu, am devenit parteneri de încredere. Am ºtiut sã ne punem în
situaþia contractorului, sã-l înþelegem ºi astfel am rezolvat amiabil

mar de situaþia de acum doi ani. Astãzi, despre ºcoala din Zberoaia poþi
spune cã are douã feþe, ambele
drãguþe. Este o plãcere sã vii la ºcoalã,
aici domnind curãþenia ºi bunul-gust.
Ulterior, gimnaziul a beneficiat de
nouã seturi de mobilier pentru clasele
mari ºi de ºapte seturi pentru clasele
incluse în Programul educaþional Pas
cu pas, inclusiv mochete ºi bibloteci. Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor
a încheiat un contract de performanþã
cu FISM. Au fost executate toate
activitãþile preconizate în cadrul contractului. Recent, cei mai buni elevi
din ºcoalã s-au întors din excursia întreprinsã la Putna, Iaºi ºi Suceava.

Gimnaziul din Zberoaia a fost o
instituþie-pilot care a implementat
proiectul de autoevaluare a ºcolii. Toþi
pedagogii au participat la cursuri de
perfecþionare la Pro didactica, au
învãþat cum se scrie un proiect.
Actualmente, sãtenii din Zberoaia sperã sã construiascã trei kilometri de drum. Traseul ar lega
centrul satului de importantul, din
punct de vedere turistic, conac Gonata. Restaurarea conacului ar fi
una din cele mai mari realizãri ale
satului ºi se pare cã ambiþioasa
primãriþã va reuºi sã gãseascã investitorii care ar repune în circuit
o valoroasã relicvã istoricã.

toate problemele, ne-a spus directoarea ºcolii Maria Dodon.

Perspective în roz

O istorie misterioasã cu miros de liliac
Îngustele alei de liliac care pornesc de lîngã lacul din vale te duc
pînã în faþa conacului din Zberoaia
ºi, ajuns în faþa casei boiereºti, rãmîi
fascinat de vechimea de aproape
douã sute de ani a acesteia. Conacul ascunde o istorie pe care vrei so cunoºti ºi nu ai de unde, arhiva
proprietarului acestuia, ªtefan
Gonata, fiind pusã pe rug la 1917.
Misterul este cu atît mai incitant cu
cît nu poate fi dezvãluit. Deocamdatã.
Pitorescul, dar uitatul conac de
la Zberoaia a fost, la începutul secolului XIX, reºedinþa de varã a
moºierului ªtefan Gonata, cum îl
numeau localnicii. Printre tufele
de liliac plantat la dorinþa lui Gonata în jurul conacului, astãzi sãlbãtãcite, dar care ºi-au pãstrat
aroma, se plimbau doamne din

înalta societate. Ulterior, conacul
a fost transformat într-un centru
cultural cu muzeu, bibliotecã ºi
spital.
ªtefan Gonata a fost savant,
membru de onoare al Academiei
Române ºi prieten al scriitorului
Mihail Kogãlniceanu. Este cunoscut
prin faptul cã a aclimatizat viþa de
vie francezã pe patru mii de hectare
în Basarabia acum douã veacuri.
Conacul Gonata mai pãstreazã
acoperiºul de pe timpul lui Gonata
 din olane roºii aduse din oraºul
francez Marseille. Fiecare þiglã are
pe verso emblema oraºului de origine.
Conacul ºi împrejurimile lui
constituie un loc de atracþie turisticã extraordinar, dar pentru restaurarea sa este nevoie de foarte mulþi
bani. Un canadian preocupat de tu-

rismul rural i-a sugerat dnei primar
Nadejda Darie ideea de a prezenta
Ambasadei Franþei la Chiºinãu o
bucatã de þiglã cu ajutorul cãreia
sã fie identificatã firma producãtoare. Eventual, aceasta ar putea fi interesatã de conac ºi de valoarea sa
istoricã.
Sfatul a fost urmat întocmai, însã
pînã una-alta nu a fost gãsitã fabrica producãtoare. Oricum, Alianþa
Francezã ºi-a exprimat interesul
pentru proiect. În paralel, Agenþia
naþionalã de turism a alocat 600 de
dolari pentru restabilirea parcului
ºi gardului din jurul conacului. Este
doar un prim ajutor, dar comunitatea sperã sã fie de bun augur aceastã picãturã din oceanul de înþelegere
ºi generozitate ce urmeazã sã se
reverse peste pitorescul conac al lui
ªtefan Gonata.
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INFO rural
MOLOVATA NOUÃ

Un centru
de instruire
[i acces la informaþie

În localitatea Molovata
Nouã, judeþul Chiºinãu, a
fost deschis Centrul comunitar de instruire ºi acces la
informaþie, proiect implementat de organizaþia nonprofit ªcoala Molovata
Nouã, cu susþinerea
Fundaþiei Soros-Moldova.
Vera Verlan, preºedintele
organizaþiei, spune cã graþie
acestui proiect va fi facilitat
accesul locuitorilor la
informaþie, pentru adulþi ºi
adolescenþi urmînd sã fie
organizate ºi cursuri de
iniþiere în Internet.
Dumitru Chitoroagã,
director de program la
Fundaþia Soros-Moldova, a
apreciat mult îndrãzneala ºi
spiritul de iniþiativã al autorilor proiectului, subliniind în
acest context necesitatea ºi
importanþa respectivului
centru într-o localitate ruralã.

Seminar pentru
centrele de
asistenþã socialã

Recent, la Chiºinãu s-a
desfãºurat, timp de patru
zile, un seminar de instruire
cu tema Devierile comportamentale determinate de
deficienþe psihice. La
seminar au participat 35 de
persoane din diferite
localitãþi ale republicii,
reprezentanþi ai centrelor de
asistenþã socialã pentru copii
create cu susþinerea financiarã a Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova.
În calitate de formatori,
profesorii de la Universitatea din Stockholm au
împãrtãºit auditoriului
propriile experienþe, relatînd
despre cercetãrile de ultimã
orã din domeniu.
Veronica Midari, consultant FISM în serviciile
pentru persoanele dezavantajate, ne-a declarat cã
seminarul a avut o
importanþã deosebitã mai
ales datoritã faptului cã
instruirea nu a fost iniþiatã
pentru un public de formaþie
medicalã, ci pentru persoanele din domeniul asistenþei
sociale. Graþie acestui curs
instructiv, beneficiarii vor
putea acorda servicii sociale
mai calitative, ajutîndu-i pe
suferinzii cu patologiile în
cauzã sã se descurce mai
bine în viaþa de zi cu zi.
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ÊÀÊ ÌÛ ÝÒÎ ÄÅËÀËÈ

Óñèëèÿ æèòåëåé ñåëà Äàíó
âîçíàãðàæäåíû ñòîðèöåé
Âäîëü äîðîãè âåäóùåé â
ñåëî Äàíó, Áåëüöêîãî
óåçäà, òÿíóòñÿ áåç êîíöà
æåëòûå òðóáû. Áîëüøèå
è ìàëåíüêèå, øèðîêèå è
óçêèå æåëòûå ïîëîñû
óñåÿëè ïî÷òè âñå ñåëåíèå. Ýòî ãàçîïðîâîä
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî
áûëî äîñòèãíóòî óñèëèÿìè ìåñòíûõ æèòåëåé è
Ôîíäà Ñîöèàëüíûõ
Èíâåñòèöèé Ìîëäîâû
(ÔÑÈÌ).
Êîììóíà Äàíó, â ñîñòàâ
êîòîðîé âõîäÿò òðè
óêðàèíñêèõ ñåëà, îäíî
èç ïåðâûõ â óåçäå
íà÷àëî ñîòðóäíè÷àòü ñ
ÔÑÈÌ è ðåàëèçîâàëî
âïîëíå óäà÷íî ðàçíûå
ïðîåêòû.
Ïåðâûé ïðîåêò ðåàëèçîâàíûé
ïðè ñîäåéñòâèè ÔÑÈÌ áûë âûäâèíóò îò ñåëà Íèêîëàåâêà. Äåòè
èç ñåë Íèêîëàåâêà è Êàìåíêóöà
áûëè âûíóæäåíû äîáèðàòüñÿ
ïåøêîì èëè äðóãèìè ñïîñîáàìè
äî øêîëû, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â
ñåëå Äàíó, à ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ àâòîáóñà ó ïðèìýðèè íå
áûëî. Òàêæå, â òî âðåìÿ  áûë
1999 ãîä - øêîëå èñïîëíèëîñü 20
ëåò è îíà áûëà íå â ñàìîì ëó÷øåì ñîñòîÿíèè. Òàêèì îáðàçîì,
íà ñîáðàíèè ñåëà Íèêîëàåâêà
ëþäè, âìåñòå ñ ïðèìýðèåé, ðåøèëè âûäâèíóòü ïðîåêò ïî ðåìîíòó øêîëû è ïðèîáðåòåíèå àâòîáóñà äëÿ ïåðåâîçêè äåòåé â øêîëó.
Äåðçíóëè è âûèãðàëè. Îðãàíèçîâàëè òåíäåð, è íàøëè ôèðìó,
êîòîðàÿ ñîãëàñèëàñü ïðîèçâåñòè
êàïèòàëüíûé ðåìîíò øêîëû: çàìåíèëè ñèñòåìó îòîïëåíèÿ, îòäåëàëè ïîëíîñòüþ âñå îêíà, ñòåíû,
ïîòîëêè è ïîëû â êëàññàõ, ïîëíîñòüþ ïîìåíÿëè ïîë â ñïîðòèâíîì çàëå. Òîëüêî êðûøó íå ìåíÿëè, ïîòîìó ÷òî îíà áûëà îòðåìîíòèðîâàíà äî ýòîãî èç ñðåäñòâ
âûäåëåííûõ ìåñòíûìè îðãàíàìè
âëàñòè.
«Èç ñóììû, êîòîðàÿ áûëà âûèãðàíà â ðàìêàõ ïðîåêòà, ðåìîíò
øêîëû áûë âîçìîæåí ãäå-òî íà
70%, ðàññêàçûâàåò íàì ïðèìàð
êîìóíû Äàíó Ëåîíèä Êîëèáàáà.
Âñå ÷åãî íå õâàòàëî, ïðåäîñòàâëÿëà ïðèìýðèÿ.» Ìåñòíûå îðãàíû ïðàêòè÷åñêè íå ïðåäîñòàâèëè äåíåã, à â îñíîâíîì ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû (äåðåâî) è ðàáî÷óþ ñèëó. Ê ïðèìåðó, âñå ðàáîòû
ïî ïîêðàñêå ïðèìýðèÿ âçÿëà íà
ñåáÿ.
Òàêæå, äî ýòîãî ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, êîòîðàÿ ðàáîòàëà íà óãëå,
÷àñòî âûõîäèëà èç ñòðîÿ è ïî ýòîìó â õîäå ðåìîíòà øêîëû áûëà
ïåðåîáîðóäîâàíà íà ãàç. Ñåé÷àñ
îòñóòñòâóþò ïðîáëåìû ñ îòîïëåíèåì øêîëû â çèìíèé ïåðèîä.
Åñòåñòâåííî, ñîêðàòèëèñü è ðàñ-

õîäû íà îòîïëåíèå  â òðè ðàçà.
Îñíîâíóþ ðîëü â ñîáèðàíèè
êîíòðèáóöèè ïðèìýðèÿ âçÿëà íà
ñåáÿ, òàê êàê ñåëî Íèêîëàåâêà
î÷åíü ìàëåíüêîå (270 ÷åëîâåê èç
êîòîðûõ 40 øêîëüíèêîâ) è ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ëþäè íå
ñìîãëè áû íàêîïèòü âñþ ñóììó.
Ñóììà, ñîáðàííàÿ îò ëþäåé â
ñ÷åò êîíòðèáóöèè, ñîñòàâëÿëà 18
òûñ. ëåé (èç ýòèõ äåíåã ïðåäïîëàãàëîñü êóïèòü àâòîáóñ), îñòàëüíóþ ÷àñòü êîíòðèáóöèè ïðèáàâèëà ïðèìýðèÿ. Â õîäå ðàáîò îêàçàëîñü, ÷òî ïðèîáðåòåíèå àâòîáóñà íå âîçìîæíî è òîãäà çà ñ÷åò
ýòèõ ñðåäñòâ ðåøèëè äîáàâèòü
åùå îäèí âèä ðàáîò - ðåìîíò êàíàëèçàöèîííîé ñèñòåìû øêîëû.
Òàêèì îáðàçîì áûëà ðåøåíà åùå
îäíà ïðîáëåìà øêîëû.
«Õîëîä â êëàññàõ, óðîêè ïî 30
ìèíóò, çàäåðæêà çàðïëàò, çàáàñòîâêè ó÷èòåëåé Ïîñëå ýòîãî
ðåìîíòà è áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííîé
ïîääåðæêå êîòîðóþ íàì îêàçûâàåò ïðèìýðèÿ, íàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå íå çíàëî òàêèõ ïðîáëåì,
ãîâîðèò Àíà Ñó÷åâàí, äèðåêòîð
øêîëû. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ýòî òî
÷òî ãðóïïà, êîòîðàÿ îñóùåñòâèëà ðàáîòû ïî ðåìîíòó øêîëû ðàáîòàëà äîáðîñîâåñòíî. Ìû õîäèëè è ïðîâåðÿëè êà÷åñòâî ðàáîòû
è åñëè íàì ÷òî-òî íå íðàâèëîñü,
îíè ïåðåäåëûâàëè çàíîâî.» Êà÷åñòâî ñêàçàëî ñâîå ñëîâî. Óæå ïÿòûé ãîä ïîøåë, à øêîëà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è âûãëÿäèò êàê
íîâàÿ.
Óñèëèÿ ñîîáùåñòâà, àäìèíèñòðàöèè øêîëû è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè áûëè âîçíàãðàæäåíû
ñòîðèöåé. Íåìíîãî ñïóñòÿ, â äåêàáðå, øêîëà âûèãðàëà ãðàíò â
êîíêóðñå îðãàíèçîâàííîì ïðàâèòåëüñòâîì Ãîëëàíäèè. Â ñ÷åò
ãðàíòà ïî òåíäåðó ïðèîáðåëè òå-

ëåâèçîð, âèäåîìàãíèòîôîí, ìóçûêàëüíûé öåíòð, êîâðû,
ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü è òðè
êîìïëåêòà ìåáåëè.
Ïîòîì âíåäðèëè íîâóþ ó÷åáíóþ ïðîãðàììó Step by step â
äâóõ êëàññàõ, êîòîðûå áûëè îáîðóäîâàíû íîâîé ìåáåëüþ (èíäèâèäóàëüíûå ïàðòû äëÿ êàæäîãî
ó÷åíèêà, ó÷èòåëüñêèå ñòîëû, äîñêè), à òàêæå ëèòåðàòóðîé.
Â ýòîì ãîäó øêîëà êîìóíû
Äàíó çàíÿëà îäíî èç ïåðâûõ ìåñò
â Áåëüöêîì óåçäå, ñðåäè øêîë ïî
ïîäãîòîâêå ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó. Â íàãðàäó ïîëó÷èëè 10 êîìïëåêòîâ ìåáåëè  150 ïàðò, 300
ñòóëüåâ, 10 ó÷èòåëüñêèõ ñòîëîâ 
íà ñóììó 63 òûñ. 800 ëååâ. Ýòî
áûë îñîáåííûé ïîâîä äëÿ ðàäîñòè, òàê êàê øêîëüíóþ ìåáåëü íå
ìåíÿëè ñî äíÿ ñäà÷è øêîëû â ýêñïëóàòàöèþ. Ñåé÷àñ óæå â 15
êëàññàõ äåòè ó÷àòñÿ íà íîâûõ
ïàðòàõ.
Óäàâøàÿñÿ èíèöèàòèâà ñåëà
Íèêîëàåâêà, âñåëèëè â ëþäåé
âåðó, ÷òî ìîæíî ÷òî-òî ñäåëàòü è
âûäâèíóëè, óæå îò èìåíè ñåëà
Äàíó, ïðîåêò ïî ïðîäîëæåíèþ
ãàçèôèêàöèè ñåëà. Êîíå÷íî,
áûëè è äðóãèå âàæíûå ïðîáëåìû,
êîòîðûå æèòåëè ñåëà Äàíó îòìåòèëè íà îáùåì ñîáðàíèè ñåëà, íî
äëÿ èõ ðåøåíèÿ òðåáîâàëîñü
ñëèøêîì ìíîãî ñðåäñòâ. Ê ïðèìåðó äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîëèêëèíèêè, ïî ðàñ÷åòàì
ñïåöèàëèñòîâ, òðåáóåòñÿ îêîëî 2
ìèëëèîíîâ ëååâ, à â íàøå âðåìÿ
òàêèå ðàñõîäû íåïîñèëüíû íè
äëÿ ñåëà, íè äëÿ ïðèìýðèè. Òàêæå, äîðîãè ìîãëè ïîäîæäàòü, à
ãàç, êàê íè âåðòè, áûë íóæåí ëþäÿì.
«Ìû õîòåëè ïðîäîëæèòü ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà, ÷òîáû
êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé èìåëè

ðåàëüíûé äîñòóï ê ãàçó, ðàññêàçûâàåò ïðèìàð êîìóíû Äàíó Ëåîíèä Êîëèáàáà. Ãàç â ñåëå áûë
ïðîëîæåí åùå â 1996-97, òàê ÷òî
íàøà çàäà÷à áûëà ïðîäîëæèòü è
äîâåñòè äî êîíöà óæå íà÷àòîå
äåëî.»
Â 1996-97 â ñåëå Äàíó áûëî
ãàçèôèöèðîâàíî ïðèìåðíî 500
äîìîâ. Ïî íîâîìó ïðîåêòó ïëàíèðîâàëîñü ïîäêëþ÷èòü ê ãàçó
åùå îêîëî 270 ïîòðåáèòåëåé.
Ñåëî âûèãðàëî ïðîåêò â îáùóþ ñóììó 50 òûñ. $. 50% èç ñóììû êîíòðèáóöèè ñîáðàëè îò ñåëü÷àí, à îñòàëüíûå 50% âíåñëî Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Äàíóë»
(ñåãîäíÿ óæå Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ) çà òåõ
ëþäåé, êîòîðûå â òî âðåìÿ çäåñü
ðàáîòàëè. Ïðîáëåì ñî ñáîðîì
êîíòðèáóöèè íå âîçíèêëî, ïîòîìó ÷òî ëþäè áûëè çàèíòåðåñîâàíû, õîòåëè èìåòü ãàç â äîìàõ.
Òåíäåð ïî îñóùåñòâëåíèþ ðàáîò ïî êîíñòðóêöèè ãàçîïðîâîäà,
â êîòîðîì ó÷óâñòâîâàëè 6 ôèðì,
âûèãðàëà ôèðìà «Ïîëèìåð Ãàç
Êîíäóêò». Îíè ïðåäëîæèëè ñàìûå ïðèåìëåìûå óñëîâèÿ.
Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà÷àëèñü â ôåâðàëå 2000 ãîäà. Êîãäà
ïðîëîæèëè îñíîâíóþ òðàññó, 130
õîçÿéñòâ èçúÿâèëè æåëàíèå ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ãàçó. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàëàñü áåç ãàçà òîëüêî òà ÷àñòü ñåëà, ãäå ðàññòîÿíèå
ìåæäó äîìàìè ñëèøêîì áîëüøîå
è çàòðàòû ïðåâûøàþò ðåàëüíûå
ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè ëþäåé. «Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, î÷åíü
ìíîãî ëþäåé îáðàòèëî ñü ñ
ïðîñüáîé çàâåðøèòü ãàçèôèêàöèþ è â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ñåëà,
ãîâîðèò ïðèìàð Ëåîíèä Êîëèáàáà. Âìåñòå ñ ëþäüìè, íàäååìñÿ
çàâåðøèòü è ýòî äåëî.»
Íàòàëüÿ ÐÝÉËßÍÓ
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ACTIVITÃÞI COMUNITARE

SCHIMBARE DE MENTALITATE

Lumea nouã din Receºti
Dintotdeauna, am un
ataºament deosebit pentru
satele mici aflate departe de
ºoselele ce le leagã de oraºe,
dar ºi certitudinea cã acestea
au pãstrat intacte obiceiurile
vetrei lor asemeni vetrelor
lipoveneºti din delta Dunãrii.
Aceeaºi senzaþie am
avut ºi atunci cînd am pus
piciorul în satul Receºti,
judeþul Soroca.
La intrarea în sat, am vãzut cum tractoarele seamãnã ºi trateazã solul cu erbicide. Ne-am sãturat sã facem o muncã
de robi cu sapele, ºi apoi nici braþe de
muncã nu avem, mi-a spus un sãtean care
dirija lucrãrile. Unul din cele douã tractoare noi era de marca Massey-Fergusson.
Pe dealuri pãºteau mai multe vite, toate
de rasã. Iar ºcoala nici prea mare, dar nici
micã, cu acoperiº roºu ºi pereþi de un alb
imaculat, amintea de o ºcoalã dintr-un film
despre statul Iowa...

obºteºti Lumea nouã.
- Iniþial, am crezut cã FISM ne face o
donaþie sau o sponsorizare, ne-a spus directorul ºcolii, referindu-se la prima colaborare cu Fondul de Investiþii Sociale.
Dar în scurt timp ne-am convins cã nu
este aºa. Pe aceºti oameni îi intereseazã
posibilitatea comunitãþii de a se uni în
soluþionarea unei probleme comune.
Spuneam mai sus cã spiritul comunitar a existat mereu în Receºti. Atîta doar
cã acest spirit a fost neglijat mult timp,
aºa cum au fost ignorate ºi alte valori
precum credinþa în Dumnezeu, spre
exemplu.
- Am început totul de la mentalitatea

Spirit comunitar
de cînd lumea
În aºteptarea directorului ºcolii, am
intrat în discuþie cu mai mulþi pedagogi
de la gimnaziu, în mare majoritate, femei tinere  o situaþia destul de rarã
pentru Moldova. Am vorbit mai mult de
sat, de ºcoalã, de istoria ºi tradiþiile
baºtinei lor.
Am aflat surprins cã ºcoala cu 350 de
locuri a fost reconstruitã din vechea casã
a specialiºtilor din fostul colhoz Moldova. Cum de nu o distruseserã ca pe
atîtea altele, fiind tîrît acasã totul pînã
la ultimul cui? Pentru cã sãtenii au chibzuit bine ºi nu au vrut sã-ºi batã joc de
munca lor. Aici simþul comunitar a fost
întotdeauna
unul
caracteristic
receºtenilor. Biserica din sat a fost ziditã la sfîrºitul sec. XIX cu banii lor.
ªcoala primarã care recent a împlinit
100 de ani a fost construitã tot din mijloacele sãtenilor. Aceeaºi ºcoalã, reconstruitã în 1956, a fost de asemenea
ridicatã din lampacii fãcuþi de sãteni. Iar
în situaþia de pînã la 1998, cînd aveau
de ales între trei proiecte, satul l-a ascultat pe directorul ºcolii, Valentin Odobescu, care a reuºit sã-i convingã cã
Receºtiul are nevoie mai mult ca orice
de ºcoalã.
- Dacã aº avea putinþã, i-aº înãlþa directorului ºcolii monument cu o lampã
în mînã, mi-a spus unul din sãtenii mai
în etate. Pentru cã el încearcã sã ne lumineze calea spre o viaþã destoinicã, mia lãmurit omul.
Directorul Valentin Odobescu, în
vîrstã de 42 de ani, s-a dovedit a fi un
om energic, comunicativ ºi foarte ocupat... Pe lãngã faptul cã a monitorizat
proiectul de renovare a ºcolii, iar acum
se ocupã de reconstrucþia drumurilor din
sat, este ºi iniþiatorul Bãncii Þãrãneºti
din localitate. Mai coordoneazã activitatea unei cooperative care colecteazã
lapte. Tot el este preºedintele Asociaþiei

menþionat, de la bun început, cã va cheltui mai puþin la reconstrucþie, astfel încît sã se poate face mai multe lucrãri suplimentare. Lucrãrile au durat trei luni,
la ele participînd 30 de sãteni care au
fost remuneraþi.
În ce priveºte mobilierul, s-a negociat cu Consiliul raional ªoldãneºti care
a transferat pe contul primãriei Cotiujenii Mari 50 mii de lei, fiind soluþionatã
ºi aceastã problemã. Cãtre 1 septembrie
1998, ºcoala a fost datã în folosinþã, la
festivitate fiind prezent premierul de
atunci Ion Ciubuc.
Omul nostru nu trebuie sã-ºi piardã
energia cu tînguitul, este de pãrere directorul ºcolii. Este clar cã în sat locuri
de muncã nu poþi deschide decît prin
crearea unor întreprinderi, dar lumea nu
are bani cu sacul, ºi nici investitorii nu
se prea trag încoace. Or, nici nu au la
ce. Dar ne-a venit o idee.
În Receºti sînt peste 350 vaci mulgãtoare, ceea ce înseamnã 300-400 litri
de lapte surplus zilnic care poate fi comercializat. Directorul s-a iniþiat în
proiectul susþinut de Fides-SNFA,
obþinînd un credit de 20 mii de dolari
din care au fost procurate vite mari cornute. Deocamdatã, cooperativa are 60 de
membri, dar la ea sînt gata sã adere ºi
alþi sãteni. Chiar ºi directorul ºcolii ºi-a
procurat cinci vaci pe care le îngrijeºte
cu puterile proprii. Din cauza lor, directorul a întîrziat la discuþia cu noi. Una
din vaci murise ca urmare a hipertensiunii provocate de temperaturile extrem
de mari din aceastã primãvarã.

Bunãstarea comunitãþii
e în mîinile sãtenilor

/ Valentin Odobescu, directorul ºcolii
sãteanului nostru - de la pensionari pînã
la liderii agricoli - îºi aminteaºte Valentin Odobescu. S-ar fi pãrut cã ultimii pot
fi schimbaþi mai uºor. Dar n-a fost aºa.
Or, aceºtia din urmã, fiind în permanenþã
sub povara datoriilor ºi a lipsei de mijloace, n-au fost în stare sã ajute comunitatea. Dar s-au schimbat ºi ei.
Primii au dat exemplu profesorii, care
au jertfit cîte un salariu pentru renovarea ºcolii, adicã 150-200 de lei. Ulterior, au împãrþit satul pe sectoare numind
cîte un reprezentant al fiecãrui sector.
Aceºtia au dat dovadã de multã rãbdare
atunci cînd au fost nevoiþi sã batã de nenumãrate ori la poarta aceluiaºi gospodar. Afiºarea listelor celor care au fãcut
donaþii a avut un efect surprinzãtor.
La ºcoalã a fost rãsfoit registrul
absolvenþilor, aceºtia fiind gãsiþi prin intermediul rudelor. În consecinþã, cei 40.
919 mii de lei au fost adunaþi. În total,
proiectul a costat 272.790 mii lei (în
preþurile de la 1998, cînd un dolar echivala cu 4,5 lei). S-a organizat un tender
la care au participat cinci organizaþii de
construcþie. Tenderul a fost cîºtigat de
firma BIS din Chiºinãu, condusã de
Ion Bologan, un consãtean care a

Recent, Valentin Odobescu s-a întors
dintr-o vizitã de lucru în oraºul Touquet,
Franþa. Din Franþa a adus mai multe cãrþi
ºi un caiet gros plin cu notiþe din care mia citit ºi mie. Or, ceea ce a auzit la Touquet ar trebui sã schimbe cu totul viziunea omului de rînd asupra viitorului
comunitãþii. Fiindcã noi, dupã ce am distrus totul  ferma, brigãzile de tractoare,
grãdiniþele - în ultimii ani trãim cu iluzia
cã cineva ni le va aduce înapoi pe tavã. ªi
nu ne dãm seama cã iniþiativa trebuie sã
vinã nu de la cei de sus, ci tot de la noi, de
la cei de aici, de pe loc. Noi trebuie sã ne
gîndim la propria bunãstare ºi prosperare, nu ºefii, conchide Valentin Odobescu.
Directorul ºcolii este preocupat de
concepte ºi planuri de perspectivã în activitatea comitetului de dezvoltare creat
în cadrul Lumii noi. Au fost planificate activitãþi ce trebuie realizate pînã în
2008, prioritare fiind deschiderea unor
rute de autobuz, astuparea unor rîpi,
construcþia unui gazoduct ºi asanarea
mediului ambiant.
Valentin Odobescu continuã sã munceascã fãrã a-ºi precupeþi puterile. Deschiderea spre nou a satului ºi dezvoltarea
spiritului comunitar sînt grijile de cãpãtîi
în activitatea directorului ºcolii din
Receºti.
Ion CERNEI

INFO rural
CÃLÃRAªI

Un nou apeduct

În Cãlãraºi, judeþul Ungheni,
urmeazã sã fie soluþionatã problema
aprovizionãrii cu apã potabilã a
populaþiei.
În conformitate cu prevederile
unui proiect finanþat de organizaþii de
profil din Danemarca, de la 1 iunie,
aici urmeazã a fi date în folosinþã 8,2
kilometri de apeduct care va furniza
80 metri cubi de apã pe orã. Acordul
dintre Primãria Cãlãraºi ºi firmele
daneze a fost realizat încã toamna
trecutã ºi prevede efectuarea unor
lucrãri în sumã de 700 mii USD.
Andrei Popa, directorul gospodãriei comunale din partea locului,
revenit recent dintr-o vizitã de lucru
în Danemarca, spune cã în þara
respectivã s-a desfãºurat deja primul
tender, cîºtigat de firma Tesmicontrolting A/S. Începînd cu luna iunie,
firma danezã va începe furnizarea
materialelor de construcþie necesare.

Investigaþii
medicale gratuite

Graþie Fondului de Investiþii
Sociale din Republica Moldova ºi
organizaþiei belgiene De Pelikan,
11 mii de persoane din 58 de sate
ale judeþului Cahul au beneficiat de
investigaþii medicale gratuite.
Printre partenerii FISM sînt mai
multe organizaþii internaþionale
donatoare cum ar fi Agenþia Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord (DFID), Agenþia
Guvernului Suediei (SIDA), Fondul
Social de Dezvoltare al Japoniei
(JSDF) etc. De asemenea, au fost
stabilite relaþii de colaborare ºi cu
alte organizaþii internaþionale. Una
dintre ele este De Pelikan din
Belgia. Scopul acestei colaborãri
constã în implementarea unui proiect
de investigare medicalã primarã
gratuitã a celor mai defavorizate
pãturi sociale din mediul rural.
Metoda respectivã de lucru a fost
testatã în judeþul Cahul. În urma
acestei activitãþi, au beneficiat de
investigaþii medicale gratuite peste
11 mii de persoane: membri ai
familiilor cu mulþi copii, femeile
însãrcinate, invalizii, pensionarii,
ºomerii, persoanele aflate sub limita
sãrãciei.
De Pelikan a pus la dispoziþia
medicilor autohtoni un mijloc de
transport utilat cu aparataj necesar
pentru efectuarea investigaþiilor de
primã necesitate: fibrogastroscopie,
ultrasonografie, electrocardiografie ºi
- în caz de necesitate - examinare
ginecologicã. Recent, De Pelican
ºi-a transferat activitatea în judeþul
Taraclia. Conform estimãrilor prealabile, numãrul beneficiarilor din acest
judeþ va depãºi cifra de 2500 persoane din 19 sate.
Echipa alcãtuitã din cîþiva medici
ºi o asistentã medicalã din teritoriul
respectiv se deplaseazã dintr-o
localitate în alta, ceea ce favorizeazã
accesul populaþiei sãrace la
investigaþiile medicale propuse.
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AMENAJAREA TERITORIULUI

Gazoanele olandeze de la Buþeni
Proiectul de plantare
a spaþiilor verzi ºi de
amenajare a satului
Buþeni, judeþul
Lãpuºna, a fost
implementat cu
scopul de a menþine
durabilitatea drumului asfaltat din
centrul satului,
renovat cu susþinerea
Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova.
Fãrã acest proiect
ecologic, drumul ar fi
degradat cu totul.
Anatol Postolachi, primarul satului Buþeni, ºi Victor
Pisicã, preºedintele Agenþiei
de implementare a celor douã
microproiecte, ne-au relatat
cu lux de amãnunte despre
realizãrile comunitãþii care au
fost posibile graþie suportului
FISM. Primul proiect din infrastructura socialã aplicat la
Buþeni a fost reparaþia capitalã a drumului central, pe o lungime de 1,6 kilometri, în valoare de 550 mii de lei.
De multe argumente în favoarea acestui proiect nici nu
a fost nevoie. Drumul central
era într-o stare deplorabilã.
Ultima reparaþie o suportase
în 1985. Astfel, existînd posibilitatea de a soluþiona problema cu ajutorul fondului,
comunitatea a acumulat 48
mii de lei în numai 30 de zile,
adicã în ritmuri extraordinare. Altele 20 de mii cheº au

fost obþinute din vînzarea
unei clãdiri trecutã din gestiunea fostei gospodãrii agricole în proprietatea administraþiei publice locale. Astfel,
comunitatea din Buþeni a
contribuit cu 18 la sutã din
valoarea proiectului. În aprilie 2000, pe îmbrãcãmintea
rutierã veche din 1980 a fost
turnat un strat de asfalt nou
cu o grosime de 4 centimentri. În mai, drumul a fost dat
în exploatare.

Drum de þarã
în stil urban
Din cauza planului înclinat,
ploile mari mînau pietrele pe
asfalt. Astfel, pentru a asigura
durabilitatea drumului, în toamna lui 2000, Asociaþia
obºteascã Dealul Morilor
împreunã cu primarul
Buþenilor, au propus FISMului un proiect ecologic de
plantare a spaþiilor verzi ºi de
amenjare a centrului satului.
Reprezentanþii FISM au vizitat localitatea ºi, convingîndu-se cã starea drumului este
periclitatã de anumite
circumstanþe, au decis sã
susþinã proiectul. Acesta a fost
estimat la 93 mii de lei. Comunitatea a început sã construiascã rigole  niºte ºanþuri mici
sãpate de-a lungul strãzii, între marginea pãrþii carosabile
ºi trotuare. A urmat construcþia
unor canale de scurgere a apei
acumulate în rigole, astfel ca
aceasta sã nu se reverse pe drumul asfaltat. De asemenea, pe
ambele margini ale drumului
au fost puse circa 340 metri de
spaliere din beton. S-au adus
400 metri cubi de cernoziom,
au fost plantaþi arbori, arbuºti
ºi trandafiri.
Dupã ce a fost turnat
pãmînt proaspãt între trotuare ºi marginile drumului, a
fost semãnatã iarba olandezã. Deoarece clima din Moldova se deosebeºte de cea
din Þãrile de Jos, la Buþeni
iarba suferã de secetã. De

O datã în sãptãmînã, iarba
este tunsã cu ajutorul unei
maºini de producþie germanã.
Foarte performantã, adusã din
Germania de dl primar în persoanã, maºina tunde iarba ºi o

aceea, administraþia localã a
dispus ca aceasta sã fie irigatã în fiecare zi. Fiind semãnatã pe o suprafaþã îngustã, dar cu o lungime de cîteva sute de metri, iarba nu
poate fi stropitã cu ajutorul
instalaþiilor folosite de obicei în irigaþie. Din acest motiv, a fost angajatã o persoanã care merge zilnic cu un
furtun cu robinet alãturi de
un tractor ce duce cisterna cu
apã.

strînge imediat, lãsînd în urmã
un gazon verde ºi curat. Este
foarte comodã, amplasatã pe
douã roþi ºi are mai multe programe de lucru. Toamna, reteazã iarba mai scurt, iar vara îi
lasã o înãlþime de 4-5 centimentri. Lucru nemþãsc, ce
mai, zic minunîndu-se oamenii din sat. Ultima oarã, gazonul este tuns o datã cu primele îngheþuri, alegîndu-se cu o
frizurã de 1-2 centimetri,
care trebuie sã reziste sub zãpa-

Maºinã nemþascã
pentru gazoanele din
Buþeni

da iernii.
În verile ploioase, iarba este
de o frumuseþe rarã, ne-a spus
Victor Pisicã. Deasã, de un
verde intens, aceasta freamãtã
la fiecare adiere de vînt. În iarna din anul acesta, cam 30 la
sutã din gazon a îngheþat din
gauza temperaturilor foarte
joase ºi elevii de la ºcoalã au
semãnat altã iarbã pe pãmîntul
rãmas fãrã verdeaþã. În prealabil, acesta a fost lucrat ºi tratat
cu îngrãºãminte.
În general, iarba de gazon
este foarte capricioasã, ne spun
niºte copii ce vin de la ºcoalã.
Dacã apare o plantã strãinã în
preajmã, aceasta trebuie imediat smulsã. Întrucît pe unele
porþiuni ale gazonului au
apãrut fire de ºtir, noi, elevii,
vom veni la o lecþie de muncã
sã plivim gazonul.
De regulã, de îngrijirea ºi
întreþinerea gazonului se ocupã trei angajaþi. Unul dintre ei
are grijã sã umple cisterna cu
apã, al doilea  de procesul de
irigare propriu-zis, iar cel deal treilea - de tunsul ierbii. În
anul trecut însã, s-a descurcat
o singurã persoanã cu toate
operaþiile. Se mai întãmplã sã
se apeleze la ºcolari, care la
orele de educaþie tehnologicã
efectueazã tot felul de lucrãri
de întreþinere a gazonului.
În afara lucrãrilor fixate în
proiectul ecologic finanþat cu
suportul FISM, satul a lichidat
ºase gunoiºti neautorizate, întinse pe o suprafaþã de circa
400 metri pãtraþi. În prezent,

fiecare gospodar îºi acumuleazã deºeurile din gospodãrie ºi
este responsabil de transportarea lor în locurile autorizate de
primãrie.
Comunitatea a contribuit la
proiectul ecologic cu 18 mii de
lei. De aici ºi atitudinea mai
responsabilã faþã de tot ce s-a
fãcut. Primarul Anatol Postolachi considerã cã la urmãtorul proiect sãtenii vor fi mult
mai receptivi decît la început.
Iniþial, era foarte greu. Sã-i
ceri unui sãtean 30 de lei pentru drum sau 100 de lei posesorilor de transport uºor ºi 150
 proprietarilor de mijloace
grele de transport, era un adevãrat calvar. Astãzi, dupã ce au
un drum ca la oraº, cu gazoane pe margini, dupã ce satul sa ales cu o staþie telefonicã
modernã pentru 500 de
abonaþi, dialogul cu comunitatea va decurge mult mai lesne.
Le-a venit greu la început,
fireºte, deprinºi fiind sã li se
facã totul gratis. Dar acum,
dupã ce au pus banii personali
la reparaþia drumului, oamenii
pot sã le cearã socotealã consãtenilor care calcã gazonul.
Lipsiþi de o educaþie ecologicã, cele mai mari probleme
le-au creat elevii. Ei ºtiau cã
unde este iarbã verde, se poate
juca fotbal. Aici a avut mai
mult de lucru directorul ºcolii.
A ajuns la urechile fiecãruia ce
se poate ºi ce nu este permis.
Primãria a avut neînþelegeri ºi
cu gospodarii ce au vite. Oamenii au fost avertizaþi cã, pentru fiecare urmã lãsatã de do-

bitoace pe gazon, va rãspunde
proprietarul acestora. Astãzi,
nici un þãran nu-ºi mînã vitele
prin centrul satului. Toþi o iau
pe drumurile lãturalnice.
Victor Pisicã, preºedintele
AO Dealul Morilor,
precizeazã cã au implementat
cel de-al doilea proiect din
dorinþa de a pãstra ceea ce se
construise anterior ºi pentru a
amenaja satul. Este faþa
localitãþii, faþa gospodãriei ºi
fiecare strãin care ne viziteazã
îºi creeazã o anumitã impresie
despre oamenii care sînt astãzi
la cîrma satului. A fost greu sãi facem pe consãteni sã
înþeleagã cã nimeni nu va veni
sã ne dãdãceascã dacã nu vom
face noi singuri ceea ce ne trebuie. Intenþionãm sã mãrim
suprafeþele de gazon din centrul satului. Nu am fãcut asta
de la început din cauzã cã
proiectul a avut mai mult un
titlu de experiment: trebuia sã
ne convingem cã iarba se poate adapta la condiþiile noastre.
Proiectul este considerat
unul reuºit. Recent, Buþeniul a
fost vizitat de o delegaþie din
Armenia interesatã de evoluþia
acestui proiect. Din acest considerent, oamenii se strãduiesc
sã pãstreze totul ca la oraº.
Unde mai pui cã, în fiecare
dimineaþã, primarul, venind
spre locul de muncã, îndeamnã ba pe un gospodar, ba pe
altul, sã mãture bordurile trotuarului, astfel ca murdãria sã
nu afecteze aspectul satului.
Rodica CIORÃNICÃ

/ Anatol Postolachi ºi Victor Pisicã
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SERVICII SOCIALE DE ALTERNATIVÃ

CENTRUL DE ZI DIN UNGHENI

O CASÃ PENTRU TOÞI
Proiectul Servicii comunitare pentru copiii în
situaþie de risc realizat cu
suportul financiar al
Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova, a
fost elaborat de
administraþia publicã din
Ungheni. Scopul proiectului este reîncadrarea
socialã a copiilor aflaþi în
dificultate, susþinerea
copiilor orfani, prevenirea
abandonului ºcolar,
ºcolarizarea minorilor,
crearea unor servicii de
alternativã pentru cei care
nu au posibilitatea sã
meargã într-o ºcoalã
obiºnuitã, precum ºi
dezinstituþionalizarea
copiilor ºi întoarcerea lor
în familie.
Ideea creãrii Casei pentru toþi a
venit de la autoritãþile publice din
Ungheni. Anterior, localitatea elaborase Agenda localã 21, în care o
atenþie deosebitã se acordase problemelor sociale, inclusiv copiilor veniþi
din familii dezavantajate din punct
de vedere social ºi care nu au acces
la servicii educaþionale comune.
Avînd handicap fizic sau mintal,
mulþi dintre aceºtia erau respinºi de
cãtre ºcolile care nu erau pregãtite sã
aibã grijã de ei.
Capacitatea centrului O casã
pentru toþi este de 40 de persoane.
La momentul actual, beneficiari ai
proiectului sînt peste 90 de copii
ajunºi prin rotaþie la centru.
Astãzi, de serviciile centrului beneficiazã unsprezece copii invalizi,
dintre care patru nu se pot deplasa.
Zece minori au retard mintal, ºapte
dintre ei fiind marcaþi de unul mai
sever. Centrul mai este frecventat ºi
de ºase copii orfani. Alþi trei copii
veniþi din familii cu pãrinþi
dependenþi de alcool gãsesc aici o
înþelegere de care, pînã nu demult,
nici nu ºtiau cã existã. În paralel,
angajaþii centrului lucreazã ºi cu familiile acestora, încercînd sã schimbe situaþia copiilor ºi acasã. Copiii
trebuie salvaþi la timp, dar este foarte dificil sã se lucreze cu aceste categorii, ne-a declarat directoarea centrului Maria Calchei. Ei sînt
neprotejaþi, murdari, flãmînzi ºi
dezbrãcaþi, lãsaþi sã hoinãreascã sau
pur ºi simplu încuiaþi în casã fãrã sã
aibã cu cine comunica. Astfel, se remarcã o reþinere dramaticã în dezvoltarea lor.

Istorii triste despre
copiii Ungheniului
Centrul este plasat într-un bloc al
grãdiniþei nr. 2 din Ungheni, curat,
renovat ºi plin de jucãrii. Fiecare încãpere oferã copiilor un confort de
vis ºi pentru o familie normalã. Mo-

chetele moi, mobila modernã ºi aparatajul audio ºi video de ultimã orã
te fac sã te simþi ca acasã, ca într-o
familie în care domneºte bunãstarea
ºi buna înþelegere.
Pe parcursul acestor luni, graþie
eforturilor centrului au fost
ºcolarizaþi doi copii. Un bãiat, în
vãrstã de nouã ani, ºi o fetiþã de opt
ani, au fost înscriºi în clasa întîi.
Copiii sînt sãnãtoºi, atîta doar cã nu
li s-a dat deloc educaþie. Fetiþa abia
dacã poate deschide gura ca sã rotunjeascã vocalele. Toatã viaþa ºi-a
petrecut-o în stradã ºi nu poate face
cel mai elementar schimb de replici.
Din acest motiv, ea nici nu ºtie cum
se numesc obiectele de care se
foloseºte de cîteva ori pe zi.
Deºi locuiesc cu mama ºi bunicul, fetiþa ºi fratele ei mai mic au fost
culeºi din stradã. Mama copiilor duce
un mod de viaþã amoral, astfel cã salariul de paznic al bunicului este singura sursã de venit a familiei. Locuind lîngã fabrica de conserve, se alimentau din maºinile care aduceau
fructele sau legumele pentru a fi prelucrate. Verile, se agãþau de camioane, furau mere sau roºii ºi adormeau
sãtui. Astãzi, Direcþia asistenþã socialã este în cãutarea unui loc de muncã pentru mama copiilor.
Copiii cu retard provin atît din familii vulnerabile, cît ºi din familii cu

rea ºi susþinerea centrului, sã se pomeneascã iarãºi aruncaþi în stradã.
Stas, un copil de zece ani, a venit
la centru de la o casã de copii din
Orhei. Tatãl sãu l-a abandonat, iar pe
maicã-sa, care lucreazã la Moscova,
nu a mai vãzut-o de doi ani. De la
orfelinat a venit direct în braþele pline de dor ale bunicilor. Aceºtia îºi
doreau sã-l poatã vedea mãcar o datã
în lunã ºi bucuria lor a fost de nedescris cînd au înþeles cã-l pot avea alãtu-

o stare materialã favorabilã. Unii dintre ei sînt încadraþi în instituþiile
ºcolare ºi vin la centru dupã-amiezile pentru a face modelaj, aplicaþii, desen, meºteºugãrit, olãrit, croºetat,
muzicã ºi pentru a participa la concursuri. Cel mai mic beneficiar al
centrului are patru ani, iar cel mai
mare  18. Tînãrul de 18, Iaroslav,
are probleme cu mîinile ºi picioarele, în schimb e dezvoltat din punct
de vedere intelectual. Primele clase
le-a fãcut la domiciliu, absolvind
ºcoala cu media de 8,7. În ultimii ani,
stãtea acasã cu mama lui. Deºi tinerii pot sta la centru numai pînã la vîrsta de 18 ani, pentru Iaroslav ºi alþi
cîþiva colegi de-ai sãi s-a fãcut o
excepþie. Primãria promite cã va
soluþiona problema privind încadrarea lor în cîmpul muncii, prin deschiderea unor ateliere unde aceºtia ar
merge ca la serviciu. Ar fi prea dur
ca, dupã ce s-au bucurat de îngriji-

ri în fiecare searã. Stas este singura
lor mîngîiere.
Ion are 12 ani ºi are retard mintal
sever. Acum un an, cînd a ajuns la
centru, ºtia sã spunã doar neamneam, atunci cînd voia sã mãnînce,
ºi bi-bi, cînd vedea o maºinã.
Pãrinþii alcoolici l-au þinut toþi aceºti
ani închis în casã ºi copilul nu mai
vãzuse nimic în afarã de curtea sa ºi
doi maturi care nu comunicau cu el.
De cãldurã pãrinteascã nici nu poate
fi vorba. A evoluat mult timp de un
an. A învãþat mai multe cuvinte ºi
poate cere ceea de ce are nevoie. În
ziua în care l-au adus aici, fetele de
la centru i-au fãcut baie ºi el era fericit cã nu-l mai mînca deloc capul. În
cocioaba în care locuia cu familia sa,
pãmîntul gol þinea locul duºumelei.
În preajma sãrbãtorilor de iarnã,
copiii i-au scris lui Moº Crãciun despre cadourile pe care ºi-ar dori sã le
primeascã. Iaroslav a visat la un calcu-

lator ºi, cu o micã întãrziere, acesta i-a
fost adus acasã. Altcineva ºi-a dorit un
cîine care sã-i fie prieten. Moº Crãciun
i-a împlinit ºi acestui copil visul.
Sandu are 16 ani ºi suferã de epilepsie. Are o familie extraordinarã care þine
foarte mult la el. Sandu vrea sã fie lemnar, sã le facã oamenilor uºi, ferestre,
scaune. Viseazã sã se însoare cu o fatã
frumoasã ºi harnicã, care sã-l asculte.
El spune cã, atunci cînd va deveni familist, nu va fuma ºi nu va bea nici bere,
nici vin ºi nici rachiu. Pentru cã vrea sã
trãiascã o viaþã cît mai lungã. A lipsit o
vreme de la centru din cauzã cã a urmat
un tratament la domiciliu. Stînd singur
acasã, îi suna pe pedagogi ca sã le spunã cã-i este dor de ei.
Tatiana Grãchilã, pedagog social,
ne povesteºte cã majoritatea familiilor sînt socialmente vulnerabile, monoparentale sau cu pãrinþi ºomeri.
M-am îngrozit vãzînd modul de viaþã
din unele cãmine. Cel mai groaznic
în aceastã situaþie este faptul cã acolo locuiesc copii. Majoritatea apartamentelor pe care le-am vizitat erau
nãpãdite de mucegai. În aceeaºi odaie
se uscau rufe, se lua masa ºi se dormea. De obicei, în asemenea familii
copiii nu au nici mãcar o masã unde
sã-ºi pregãteascã temele.
Majoritatea copiilor care au beneficiat de serviciile centrului, pleacã cu
durere în suflet de aici.
Cele douã mese pe zi de care au
parte aici înseamnã enorm de mult
pentru ei. Dar uºile nu s-au închis definitiv în urma nimãnui. De cîte ori
foºtii discipoli trec pe lîngã centru,
pedagogii îi cheamã ºi-i pun la masã.

Lecþii de cãldurã
pãrinteascã
Investiþia fãcutã prin intermediul
FISM în acest proiect este de 65 mii
de dolari, în care au fost incluse
reparaþia, mobilierul ºi echipamentul.
Salariile, alimentaþia ºi întreþinerea
sediului sînt niºte obligaþii pe care ºi
le-a asumat primãria. Printre copiii
veniþi din familiile vulnerabile sînt ºi
copii dotaþi. Vin aici doar dupã-ami-

ezile, pentru cã au condiþii sã-ºi pregãteascã lecþiile ºi sã mãnînce. Pînã a
lua masa, aceºtia intrã la copiii cu handicap fizic, îi ajutã, inclusiv pe pedagogi. La centru existã o masã de tenis, jucãrii, bucãtãrie didacticã,
maºinã de cusut, maºinã de spãlat pe
care, folosindu-le, copiii învaþã se se
autodeserveascã.
Primarul Vitalie Vrabie a elaborat
un proiect prin care intenþioneazã sã
deschidã un centru în care, dupã cum
relatam mai sus, copiii invalizi ar putea fi implicaþi în lucru. Casa pentru
toþi nu dispune actualmente de toate
materialele care ar dezvolta interesul
ºi capacitãþile tinerilor pentru a produce ceva sau a presta servicii pentru
societate. Or, aceste categorii de copii au nevoie sã-ºi schimbe activitãþile
la fiecare 20 de minute. Altfel, se plictisesc, pierd interesul. Copiii nu trebuie sã vinã la noi ca sã stea cuminþi,
ne-a spus dna directoare. Ei au nevoie de un mod de viaþã foarte activ.
Recent, centrul a depus un proiect la
Alianþa ONG-urilor, prin care solicitã sã le fie create condiþii pentru a-i
atrage pe copii într-o gamã cît mai
variatã de activitãþi. Ei au nevoie de
ºevalete pentru a picta la aer liber, suporturi de þesut covoraºe, de bare paralele de care copiii cu handicap s-ar
putea þine cînd se deplaseazã.
Fiecare orãºean simte cã minorii
dezavantajaþi trebuie ajutaþi. Un om de
treabã din localitate, Ghenadie Mitriuc,
trece în fiecare dimineaþã cu microbuzul personal pe la casele fiecãrui copil
ºi îl aduce la centru. O face benevol ºi
fãrã a fi remunerat. Iar de Crãciun, a
fãcut fiecãrui copil cîte un cadou. Fãrã
ajutorul dezinteresat al acestui om inimos, copiii ar rãmîne acasã, deoarece
nu au cu ce achita taxa la transportul
urban. În sfãrºit, la Ungheni,
administraþia localã împreunã cu FISM
au fãcut un pas spre aceastã categorie
defavorizatã. Existenþa Centrului O
casã pentru toþi ºi serviciile acordate
de acesta i-au învãþat pe copii ce înseamna dragoste, viaþã normalã ºi cum este
sã fii tratat cu cãldurã pãrinteascã.
Sanda ROMAN
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BURSA OFERTELOR

Centrul CONTACT ANUNÞÃ
Programul de
instruire continuã

Centrul Naþional de Informare ºi Asistenþã pentru ONG-uri CONTACT anunþã Programul de instruire continuã pentru reprezentanþii
organizaþiilor neguvernamentale ºi ai grupurilor de iniþiativã. Programul de instruire continuã derivã direct din misiunea Centrului CONTACT care se concretizeazã în sprijinirea sectorului asociativ prin
oferirea de servicii de instruire, consultanþã ºi informare.
Scopul programului este de a contribui la sporirea eficienþei
activitãþii ONG-urilor ºi, implicit, creºterea calitãþii prestaþiei lor în
contextul societãþii. Instruirea membrilor asociaþiilor în diverse aspecte ale managementului asociativ devine un imperativ în condiþiile
creºterii permanente a numãrului de organizaþii, membrii cãrora nu
au o pregãtire necesarã în domeniul managementului asociativ, fapt
ce produce deficienþe în activitate ºi, chiar, deseori împiedicã la dezvoltarea normalã a organizaþiilor.
Programul presupune promovarea activitãþilor de training. La seminare pot participa membrii organizaþiilor neguvernamentale care
dovedesc apartenenþa la o organizaþie. La seminarele privind cadrul
legislativ ºi înregistrarea unei organizaþii neguvernamentale pot sã
participe ºi persoane care nu sînt încadrate într-o asociaþie.
Frecvenþa seminarelor în programul Instruire continuã va fi de
cîte unul pe sãptãmînã. În cazul cererii sporite este posibilã o creºtere
a numãrului de seminare. Numãrul de participanþi nu va depãºi 25 de
persoane.
Pe parcursul anului 2003, Centrul CONTACT
va promova seminare în urmãtoarele domenii:
Ø Cadrul legislativ ºi înregistrarea unei organizaþii neguvernamentale
Ø Scrierea propunerii de finanþare
Ø Colectare de fonduri
Ø Managementul resurselor umane
Ø Managementul voluntarilor
Ø Planificare strategicã
Ø Managementul organizaþiei
Pentru informaþii suplimentare contactaþine la:
or. Chiºinãu, str. Bucureºti, 83; tel. 23-39-47, 23-39-48.

Programul Informaþional
anunþã Programul
de Dezvoltare a
Colecþiilor de Bibliotecã

Programul are drept scop asigurarea accesului la
informaþie, cunoaºtere ºi culturã, acordînd sprijin bibliotecilor publice la dezvoltarea colecþiilor de literaturã în diverse domenii de interes deosebit pentru comunitate, contribuind astfel la completarea fondurilor de bibliotecã cu
publicaþii de maximã actualitate pentru dezvoltarea umanã.
Programul se adreseazã bibliotecilor publice de toate
nivelurile din teritoriu (comunale, orãºeneºti, judeþene).
În cadrul programului vor fi acordate granturi de pînã la
1500 USD pentru proiecte de dezvoltare a colecþiilor. Granturile vor fi acordate pe bazã de concurs.
Proiectele prezentate la concurs vor include urmãtoarea
informaþie:
1. Descrierea succintã a bibliotecii ºi a comunitãþii în
care activeazã;
2. Caracterizarea fondului existent de documente ºi a
beneficiarilor;
3. Argumentarea necesitãþii de dezvoltare a colecþiei;
4. Accesibilitatea ºi promovarea noii colecþii;
5. Lista publicaþiilor solicitate;
6. Bugetul proiectului;
7. Trei oferte de la edituri sau difuzorii de carte;
8. Curriculum Vitae al persoanei responsabile de proiect.
Formularele de participare completate, însoþite de celelalte
documente solicitate, urmeazã a fi prezentare la Fundaþia Soros (Chiºinãu, str. Bulgarã, 32) pîna la data de 25 iunie 2003.
Formulare de participare la concurs ºi informaþii
suplimentare pot fi solicitate la sediul Fundaþiei Soros,
str. Bulgarã, 32; tel: 27 00 31, 27 44 80,
fax: 27 05 07, director de programe Mariana Alecsandri, e-mail: malecsandri@soros.md

ATENÞIE CONCURS!

Aveþi ºansa realã de a cîºtiga mobilier
ºcolar sau inventar sportiv!
Guvernul Republicii Moldova anunþã un concurs pentru localitãþile rurale, care au beneficiat de suport financiar din
partea Fondului de Investiþii Sociale din Moldova (FISM).
Învingãtorii concursului  satele cu teritoriul ºcolii cel mai bine amenajat - vor beneficia de pînã la 10 seturi de
mobilier ºcolar sau de un set de inventar sportiv la costul respectiv.
Formularele de aplicare pot fi solicitate la direcþiile de învãþãmînt din teritoriu sau la oficiul FISM
începînd cu 15 iunie curent.
Termenul de prezentare a formularelor completate la direcþiile menþionate - 1 septembrie 2003.
Concursul se desfãºoarã cu asistenþa FISM.
Adresa FISM: or.Chiºinãu, bd.ªtefan cel Mare, 124..Relaþii suplimentare la telefonul din Chiºinãu 27-27-00.

PROGRAMUL CANADIAN PENTRU INIÞIATIVE LOCALE
1. SCOPURI ªI OBIECTIVE
Scopul programului canadian pentru iniþiative locale
(Canada Fund-CF) este de a sprijini dezvoltarea unei
societãþi civile puternice, viabile ºi pluraliste în contextul
economiei de piaþã, prin facilitarea participãrii active a grupurilor ºi organizaþiilor voluntare non-profit în procesul
reformei sociale, economice ºi politice.
2. PRIORITÃÞILE PE ÞÃRI. MOLDOVA
Ø Sprijinirea dezvoltãrii capacitãþii ONG-urilor;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii economice;
Ø Încurajarea protecþiei omului ºi a dezvoltãrii resurselor
umane;
Ø Îmbunãtãþirea protecþiei mediului;
Ø Sprijinirea dezvoltãrii conºtiinþei civice democratice prin
stimularea creºterii angajãrii ºi participãrii cetãþenilor;
Ø Stimularea cooperãrii dintre ONG-urile locale ºi
autoritãþile publice;
Ø Acordarea de asistenþã grupurilor defavorizate, cum ar
fi persoanele cu handicap.
3. CINE POATE SOLICITA GRANTURI
Contribuþiile pot fi acordate grupurilor ºi organizaþiilor
neguvernamentale ºi comunitãþilor locale în vederea implementãrii de proiecte în beneficiul comunitãþii.
Fondurile nu pot fi acordate unei persoane fizice în vederea obþinerii de beneficii personale.
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Proiectele trebuie sã fie compatibile cu obiectivele ºi

programele reformei economice ºi politice ale guvernului
naþional.
Exemple de activitãþi sprijinite de programul Canada
Fund:
Ø Seminare de pregatire ce vizeazã întãrirea capacitãþii ONGurilor;
Ø Activitãþi menite sã atragã participarea voluntarilor ºi
sã creascã participarea civicã în rezolvarea problemelor
legate de spaþiile verzi ºi administrarea deºeurilor;
Ø Educarea populaþiei în scopul reducerii violenþei ºi abuzului împotriva femeilor ºi copiilor.
Contribuþiile primite pentru proiect trebuie folosite în
scopurile declarate. Proiectele aprobate trebuie sã fie unicat ºi nu este permis ca acestea sã fie duplicate, variante
corectate sau o forma de finanþare canadianã simultanã a
unor proiecte deja finanþate de cãtre Guvernul canadian.
Studiile de fezabilitate nu sînt eligibile pentru acest
program.
Contribuþia canadianã nu poate depãºi valoarea
de 6000 dolari SUA.
Propunerile de proiect trebuie trimise cãtre:
Daniela Topîrceanu, CFLI Officer, Canadian Embassy, Technical Cooperation Section, 36, Nicolae Iorga Street,
71118 Bucharest, Romania, tel. + 40-1-307 5097, 307 5059
(on Wednesdays, from 09:00 a.m. to 05:00 p.m.), tel. +
40-1-781 6212 (marþi ºi joi - 09:00 -17:00), mobil: +4091 812 882,
e-mail: daniela.topirceanu@dfait-maeci.gc.ca,
daniela_topirceanu@hotmail.com

Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
cu susþinerea financiarã a Fundaþiei
Soros Moldova anunþã continuarea Programului
Dezvoltare Comunitarã în anul 2003
Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea comunitãþilor rurale prin implicarea cetãþenilor în rezolvarea problemelor comunitãþii.
Programul Dezvoltare Comunitarã este o componentã a programelor Societate Civilã, Femei ºi Administraþie Publicã Localã a Fundaþiei Soros Moldova, administrat de Centrul CONTACT.
În cadrul programului se anunþã un concurs de granturi mici pentru proiecte iniþiate de organizaþii neguvernamentale, administraþia publicã localã, alte
instituþii din comunitãþile rurale (grãdiniþe, ºcoli, spitale etc.).
Proiectele trebuie sã fie sprijinite de comunitate în proporþie de minim
10% (minim 2% din suma solicitatã - în bani, restul - în formã liberã) din
costul total. Suma maximã a granturilor acordate va fi echivalentul în lei
moldoveneºti a 1000 de dolari SUA.
Procedura de prezentare a proiectului
Proiectele urmeazã sã fie prezentate în trei exemplare elaborate în baza
unei cereri de finanþare tipizatã, tipãrite (computer, maºina de dactilografiat),
în limba românã sau rusã.
Informaþia amãnunþitã referitoare la specificul programului ( condiþii,
procedura de selectare, criteriile de analizã ºi evaluare a proiectelor etc.) se
gãseºte în Ghidul programului.
Pentru consultanþã, obþinerea cererii-tip de finanþare ºi a Ghidului programului vã puteþi adresa la oficiile Centrului CONTACT din:
Chiºinãu (str. Bucureºti, 83; tel. 233946, 233947, 233948), Bãlþi (str.
Puºkin 38, tel. 231 20157), Cahul (Piaþa Independenþei, 1, of. 29, tel. 239
28993), Soroca (bd. ªtefan cel Mare, 20, tel. 230 26023),
Comrat (str. Galãþeanã, 17; tel. 238 23516). Data limitã de prezentare a
proiectelor este 11 iulie 2003, ora 17.00.

EURASIA

Program de granturi
La momentul actual, Fundaþia Eurasia oferã susþinere financiarã pentru
proiecte necomerciale, novatoare, cu o
finalitate ºi rezultate bine definite, care
se încadreazã în urmãtoarele domenii
prioritare:
l dezvoltarea antreprenoriatului
privat;
l administraþie publicã ºi politici
publice;
l societate civilã.
Fundaþia Eurasia NU acordã sprijin financiar pentru urmãtoarele tipuri de
activitãþi: burse pentru studii, asistenþã
umanitarã, programe de asistenþã ºi reabilitare psihologicã, cercetãri tehnicoºtiinþifice, medicinã ºi ramuri similare, culturã, cercetãri în domeniul istoriei ºi ecologie.
Pentru informaþii suplimentare, vã
puteþi adresa la Reprezentanþa în
Moldova a Fundaþiei Eurasia: tel./fax.
(022) 24.76.03 sau
e-mail:eurasia@eurasia.mldnet.com,
www.eurasia.org

