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VIZITÃ DE STUDIU

FISM în cifre

Pîrliþa, o localitate performantã
Recent, în comuna Pîrliþa,
Ungheni, s-a desfãºurat
prima vizitã de studiu din
cadrul Proiectului Crearea
reþelei de beneficiari FISM
în zona de centru a republicii, administrat de
Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova ºi implementat de Centrul CONTACT.
Comuna a gãzduit pe
parcursul unei zile 60 de
lideri ai organizaþiilor
neguvernamentale, primari, directori de ºcoli ºi alþi
beneficiari ai Proiectului
FISM din 41 de localitãþi
din nordul ºi centrul
Moldovei.
Vizita de studiu a început la biserica din Pîrliþa, reconstruitã în
1989 de cãtre creºtinii din localitate. Parohul Eleodor Eloi le-a urat
bun venit oaspeþilor, relevînd mai
multe exemple de colaborare fructuoasã dintre sãteni ºi bisericã.
Rolul de ghid ºi l-a asumat Lud-

mila Uscatu, directoarea Liceului
A. Mateevici ºi preºedinte al
ONG Moºtenitorul. Vizita de studiu a continuat cu o escapadã a
oaspeþilor la Gimnaziul Ion Vatamanu. Surpriza de aici a fost sala
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de lecturã, numitã Templul
cãrþilor, dotatã cu cele mai noi titluri de carte ºi reeditãri ale clasicilor, în care elevii pot lectura în cea
mai studioasã atmosferã literatura
necesarã. Sala a fost dotatã graþie

unui proiect finanþat de Fundaþia
SOROS ºi administrat de Centrul
CONTACT în cadrul Programului
Dezvoltare Comunitarã.
Urmare în pag.2

Pînã la 15 iunie 2003,
cu suportul Guvernului,
prin intermediul Fondului
de Investiþii Sociale din
Moldova, au fost implementate 325 microproiecte, dintre care 132 sînt
ºcoli reparate. 62 de
comunitãþi au renovat ºi
construit 110,4 kilometri
de drum, 81 de
comunitãþi - 509 kilometri de conducte de gaz, 17
comunitãþi - 52,1 kilometri de reþele de aprovizionare cu apã potabilã, iar
15 comunitãþi au implementat microproiecte din
domeniul ecologic. În
proces de implementare
sînt încã 90 de propuneri
de microproiect.
Contribuþia comunitãþilor colectatã de la
populaþie, agenþi economici, diferiþi sponsori
constituie 38 milioane
440 mii 222 lei.
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Consiliul consultativ al reþelei la prima ºedinþã
Pe 12 iunie curent, la Centrul CONTACT a avut loc prima ºedinþã de
lucru a Consiliului consultativ al
proiectului Crearea reþelei beneficiarilor FISM în zona de centru a
republicii. Proiectul este finanþat de
Fondul de Investiþii Sociale din
Moldova din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord ºi implementat de
Centrul CONTACT.
Creatã prin libera voinþã a membrilor
constituanþi, aceastã alianþã de asociaþii,
care activeazã în limitele fostelor judeþe
Chiºinãu, Orhei, Lãpuºna ºi Ungheni, are
drept scop crearea condiþiilor pentru
dezvoltarea capacitãþilor organizaþionale
ºi manageriale ale organizaþiilor neguvernamentale ce au aderat la reþea. În
consecinþã, va creºte rolul acestora în
procesul de dezvoltare durabilã a
localitãþilor prin promovarea parteneriatelor sociale la nivel local, schimb de
experienþã ºi asistenþã reciprocã în
elaborarea unor proiecte comune.
Cei nouã membri ai Consiliului 
primari, lideri ai structurilor economice
locale, directori de ºcoli ºi organizaþii

neguvernamentale - au examinat un plan
de activitate pentru urmãtoarele ºase luni.
La ºedinþã, membrii Consiliului au semnat
Acordul de constituire a reþelei beneficiarilor FISM în zona de centru a republicii
ºi regulamentul de funcþionare a acesteia.
Gheorghe Vacarciuc, primarul comunei
Javgur, raionul Cimiºlia, membru al
Consiliului consultativ al reþelei, ne-a
declarat cã, potrivit regulamentului,
alianþa respectivã poate colabora cu alte
organizaþii neguvernamentale, instituþii
publice ºi private, instituþii guvernamenta-

le din þarã ºi din strãinãtate. Referindu-se
la principiile de funcþionare a reþelei,
Tudor Istrati, primarul comunei Iºnovãþ,
raionul Criuleni, a spus cã vor fi respectate urmãtoarele principii: democraþia,
transparenþa, libertatea, egalitatea drepturilor ºi obligaþiilor organizaþiilor-membre
ale reþelei. Potrivit lui, prin crearea acestei
reþele se va contribui la consolidarea
sectorului asociativ în raioanele din
centrul republicii.

Urmare în pag.2
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PROMOVAREA REÞELEI FISM
ACTIVITÃÞI CURENTE

Perspective de extindere
Recent, în incinta Proiectului FISM, s-au întrunit trei grupuri de lucru, alcãtuite din reprezentanþi ai Cancelariei de
Stat, Bãncii Mondiale, Agenþiei Guvernului Regatului Unit
al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord (DFID), Agenþiei Guvernului Suediei (SIDA), USAID, UNICEF, Fundaþiei Soros, Centrului CONTACT, diferitelor ministere ºi departamente, ONG-uri, primari din localitãþi rurale ºi oraºe mici Teleneºti, ªoldãneºti, Nisporeni, Criuleni etc.
Atenþia participanþilor la aceastã acþiune a fost focalizatã în special asupra experienþei acumulate la implementarea microproiectelor prin intermediul FISM ºi asupra perspectivelor de extindere a Proiectului FISM. Participanþii ºiau exprimat opiniile vizavi de necesitatea unui asemenea
proiect ºi principalele direcþii de activitate la care ar trebui
atrasã o atenþie sporitã: microproiecte rurale ºi pentru oraºele
mici.
Grupurile de lucru urmeazã sã se mai întîlneascã o datã
pentru a face propuneri constructive în ce priveºte organizarea eficientã a Proiectului.

Planificare strategicã la Criva

În perioada 3-6 mai 2003, în satul Criva, raionul Briceni s-a
desfãºurat un seminar de planificare strategicã a dezvoltãrii
comunitãþii, la care au participat peste 20 de lideri comunitari 
reprezentanþi ai primãriei ºi consilieri locali, agenþi economici,
reprezentanþi ai ONG-urilor ºi instituþiilor publice din localitate.
Seminarul i-a avut în calitate de moderatori pe reprezentanþii
Centrului CONTACT Bãlþi - Vlad Ghiþu ºi Aliona Plugaru. În
cadrul seminarului, prin implicarea nemijlocitã a participanþilor,
au fost elaborate patru direcþii strategice de dezvoltare a satului: dezvoltarea parteneriatului social prin crearea noilor ONGuri ºi activitatea Centrului informaþional; dezvoltarea sectorului economic ºi a turismului rural; îmbunãtãþirea serviciilor sociale prin dezvoltarea infrastructurii social-economice; protecþia
mediului ambiant.
Una dintre direcþiile cele mai importante ºi promiþãtoare o
constituie dezvoltarea turismului rural. Aceastã perspectivã se
datoreºte în mare parte aºezãrii geografice reuºite a satului Criva
ºi potenþialului turistic deosebit  rutele auto ºi feroviarã
internaþionale, râul Prut, una dintre cele mai vestite peºteri din
aceastã parte a Europei (a opta ca mãrime din lume ºi a treia ca
mãrime printre peºterile de calcar). Mobilizându-ºi potenþialul
uman, comunitatea urmeazã sã-ºi canalizeze eforturile în aceastã direcþie importantã. În viziunea primarului satului, Octavian
Ivanov, numai valorificând potenþialul turistic ºi dezvoltând sectorul economic comunitatea va putea sã-ºi rezolve consecvent
problemele ºi sã le creeze locuitorilor sãi condiþii pentru un trai
decent. Un rezultat logic al seminarului l-a constituit elaborarea
planului strategic de dezvoltare a satului pentru urmãtorii cinci
ani ºi a planului de dezvoltare a localitãþii pentru primul an de
activitate. (Vlad GHIÞU)
Dragi cititori, pentru a stabili o legãturã mai strînsã,
vã rugãm sã ne trimiteþi doleanþele ºi sugestiile dvs.
vizavi de noile rubrici ºi subiecte despre care aþi vrea sã citiþi
în Alternative rurale. Aºteptãm mesaje la adresa:
Chiºinãu, str.Bucureºti, 83, Centrul CONTACT, pentru
Alternative rurale; e-mail: sgavrilita@contact.md
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VIZITÃ DE STUDIU

Pîrliþa, o localitate performantã
Continuare din pag.1
Urmãtorul punct de reper
l-a constituit Liceul A. Mateevici, reparat acum doi
ani cu suportul financiar al
Fondului de Investiþii din
Moldova. Prin intermediul
Fondului ºi al comunitãþii, în
lucrãrile de reparaþie capitalã a instituþiei au fost investite 585 mii de lei.
Dupã darea în exploatare
a liceului, ONG Moºtenitorul de aici, care ºi-a asumat responsabilitatea pentru
asigurarea durabilitãþii ºcolii
renovate, a beneficiat din
partea FISM de 12 seturi de
mobilã ºi de o bibliotecã în
valoare de 32 mii de lei. A
mai fost pusã în funcþiune o
modernã salã de cazane,
construitã prin intermediul
unui proiect de 122 mii de
lei, finanþat de asemenea în
cadrul Proiectului FISM.
Invitaþilor li s-a comunicat

cã, între timp, ONG
Moºtenitorul a încheiat cu
FISM ºi un contract de
performanþã, în baza cãruia
elevii au vizitat locurile istorice din Republica Moldova ºi de peste Prut, s-a
îmbogãþit fondul de literatu-

rã didacticã al liceului, iar
pedagogii au beneficiat de
diverse cursuri de instruire.
Participanþii la vizita de
studiu ºi-au manifestat admiraþia faþã de biblioteca liceului, care devine tot mai valoroasã datoritã colaborãrii
cu FISM.
Au prezentat interes sãptãmînalul economico-cultural Curierul de Pîrliþa ºi
buletinul Aici ºi acum,
ambele editate de colectivul
de creaþie al instituiþiei.
Un mare succes al ONG
Moºtenitorul este câºtigarea grantului de 7 mii de
dolari, prevãzuþi pentru incluziunea copiilor cu cerinþe
educative speciale.
Ultima gazdã a oaspeþilor
comunei a fost SRL Agrosfera, condusã de ex-preºedintele Consiliului judeþean

Ungheni, Nicanor Buzãvoi.
Agrosfera este unitatea
economicã cu cel mai mare
potenþial industrial din comunã ºi principalul contribuabil la formarea bugetului
comunal. În anul trecut, aceastã societate a vãrsat în bugetul local jumãtate de milion de lei.
Vizita la Pîrliþa s-a încheiat în sala de festivitãþi a liceului, unde oaspeþilor li s-a
prezentat un concert de zile
mari, ai cãrui protagoniºti au
fost elevii liceului ºi un grup
de lãutari de la casa de culturã. Oaspeþii au plecat cu
impresii extraordinare de la
Pîrliþa, apreciind la cel mai
înalt nivel realizãrile înregistrate de comunitate dupã trei
ani de colaborare cu FISM.
Reporter A.R.
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Consiliul consultativ al reþelei la prima ºedinþã
Continuare din pag.1
Maria Viniþchi,
preºedintele ONG CVIS
ºi directoarea ºcolii din
Scoreni, Strãºeni, de
asemenea membrã a
Consiliului, a precizat cã
printre obiectivele reþelei
figureazã stabilirea unor
canale sigure de informare
ºi direcþionarea fluxului de
informaþii în comunitãþi,
promovarea modelelor de
succes în soluþionarea
problemelor de ordin
comunitar, consolidarea
capacitãþilor ONG în zona
de centru, precum ºi
crearea unui for neoficial
de discuþii pentru ONGurile din localitãþile din
centrul republicii.
Veaceslav Lapin,
coordonator de proiect, nea declarat cã reþeaua creatã
recent se doreºte a fi una

viabilã, funcþionalã ºi
eficientã. Beneficiari ai
reþelei pot fi organizaþii
neguvernamentale din
comunitãþile beneficiare ale

FISM care au implementat
ºi administrat proiecte
susþinute financiar de
Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova. Deocamdatã,

în conformitate cu cererile
depuse, la reþea au aderat
53 de comunitãþi.
Rodica CIORÃNICÃ

Seminare de promovare

Centrul CONTACT a desfãºurat patru
acþiuni de promovare a Proiectului Crearea
reþelei beneficiarilor FISM în zona de centru
a republicii.
În cadrul acestor seminare au participat 120
de persoane - primari, viceprimari, directori
de ºcoli, preºedinþi ai organizaþiilor non-profit din 92 localitãþi din zona de centru a þãrii.
În urma unei analize a formularelor de
evaluare, s-a constatat cã o astfel de structurã este actualã ºi binevenitã pentru dezvoltarea socio-economicã a comunitãþilor rurale,
dezvoltarea capacitãþilor manageriale a sectorului asociativ, dezvoltarea fluxului
informaþional, stabilirea parteneriatelor locale, regionale ºi internaþionale.
Participanþii la seminare au menþionat cã în
procesul implementãrii microproiectelor cu

susþinerea Fondului de Investiþii Sociale din
Moldova au acumulat experienþã de administrare a granturilor, organizare a tenderelor, mobilizare a comunitãþii, tehnici de comunicare ºi
negociere, dezvoltare ºi valorificare a voluntariatului. Astfel, atît reprezentanþii administraþiei
publice locale, cît ºi ai sectorului asociativ manifestã interes pentru activitãþile de instruire,
schimbul de experienþã ºi documentare.
La momentul actual, cererea de aderare la
reþeaua beneficiarilor FISM în zona de centru a republicii au semnat-o 53 de asociaþii
obºteºti. În zonele de nord ºi sud astfel de
reþele ºi-au demonstrat viabilitatea. Structura respectivã desfãºoarã o activitate eficientã
în domeniul informãrii, instruirii, consultãrii
a 67 de asociaþii beneficiare a FISM în zona
de nord ºi 77 în zona de sud a republicii.
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O LECÞIE UTILÃ

ABC-UL DEZVOLTÃRII COMUNITARE

90 de zile în oraºul Trandafirilor:
Cascadia Behavioral Healthcare
Un colac de salvare
pentru cei disperaþi

Ludmila MALCOCI,

director de departament, FISM
Cascadia Behavioral este,
probabil, una dintre organizaþiile
non profit, a cãrei activitate m-a
interesat cel mai mult în timpul
aflãrii mele în Portland. Din cîteva considerente. În primul rînd,
deoarece presteazã servicii unui
grup de beneficiari specific: persoane cu restricþii funcþionale, în
particular mentale, persoane ce
consumã droguri sau practicã jocuri de hazard. În al doilea rînd,
deoarece Cascadia Behavioral
este unul dintre partenerii de
bazã ai diferitelor organizaþii neguvernamentale care activeazã în
domeniul construcþiei locuinþelor
accesibile pentru pãturile vulnerabile. De exemplu, Cascadia implementeazã în parteneriat cu
REACH Community Development un proiect ce þine de asigurarea cu locuinþe a boschetarilor,
REACH fiind proprietarul casei.
Cascadia Behavioral este responsabilã de managementul casei, precum ºi de implementarea
unor programe specifice pentru
integrarea socialã a acestor persoane, în particular le ajutã sã-ºi
gãseascã un loc de muncã.
Serviciile de bazã prestate de
cãtre Cascadia Behavioral sînt
urmãtoarele: intervenþie urgentã
în condiþii de crizã, consiliere,
management medical, reabilitare psiho-socialã a persoanelor
dependente de droguri, instruire profesionalã, socializare ºi
servicii de asigurare cu locuinþe
în sectoarele public ºi privat. În
timpul programului meu de cercetare am vizitat Centrul de recuperare psiho-socialã a persoanelor cu consum excesiv de droguri, precum ºi cîteva case de locuit construite ºi întreþinute de
Cascadia Behavioral pentru persoanele vulnerabile.
În continuare, voi încerca sã
mã opresc în particular la filosofia ºi principiile de bazã ale
activitãþii ONG-ului respectiv.
Dar s-o luãm de la început.

Probabil cã astfel ar putea fi numitã organizaþia noastrã, - au
menþionat lucrãtorii sociali Laurel
Oziel ºi Danica Davis în timpul vizitei mele la Centrul de recuperare psiho-socialã a persoanelor dependente de droguri. - Dar colacul de salvare sînt ei înºiºi. Deoarece succesele noastre ºi ale individului depind doar de el. Noi facilitãm schimbarea clientului prin
schimbarea atitudinii lui faþã de
viaþã. Încercãm sã-l ajutãm sã-ºi
autoidentifice scopurile, obiectivele, resursele lui interioare ºi externe, sã mediteze asupra sensului
vieþii ºi problemelor cu care se confruntã.
De obicei, istoria fiecãrui client începe de la managerul de caz.
Managerul de caz este o persoanã
cu studii superioare în domeniul
asistenþei sociale, care cerceteazã
formele de manifestare ale problemei, cauzele apariþiei acesteia, elaboreazã recomandãri în vederea
soluþionarii problemei ºi monitorizeazã schimbãrile care se referã la
cazul dat.
Astfel, de exemplu Laurel Oziel, este prima persoanã din oficiu
care se întîlneºte cu clientul ºi îl intervieveazã, încercînd sã afle istoria lui (starea familialã, rudele,
ocupaþia, conditiile locative, starea sãnãtãþii etc.), sã identifice originea factorilor care au condus la
situaþia de crizã (biopsihosociali,
spirituali, culturali etc.), sã evalueze riscurile la care poate fi expus
clientul, precum ºi potenþialul interior de care dispune acesta pentru
recuperare. În caz de necesitate, clientul este supus unui examen medical sau unei evaluãri psihosociale.
Apoi urmeazã lucrul în echipã,
care este cel mai dificil ºi mai complicat. Managerul de caz, psihologul, specialistul în probleme de recuperare a consumatorilor de droguri sau de alcool, discutã cazul clientului ºi determinã atît diagnoza
problemei lui, cît ºi mãsurile necesare pentru recuperare. Recuperarea
în Centru se desfãºoarã pe parcursul unei perioade de circa 6 luni. Dar,
uneori, în funcþie de starea clientului, poate dura ºi mai mult.

Clientul participã la
luarea deciziei
Decizia privind recuperarea
aparþine clientului. Astfel, dupã
stabilirea diagnozei ºi elaborarea

recomandãrilor, clientul este
înºtiinþat despre starea lui, diagnozã, riscuri, potenþialul de care
dispune ºi posibilitãþile de recuperare. De comun acord cu clientul sînt stabilite scopurile recuperãrii, activitãþile necesare,
este elaborat
graficul
activitãþilor. În fiecare sãptãmînã, managerul de caz se întîlneºte
de cîteva ori cu clientul ºi discutã în ce mãsurã au fost atinse scopurile propuse. Totodatã, sînt
formulate scopuri noi.
Implicarea activã a clientului
în soluþionarea problemelor sale
conduce nu numai la mãrirea gradului lui de responsabilitate, dar
ºi la sporirea încrederii în forþele
proprii. Ceea ce de fapt este tocmai cheia succesului. Dupa cum
mi-a relatat Danica Davis, 60 la
sutã din cazuri pot fi considerate
soluþionate eficient.
Programele de recuperare
sînt diferite ºi depind de
necesitãþile individuale ale
clienþilor. Oricum, am putea enumera în continuare unele cursuri
orientate spre schimbare, cum ar
fi:
/ Managementul furiei
/ Cum sã soluþionam problemele zilnice
/ Cum sã comunicãm
/ Imaginea proprie ºi stima
faþã de sine
/ Managementul stãrii de depresie
/ Cum sã soluþionãm problema locativã etc.
În cadrul cursurilor de recuperare sînt utilizate metode interactive de lucru. Important este
ca individul nu numai sã asculte,
dar ºi sã participe activ la
discuþii, sã încerce sã se autoevalueze ºi sã înþeleagã laturile
pozitive ºi negative ale comportamentului sãu. De exemplu, în
cazul cursului ce þine de managementul furiei, clienþii sînt
implicaþi în diferite jocuri pe roluri, încearcã sã determine în
ce mãsurã ei pot fi expuºi iritãrii,
efectueazã teste, învaþã care sînt
aspectele pozitive ºi negative ale
furiei, modalitãþile sãnãtoase ºi
nesãnãtoase de exprimare ale furiei, de ce ei trebuie sã posede
capacitãþi de manageriere a stãrii
de furie etc.
Destul de interesante sînt cele
12 legi ale furiei, care, cred eu,
ar fi de folos ºi pentru mulþi dintre noi sã le cunoaºtem. Una dintre ele, Legea canalizãrii
emoþiilor, glãsuieºte: atunci cînd
eºti înfuriat, canalizeazã-þi
emoþiile în direcþia unor acþiuni

sau gînduri pozitive, de care ai
putea beneficia în viitor, cum ar
fi, de exemplu, motivaþia de a
schimba ceea ce poate fi schimbat. Sau Legea alegerii, conform
cãreia furia nu reprezintã o
reacþie automatã. Ea este o alegere, deoarece noi meditãm
înainte de a deveni furioºi. Deci,
fiecare dintre noi este în stare sã
facã o alegere adecvatã.
La întrebarea ce îi motiveazã
pe clienþi sã treacã cursurile de
recuperare, Laurel Oziel a
menþionat cã aceasta este o
condiþie obligatorie pentru a putea primi suport social din partea statului (tichete pentru alimente, subvenþii pentru plata
spaþiului locativ etc.). Unii
clienþi sînt încurajaþi de cãtre familiile lor sã-ºi schimbe modul
de viaþã.

Problemele sînt
soluþionate în complex
De rînd cu cursurile de recuperare, clienþii sînt ajutaþi de cãtre
lucrãtorii centrului sã-ºi rezolve
problemele cotidiene, cum ar fi
asigurarea cu spaþiu locativ, consilierea în domeniul jurisprudenþei, obtinerea unor deprinderi
profesionale ºi gãsirea unui loc de
muncã. Membrii ONG-ului considerã cã numai o abordare complexã a cazului poate conduce la
o schimbare de valori, atitudine
ºi comportament.
În vederea asigurãrii cu spaþiu
locativ a clienþilor sãi, Cascadia
Behavioral dispune de un program
de construcþie a locuinþelor. Pînã
în prezent, cu suportul ºi concursul acestei organizaþii au fost construite mai bine de 600 de locuinþe
accesibile pentru persoanele cu
restricþii funcþionale mentale.
Tipologia locuinþelor este diversã ºi depinde de necesitãþile
clienþilor. Astfel, mai bine de 350
de locuinþe sînt destinate persoanelor care, deºi au anumite
restricþii funcþionale, totuºi îºi pot
purta de grijã. Acestea sînt apartamente situate în blocuri locative
sau case individuale administrate
de mai mulþi locatari. Ultimele sînt
foarte asemãnãtoare cu cãminele
noastre: odãi separate ºi spaþii comune (baie, bucãtãrie, grãdinã
etc.). Cu o singurã deosebire: sînt
destul de confortabile ºi bine amenajate. În cazul acestor clienþi,
obiectivul general al ONG-ului
este de a-i ajuta sã convieþuiascã
cu succes ºi satisfacþie în comunitate.
Celelalte 300 de locuinþe sînt

destinate persoanelor cu restricþii
funcþionale mentale severe. Acestea din urmã necesitã îngrijire ºi
supraveghere permanentã, iar
locuinþele poartã un caracter de
instituþii rezidentiale. Însã chiar ºi
în acest caz se observã tendinþa
de a respecta dreptul clienþilor la
viaþa privatã ºi de a le oferi cît
mai multã securitate, confort ºi libertate în acþiuni.
Vizitînd unul dintre aceste centre, am constatat cã fiecare client
locuieºte în odaie separatã, amenajatã dupã placul sãu. Clienþii
dispun de bucãtãrie comunã, unde
pot sã-ºi pregãteascã individual
dejunul sau cina (e de menþionat
cã ei sînt asiguraþi cu mîncare pregãtitã de cãtre instituþie). La fel
este ºi în cazul spãlãtoriei ºi uscãtoriei.
Instituþia este de tip deschis în
sensul deplin al cuvîntului. Ceea
ce înseamnã cã fiecare persoanã
din exterior are acces liber în
clãdire, precum ºi cã clientii se pot
deplasa în afara clãdirii: la magazin, în parc, la policlinicã etc.
Acþiunile de supraveghere constau
mai mult în acordarea ajutorului
necesar ºi la timp în cazul crizelor de boalã, precum ºi în asigurarea permanentã a securitãþii
vieþii persoanelor date.
Întrebat care este atitudinea
comunitãþii faþã de aceste centre ºi
în ce mãsurã sînt ele susþinute de
cãtre populaþia care locuieºte în
casele din împrejurimi, Juli Garvey, manager de program la Cascadia Behavioral, mi-a rãspuns cã,
la început, mulþi locatari nu prea
erau de acord cu construcþia acestor case în comunitatea lor. Dar,
ONG-ul a lucrat foarte mult cu oamenii din comunitate pentru ca ei
sã înteleagã cã persoanele acestea
nu prezintã nici un risc pentru ei ºi
familia lor. ªi comunitatea i-a acceptat. Mai mult decît atît, deseori locatarii din casele vecine lucreazã în calitate de voluntari, ajutînd personalul la amenajarea
curþii, vopsirea locuinþelor, contribuind cu bani, haine sau produse alimentare.
Întîlnirile cu managerii de program ai Cascadia Behavioral ºi vizitele efectuate în centre m-au
convins încã o data de faptul cã
abordarea complexã, implicarea
beneficiarului în luarea deciziilor
ºi soluþionarea problemelor proprii, mentoringul permanent al
clientului ºi susþinerea comunitãþii
sînt momente-cheie de care depinde succesul proiectelor de
asistenþa socialã a grupurilor vulnerabile.
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PROBLEME DEPÃªITE

ªcoala din Fundurii Vechi la a doua zi de naºtere
La Fundurii Vechi, Glodeni,
iniþiativa în colaborarea cu
Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova a fost a
primarului, a unui vînzãtor
de la magazinul din localitate ºi a intendentului
ºcolii. Cei trei au promovat
modalitãþile de lucru ale
Fondului de la casã la casã
ºi astfel a început aceastã
poveste.
Dintre multiplele probleme cu
care se confrunta satul la acel
moment cea mai gravã era starea
deplorabilã a ºcolii. Aceasta
ajunsese o ruinã: duºumeaua ºi
geamurile erau putrede, uºile
distruse, pereþii negri de mucegai
ºi deterioraþi din cauza apei care
s-a scurs o vreme prin acoperiºul
avariat etc. În plus, în iarna
2000-2001 ºcoala a funcþionat
fãrã a fi încãlzitã, pentru cã se
defectaserã cazanele. Astfel, prin
decizia comunitãþii, primul
microproiect implementat cu
suportul FISM în Fundurii Vechi
þine de reparaþia blocului de
studii, a sistemului de încãlzire a
ºcolii ºi construcþia unei sãli de
cazane.
Satul a început lucrul cu
entuziasm, însã, pe durata
realizãrii microproiectului, au
apãrut probleme absolut
imprevizibile.
În primul rînd, a fost foarte
greu de învins neîncrederea
oamenilor faþã de aceastã
iniþiativã. Am avut mari probleme cu acumularea contribuþiei, ne
povesteºte Victor Gnatiuc. Satul
trebuia sã aloce 145 mii de lei din
suma totalã a proiectului estimat
la 890 mii de lei. Fiecare membru
al colectivului pedagogic a mers

din casã în casã ºi le-a explicat
oamenilor pentru ce sînt adunaþi
banii ºi cum urmeazã sã fie
cheltuiþi. Doar cei care au fost
mai conºtienþi ºi mai responsabili
au contribuit cu cît au putut, pe
cînd ceilalþi...
Sãtenii care nu au avut bani,
dar au dorit sã punã ºi ei umãrul
la reparaþia ºcolii, au oferit
produse agricole: porumb, grîu,
zahãr etc. Produsele alimentare
donate se acumulau la primãrie
dupã care erau comercializate, iar
banii obþinuþi  transferaþi în
contul contribuþiei. Primãria s-a
vãzut nevoitã sã apeleze ºi la
ajutorul Consiliului judeþean, care
a alocat în acest scop 38 mii de
lei.
La 14 septembrie 2001, au
început lucrãrile de construcþie a
sãlii de cazane pentru ºcoalã. În
acelaºi timp, a demarat ºi
reparaþia sistemului de încãlzire
din blocul de studii. Însã, dupã ce
a reparat sistemul de încãlzire ºi a
realizat în proporþie de 90 la sutã
construcþia sãlii de cazane ºi a
rezervoarelor pentru gaz, din
motive financiare, firma care
executa aceste lucrãri a refuzat
colaborarea de mai departe,
solicitînd rezilierea contractului.
Dupã cel de-al doilea tender, a
fost angajatã SRL Agent Inter.
Cînd au aflat aceastã veste
proastã, oamenii au devenit ºi
mai neîncrezãtori, povesteºte
Nicolae Odagiu, preºedintele
Asociaþiei pãrinþilor ºi pedagogilor. Unii chiar spuneau cã
banii au fost furaþi ºi cã
lucrãrile nu vor mai fi duse la
bun sfîrºit. Chiar ºi acum, dupã
ce am angajat o altã firmã ºi
munca decurge normal, o bunã
parte din ºcoalã fiind renovatã,

oamenii sînt încã sceptici. Dar
sînt sigur cã atunci cînd vor
vedea ce s-a fãcut, îºi vor
schimba pãrerea, adaugã
Nicolae Odagiu.
Sînt constructor de cînd mã þin
minte, dar o asemenea distrugere
nu am mai vãzut, ne spune
Gheorghe Ivanov, inginerul de
ºantier. Cînd am venit încoace,
ºcoala era deterioratã în proporþie
de 70 la sutã. La început, am zis cã
nu mã apuc sã o reconstruiesc, dar
m-au convins colegii. Pentru a
reuºi sã se încadreze în termen,
echipa de constructori efectua
lucrãrile de reparaþie în paralel cu

procesul de studii, sãlile de clasã
fiind renovate pe rînd, una cîte una.
Potrivit lui Gheorghe Popovici,
inspector local responsabil de
supravegherea lucrãrilor de
construcþie ºi reparaþie, ºcoala din
Fundurii Vechi a fost construitã cu
numeroase încãlcãri ale normelor
de construcþie - pereþi strîmbi,
panouri de beton montate cu
spaþiu mare între ele, lipsa
burlanelor de scurgere a apei,
astfel încît ºuvoaiele de ploaie se
scurgeau de pe acoperiº pe pereþi,
glafurile de la ferestre construite
fãrã a se þine cont de vreo regulã
etc. Toate acestea au complicat ºi

mai mult lucrul constructorilor,
susþine inspectorul Popovici.
În ºcoalã nu a rãmas nefolosit
nici un metru pãtrat. Astfel,
încãperile care cîndva serveau ca
grupuri sanitare au fost reconstruite ºi amenajate în alte scopuri.
Sãlile de clasã aratã ca noi, iar
cel tîrziu la 27 august curent
echipa de constructori
intenþioneazã sã predea instituþia
la cheie. De fapt, pentru ºcoala
din Fundurii Vechi , ziua de 1
septembrie 2003 va fi ca a doua
zi de naºtere.
Natalia RÃILEANU

HÃDÃRÃUÞII LA LIMAN

Sobe fãrã fum într-un cadru modern
Doar cîteva sãptãmîni mai
despart Hãdãrãuþii Ocniþei
de importantul eveniment
în cadrul cãruia va fi datã
în exploatare reþeaua de
gaze naturale - un proiect
realizat cu suportul financiar al Fondului de
Investiþii Sociale din
Moldova. Dupã construcþia
traseului, va începe conectarea individualã, majoritatea locuitorilor avînd
posibilitatea sã facã acest
lucru. La momentul actual,
ºcoala ºi 11 case din
Hãdãrãuþi beneficiazã deja
de gaz.
Hãdãrãuþenii au fost
avantajaþi de faptul cã traseul de

gaz fusese adus pînã la ºcoalã de
la cel mai apropiat punct de
distribuþie aflat la o depãrtare de
trei kilometri. Aceasta s-a
întîmplat în 1997, pe timpul
guvernului Ciubuc. Fiind
originar din Hãdãrãuþi, premierul
de atunci nu putea sã nu
reacþioneze la problemele
sãtenilor ºi copiilor lor care se
chinuiau iarnã de iarnã sã
studieze într-o ºcoalã cu calorifere mai mult reci decît fierbinþi.
Conducta de gaze naturale a fost
construitã doar pînã la ºcoalã,
dupã schimbarea guvernului
gazificarea localitãþii fiind
conservatã la aceastã etapã.
Abia în 2000 a apãrut posibilitatea sã se revinã la aceastã
problemã. La o adunare generalã

a comunitãþii, locuitorii
Hãdãrãuþilor au decis sã propunã
Fondului de Investiþii Sociale din
Moldova un proiect de
construcþie a gazoductului ºi a
douã sãli de cazane pentru
încãlzirea ºcolii. Proiectul a fost
estimat la circa 659,5 mii de lei,
din care 98,9 mii urma sã fie
contribuþia comunitãþii.
Nicolae Bacical, preºedintele
Agenþiei de implementare ºi,
totodatã, preºedinte al SRL
Merinos, ne-a comunicat cã
una dintre cele mai mari
probleme a fost colectarea în
termen a contribuþiei
comunitãþii. Cele 90 mii de lei
au fost adunate aproape un an.
În iarna lui 2002 a început
implementarea proiectului. În

ciuda dificultãþilor, la Hãdãrãuþi
a fost construit un traseu central
de 5,7 kilometri, un traseu de
presiune medie de 3,3 kilometri.
În acelaºi an a fost gazificatã
ºcoala ºi au fost conectate la
reþeaua de gaze naturale 11 case.
De remarcat cã, la finele
toamnei trecute, contractorii au
instalat pe teritoriul ºcolii douã
corturi aduse de la o unitate
militarã sub care au fost construite, timp de o lunã, douã sãli
de cazane. Întrucît pentru
încãlzirea ºcolii se consuma o
cantitate exageratã de gaz, satul
a decis, dupã o consultaþie cu
inginerii FISM, sã construiascã
cele douã sãli de cazane economicoase ºi foarte moderne.
Astfel, ºcoala a intrat în iarnã cu

sistemul de încãlzire pus la
punct.
Mãtuºa Alexandra Ciubuc,
dupã ce a vãzut cum e sa faci
focul cu gaze naturale, fãrã
lemne fumegînde ºi fãrã cãrbuni,
zice cã dacã i-ar mai rãmîne de
trãit numai o zi, ar vrea sã ºi-o
petreacã lîngã soba fierbinte care
de mult nu mai scoate fum.
Oamenii din Hãdãrãuþi,
obiºnuiþi sã fie amãgiþi din toate
pãrþile, devin tot mai încrezãtori.
Cu conducta de gaze ajunsã la
poarta fiecãruia, nu mai au nici o
îndoialã faþã de bunele intenþii
ale celor care acum un an i-au
convins sã participe la gazificarea localitãþii.
Reporter A.R.
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MÎNDRIA BURLÃCENIULUI

O ªCOALÃ PENTRU SECOLUL XXI

Un drum pe care
ai merge desculþ

Din Chiºinãu ºi pînã la Burlãceni, raionul Cahul, aflat tocmai la sudul sudului Republicii
Moldova  drumul este lung ºi...
diferit: pe unde mai cu gropi, pe
unde chiar neasfaltat. Mare ne-a
fost surpriza cînd, intrînd în Burlãceni, am pãºit pe un drum neted, fãcut gospodãreºte, pe care
copiilor le place sã meargã
desculþi.
Satul a reuºit sã construiascã
acest drum cu suportul Fondului
de Investiþii Sociale din Moldova,
cu trei ani în urmã. De fapt, comunitatea din Burlãceni a fãcut
prima tentativã de a implementa cu
suportul FISM un proiect de
reparaþie a drumului central încã
în 1998, dar satul nu a putut aduna contribuþia. În 1999, noul primar, Petru Nichita, a decis sã reia
colaborarea cu Fondul. La adunarea generalã a satului comunitatea
a optat din nou pentru efectuarea
reparaþiei drumului, care se afla
într-o stare dezastruoasã. De asemenea, în proiect a fost inclusã ºi
reparaþia gardului din jurul cimitirului.
De fapt, ºi ºcoala se confrunta
cu
probleme
din
cauza
acoperiºului prin care curgea ploaia, dar fiindcã unul dintre principalii agenþi economici ai
comunitãþii a promis cã va efectua reparaþia din cont propriu, oamenii nu au mai stat mult pe gînduri. Drumul ce urma sã fie reparat avea o lungime totalã de 750
de metri.
Suma proiectului a constituit
371 mii de lei, comunitatea urmînd
sã contribuie cu 40 mii de lei.
Toatã lumea dorea sã fie reparat
drumul ºi de data aceasta banii au
fost adunaþi repede, fãrã probleme, ne povesteºte Svetlana Gaidarlî, secretara primãriei. Cei mai
cointeresaþi erau, desigur, posesorii de automobile ºi alte mijloace
de transport, aceºtia contribuind
cu cele mai mari sume. Primãria a
oferit în contul contribuþiei 10
tone de metal care a fost folosit la
construcþia gardului în jurul cimitirului. Firma Speranþa din or.
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Vulcãneºti, cîºtigãtoarea tenderului, a efectuat toate lucrãrile de
reparaþie în doar o lunã de zile 30 aprilie - 31 mai 2000.
Astãzi, puþine localitãþi rurale
din Moldova se pot mîndri cu un
drum ca cel din Burlãceni. Pe
acest drum circulã toþi locuitorii
satului ºi, dupã ce a fost reparat,
toatã lumea se poate deplasa cu
mult mai uºor ºi mai repede, afirmã primarul satului Petru Nichita. De fapt, este un bun comun de
care se folosesc toþi, ºi cei care au
maºinã, tractor sau motocicletã, ºi
cei care nu au mijloace de transport, adaugã el.
Sãtenii sînt de aceeaºi pãrere.
Sîntem foarte bucuroºi ºi
mulþumiþi cã strada principalã a fost
reparatã, ne spune Ana Burgoci,
profesoarã. Ar fi foarte bine dacã
drumul ar fi construit ºi mai departe, pe întreaga lungime a satului,
pentru cã oamenilor care locuiesc
în sectoarele mai lãturalnice, le vine
foarte greu sã se deplaseze. Dar cel
mai greu le vine copiilor care merg
la ºcoalã, mai spune ea.
Toatã lumea e mulþumitã ºi
considerã cã s-a fãcut un lucru foarte bun ºi util pentru sat. Dar cei
mai norocoºi sîntem noi, posesorii de automobile, declarã ºi
Sonia Danilova.
Construit cu trei ani în urmã,
drumul aratã ºi acum ca nou. Pînã
în prezent, primãria s-a strãduit sã
facã tot ce i-a stat în puteri pentru
a-i menþine durabilitatea: au fost
reparate strãzile aferente drumului
central, ºoseaua este curãþitã în
permanenþã de gunoi ºi sînt vãruite bordurile. De asemenea, gardul
cimitirului este vopsit cu regularitate pentru a nu se deteriora.
Ne aflãm la mare distanþã de
capitalã ºi la noi totul ajunge cu
mult mai greu. Dorim sã facem cît
mai multe, pentru cã vrem ºi noi
sã trãim mai bine, mai civilizat,
ne spune Svetlana Gaidarlî.
Sãtenii sînt entuziasmaþi de colaborarea cu FISM ºi comunitatea
planificã sã implementeze noi
proiecte.
Natalia RÃILEANU

La Roghi se munce[te fãrã rãgaz
ªcoala din satul Roghi,
raionul Dubãsari, e un ºantier
animat unde constructorii
muncesc fãrã rãgaz. Toatã lumea
este pe schele, iar femeile din
brigada de construcþie venitã de
la Chiºinãu, de cîteva luni îºi
petrec nopþile într-o salã de clasã.
La 1 septembrie ºcoala trebuie sã
fie datã în exploatare ºi nu ar
exista nici o justificare ca
lucrurile sã se tãrãgãneze. În
ciuda nodului în papurã cãutat
cu atîta zel de cãtre funcþionarii
vamei transnistrene la trecerea
materialelor de construcþie,
lucrãrile merg înainte.
Povestea satului Roghi, din partea stîngã a Nistrului, este un pic diferitã de cea a satelor aflate sub
jurisdicþia Moldovei. Satul, care
mai mulþi ani în urmã a acceptat sã
fie administrat de conducerea de la
Tiraspol, se zbate într-o sãrãcie lucie. Colhoznicii nu au mai primit
bani de zece ani, munca lor fiind remuneratã cu 4-5 sute de kg de grîu
ºi 10 litri de ulei pe an. Zilele trecute, preºedintele colhozului a lichidat ºi ferma de porci din localitate
din cauza cã nu avea cu ce hrãni animalele. Fiecãrui colhoznic i-a revenit cîte un purceluº. ªcoala din localitate a rãmas singura instituþie de
aici care se subordoneazã
Chiºinãului, deoarece pãrinþii ºi
copiii nu au putut accepta ca studiile sã se desfãºoare în baza alfabetului chirilic.
ªcoala din Roghi a fost datã în
exploatare în 1993 de cãtre o brigadã de construcþie din Transnistria.
Construcþia acesteia fusese începutã încã în 1991 de cãtre douã firme
de construcþii de la Orhei ºi Criuleni, însã, dupã rãzboi, cînd mai rãmãseserã de efectuat ultimele lucrãri, administraþia transnistreanã lea forþat sã pãrãseascã satul. Echipa
de constructori care a preluat obiectul, l-a tencuit de mîntuialã, în gra-

bã, ardezia prevãzutã pentru
acoperiº a fost înlocuitã cu ruberoid,
astfel încît peste cîþiva ani ploaia
ajungea în sãlile de clasã, iar tencuiala a prins sã cadã de pe pereþi.
Toaletele nu au funcþionat niciodatã din cauza lipsei de apã în clãdire.
Iar în loc de calorifere, noii constructori au instalat niºte þevi acoperite cu plãci metalice care nu încãlzeau încãperile aºa cum ar fi trebuit. Timp de un an, copiii pãrãseau
ºcoala, unul cîte unul, din cauza predãrii în grafie chirilicã. Astfel, dupã
mai multe demersuri ale comunitãþii,
instituþia a revenit în subordinea
Ministerului Educaþiei de la Chiºinãu, iar satul a rãmas sub administrare transnistreanã.
În zece ani, ºcoala nouã devenise
de nerecunoscut. Lucrãrile executate necalitativ s-au soldat cu urmãri
grave asupra condiþiilor de studii.
Directoarea ºcolii, Nadejda Didirinschi, a început sã caute soluþii. În
2001 sãtenii au aflat despre posibilitatea de a renova ºcoala cu suportul
financiar al Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova. Prin intermediul FISM, pentru reparaþia capitalã
a ºcolii din Roghi au fost investiþi 1,3
milioane de lei. De contribuþia
comunitãþii nici nu putea fi vorba,
aceasta fiind alocatã de guvernul
moldovean.
Din nefericire, firma contractoare Corna, a reuºit sã efectueze din
august 2002 pînã la finele anului
doar lucrãrile de demolare, adicã
numai 6 la sutã din volumul lucrãrilor. Neseriozitatea acesteia i-a determinat pe membrii Agenþiei de implementare sã rezilieze contractul.
Urmãtorul tender a fost cîºtigat
de firma Diastil care a instalat un
acoperiº modern din þiglã metalicã,
un nou sistem de încãlzire, reþele
electrice, reþeaua exterioarã pentru
gaz ºi o salã de cazane modernã.
Pentru lucrãrile de reparaþie în interior, a fost acceptatã oferta firmei
Celston. Acesteia i-au revenit lu-

crãrile de tîmplãrie ºi pardosire, de
finisare interioarã ºi exterioarã, executarea pavajului pentru trotuar ºi a
pereului din jurul clãdirii, sistemele interior ºi exterior de aprovizionare cu apã ºi canalizare, reparaþia
blocului sanitar.
Dna directoare regretã mult cã
în proiect nu a fost prevãzutã ºi
reparaþia capitalã a încãperilor de
la parter. Deoarece reparaþiile de la
etaj au complicat starea de lucruri
de la primul nivel, trebuie sã se gãseascã surse ºi pentru lucrãrile de
aici. Pentru a instala un nou sistem
de aprovizionare cu apã, în baza
cãruia apa va circula de sus în jos,
s-a gãurit ºi tavanul sãlilor de clasã de la primul nivel. Dar ca sã facã
o reparaþie similarã cu cea de la
etaj, contractorii mai au nevoie de
40 mii de lei, pe care comunitatea
nu-i poate gãsi.
Probleme serioase au întîlnit firmele contractoare la trecerea peste
Nistru a materialelor de construcþie.
La punctele de control instalate de
cãtre administraþia tiraspoleanã
acestora li se solicitã sã achite taxele vamale. Zilele trecute, pentru
o încãrcãturã în valoare de 2500 de
lei, contractorul a fost nevoit sã
plãteascã o amendã de 5 mii de lei.
Contractorii sînt însã inventivi ºi
chiar au puterea sã facã haz de necaz pe seama complicaþiilor pe care
le înfruntã. Ei ºtiu cã în cîteva luni,
cu orice preþ, ºcoala construitã la finele secolului XX va arãta ca în secolul XXI. În ciuda schelelor puse
de-a lungul pereþilor acesteia, ºcoala
este foarte frumoasã de pe acum,
ne spun trecãtorii. Celor mai mulþi
dintre ei nici nu le vine a crede cã
aceasta se întîmplã în satul lor. De
aceea, fiecare sãtean, care nu a avut
posibilitatea sã contribuie financiar
la reparaþia ºcolii, vine cu o mînã
de ajutor. Iar un ajutor la nevoie nu
stricã niciodatã.
Rodica CIORÃNICÃ
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Comuna MERENI,
raionul Anenii-Noi
l Sat rãzeºesc cu vechi
tradiþii, întemeiat în 1474.
Una din legende spune cã
oastea domnitorului
ªtefan cel Mare, întorcîndu-se dintr-o bãtãlie, a
poposit într-o livadã de
meri, unde au fost lãsaþi sã
se aºeze cu traiul cîþiva
oºteni. Aceºtia au ºi pus
bazele satului Mereni.
l Primii locuitori ai satului
au purtat numele Lungu,
Grosu ºi Creþu.
l Astãzi, comuna Mereni este
constituitã din douã sate 
Mereni ºi Petrovca, locuite
de 6300 de oameni care se
ocupã, în temei, cu
agricultura.
l 59 la sutã din locuitorii
satului sînt persoane apte
de muncã cu vîrsta
cuprinsã între 16 ºi 60 de
ani.
l În gestiunea sectorului
privat sînt 4,5 mii hectare
de terenuri agricole.
l În comunã sînt înregistraþi
1 664 agenþi economici,
inclusiv 1 564 gospodãrii
þãrãneºti, 49 întreprinderi
individuale, o societate pe
acþiuni ºi 25 societãþi cu
rãspundere limitatã.
l Pe teritoriul comunei se
aflã o asociaþie de economii ºi împrumut, un centru
de medicinã, o farmacie, o
grãdiniþã de copii, un liceu
teoretic, o ºcoalã primarã,
o casã de culturã, un
muzeu, o bibliotecã
publicã, 17 magazine, un
stadion, o salã de sport,
douã mori, ºapte prese de
ulei.
l Veniturile bugetului local
în 2002 au constituit 1,87
milioane de lei.
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Împreunã, merenenii

O comunã cu un sat mai
mare ºi cu altul mic de tot.
Primul, Mereni, are 6300 de
locuitori, ºcoalã primarã,
liceu, casã de culturã, teatru,
muzeu, bisericã, mori, prese
de ulei ºi multe altele fãrã de
care un sat de moldoveni ar
fi de neconceput. Cel mic,
este cãtunul Petrovca  o
aºezare aciuatã la jumãtate
de kilometru de Mereni în
care este un cimitir ºi patru
case pe jumãtate dãrîmate,
locuite de ucraineni. Oricît
de nesemnificativã ar pãrea
aceastã localitate, ea poate
fi gãsitã pe toate hãrþile
Moldovei elaborate în
perioada sovieticã.

Încã de pe dealul de deasupra Merenilor se vede cã satul o duce bine
sau, cel puþin, biniºor. Poate pãrea
doar o impresie de suprafaþã ºi
totuºi...Tot mai mulþi gospodari au
reuºit sã dea jos ardezia veche de pe
case ºi sã le acopere cu olane cãrãmizii. Tot mai mulþi mereneni îºi construiesc garduri cochete, trezindu-le vecinilor ambiþia de a-i ajunge din urmã.
Cei pe care nu-i ajunge buzunarul sãºi împodobeascã gospodãriile pleacã
peste hotare sã facã bani. Statisticile
oficiale aratã cã din sat sînt plecaþi
vreo 300 de oameni, în realitate însã
numãrul acestora fiind aproape dublu,
fiecare al patrulea matur de aici cãutînd posibilitãþi de a munci peste hotarele þãrii.
Chiar la intrarea în sat funcþioneazã
o moarã veche de 200 de ani. Este adevãrat cã proprietarii de acum au construit în jurul ei tot felul de acareturi,
astfel încît din exterior nu i se mai simte arhaismul ce poate trezi
admiraþie. Dar sãtenii ne asigurã cã
s-au pãstrat de minune utilajele vechi
care nu sînt mai prejos ca cele performante.
Biserica de 100 de ani este mîndria satului ºi oamenii vorbesc despre ea cu multã pietate ºi demnitate.

În anii cînd sute de locaºe sfinte din
Moldova au fost transformate în grajduri, depozite de pesticide sau, pur ºi
simplu, au fost puse sub zãvor, biserica din Mereni a servit pînã la perestroika gorbaciovistã drept muzeu.
Cineva a vãruit chipurile sfinþilor de
pe pereþi ºi boltã, iar icoanele ºi alte
odoare bisericeºti au dispãrut. Lucrurile pe care mai reuºiserã enoriaºii sã
le ascundã prin casele lor, au fost aduse înapoi, cînd a fost restauratã biserica. Au fost procurate alte sfeºnice ºi
candelabre. Numai în anul trecut, pentru reparaþia exterioarã a bisericii,
enoriaºii au dat 80 de mii de lei. Astãzi, în Casa Domnului merenenii intrã
curaþi, cu toate gîndurile negre lãsate
undeva dupã poarta ei. Iar pãrintele
Vitalie ªaramet este mai mult decît duhovnicul þãranilor din Mereni. Sfinþia
sa gãseºte un cuvînt bun ori de cîte
ori satul nu ºtie cum sã procedeze întro situaþie mai cu scîrþ.

Condiþii periculoase
O situaþie de acest gen s-a conturat
în septembrie 2000. Merenenii, care
aveau ºansa sã obþinã finanþare pentru
realizarea unui proiect de infrastructurã socialã, nu-ºi puteau aduna toate
forþele la un loc. Pe de o parte, oamenii nu ºtiau ce este prioritar pentru co-

munitate  liceul, drumurile, centrul de
sãnãtate sau reparaþia apeductului. Iar
pe de alta, nu puteau da banul din mînã
cu prea multã uºurinþã, deoarece nu
aveau garanþia cã aceºtia vor fi investiþi
în scopul anunþat.
Pe atunci, era deteriorat ºi acoperiºul
ºcolii primare, ºi cel al liceului, ºi al
casei de culturã. Era un dezastru în toate
clãdirile. Subsolurile erau pline cu apã.
Sãtenii sperau, totuºi, cã odraslele lor
vor avea condiþii decente pentru a face
carte. Oamenii au hotãrît sã fie renovat liceul, în special sã fie schimbat
acoperiºul ºi sã se ia mãsuri pentru conservarea energiei termice.
Acoperiºul plat, din ruberoid ars
de soare, nu mai corespundea
condiþiilor moderne. La cãderea ploilor sau o datã cu topirea zãpezii, în
lipsa jgheaburilor ºi a þevilor de scurgere, ºuvoaiele de apã curgeau pe
pereþi de la etaj pînã în subsol. Sticla
de la geamuri era stricatã sau furatã.
Curentul electric era deconectat din
cauza scurtcircuitelor. În subsol, apa
care izvora de sub fundamentul clãdirii ºi ploile ce se scurgeau pe lîngã
perete, formau bãltoace în care te cufundai pînã la genunchi. Era o situaþie
mai mult decît periculoasã, aici fiind
instalate transformatoarele de curent
electric. Cum nu existau uºi ºi nu se
aplicaserã nici alte mãsuri de securi-

tate, orice copil putea intra în subsol
riscînd sã fie electrocutat.

Problemele liceului unesc
comunitatea
Directoarea liceului, dna Lidia
Creþu, îºi aminteºte cã, de la primii
paºi fãcuþi spre implementarea proiectului, adicã din etapa de acumulare a contribuþiei, oamenii erau
informaþi despre orice pas al Agenþiei
de implementare. Fiecare sãtean ºtia
cîþi bani s-au adunat pe cont. Listele
persoanelor care depuseserã deja
contribuþia erau afiºate la primãrie ºi
oricine putea verifica dacã banii sãi
au ajuns la destinaþie. Listele erau un
stimulent pentru sãtenii care nu
reuºiserã sã-ºi aducã ºi ei obolul.
Transparenþa a fost un imbold pentru oameni ºi le-a oferit încrederea
cã lucrurile sînt pe calea cea dreaptã.
Bãtrînii au dat cît au putut: important era sã participe împreunã cu toatã
lumea la o treabã bunã. Profesorii ºi
pãrinþii au depus cîte 100 de lei. Dar
au existat ºi familii care au putut sã
contribuie cu 300, 500 sau chiar 1000
de lei. Rolul pãrintelui Vitalie nu a
fost mai puþin important la mobilizarea comunitãþii. În fine, mînã de la
mînã, sãtenii au adunat 65 mii de lei.
La aceºtia, s-a mai adãugat o donaþie

Patru ani de realizãri

/ Un grup de membri ai APP Pro-Mereni studium

Acum patru ani, în august
1999, adunarea cetãþenilor
din Mereni a adoptat un plan
de perspectivã a dezvoltãrii
social-economice a satului.
Potrivit ex-primarului Victor
Grosu, se cerea o mai bunã
utilizare a proprietãþii
private, crearea locurilor de
muncã în instituþiile de
învãþãmînt ºi cele culturale,
îmbunãtãþirea stãrii drumurilor, aprovizionarea satului cu
apã potabilã, precum ºi
întreprinderea unor acþiuni
de salubrizare a teritoriului.
Conform acestui plan,
fosta administraþie localã a
reuºit sã creeze, la finele

anului 1999, o asociaþie de
economii ºi împrumut. Ceva
mai tîrziu, cu suportul
primãriei de 46 mii de lei, a
fost reparat sistemul de
încãlzire al grãdiniþei de
copii nr. 2. În anul trecut,
imediat dupã darea în
exploatare a liceului, a fost
reparat centrul de sãnãtate,
cu suportul financiar de 30
mii dolari al Fondului de
Investiþii în Sãnãtate.
Comunitatea, în parteneriat
cu administraþia publicã
localã, agenþii economici ºi
organizaþiile neguvernamentale locale a soluþionat
problema sistemului de

încãlzire al ºcolii primare ºi
cea a asigurãrii cu apã
potabilã. Oamenii au alocat
80 de mii de lei pentru
renovarea bisericii. De
asemenea, primãria a gãsit
mijloace financiare pentru
reparaþia unei porþiuni de
drum pe o lungime de un
kilometru, fiind plantatã ºi o
fîºie forestierã.
Satul însã nu se opreºte
aici. În urmãtorii trei ani,
comunitatea sperã sã repare
capital ºcoala primarã, sã
construiascã o salã de cazane
autonomã pentru liceu ºi sã
renoveze drumul central al
satului.
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pot învinge greul
de 65 de mii din partea Consiliului
judeþean. Întrucît pînã la 145 mii de
lei  contribuþia pe care trebuia s-o
depunã comunitatea  mai era,
Agenþia de implementare a început
sã caute ºi alte surse financiare.
Primarul de atunci, Victor Grosu,
ºi directoarea liceului, Lidia Creþu,
au bãtut la uºile tuturor agenþilor economici originari din Mereni. Unii iau înþeles, alþii nu i-au înþeles ºi, respectiv, nu i-au ajutat cu nimic. O gospodãrie þãrãneascã din localitate a
oferit ºcolii 7 mii de lei, alta - 5 mii
de lei. Tot cu 5 mii de lei i-au susþinut
Asociaþia Dionisos Mereni din satul vecin Merenii Noi. Acestea au
fost cele mai mari sume de bani primite de la agenþii economici. O mînã
de ajutor le-a întins sãtenilor ºi Valeriu Oglindã, directorul Clinicii de
medicinã esteticã din Chiºinãu, originar din Mereni.
Vãzînd efortul pãrinþilor ºi al profesorilor, elevilor le-a fost oarecum
sã admire, de la o parte, truda acestora.

Ei au organizat cîteva serate ºi discoteci, inclusiv campania Un bãnuþ
pentru ºcoala mea, depunînd, fiecare, propria contribuþie la realizarea
microproiectului.
Deºi reparaþia începuse în toamnã, condiþiile climaterice nefiind prea
tolerante cu constructorii, lucrãrile nu
au fost tergiversate mult timp. Echipa de implementare a fost mereu pe
schele, dna directoare verificînd personal cum este realizatã fiecare lucrare. A fost nevoie de o cantitate impunãtoare de lemn ºi þiglã metalicã.
S-a schimbat sticla de la geamuri ºi
s-au instalat cîteva uºi noi. Efoturile
satului n-au fost zadarnice, deoarece
copiii au reluat procesul de studii
într-un liceu în care li se creaserã toate condiþiile pentru învãþãturã.

ªcoala FISM

Ca rezultat al eforturilor investite în
renovare, liceul din Mereni a luat premiul mare, în valoare de trei mii de lei,
la concursul anunþat de Consiliul
judeþean pentru cea mai bunã
ºcoalã pregãtitã cãtre noul an
de studiu. FISM a oferit liceului zece seturi de mobilã
pentru sãlile de clasã, iar
Consiliul judeþean  alte
douã seturi de mobilã pentru clase ºi un set pentru cabinetul metodic.
Vladimir Vlas, un locuitor al satului pe l-am întîlnit la primãrie, ne-a spus
cã s-a fãcut un lucru extraordinar. Copiii sãi, elevi la
liceu, sînt încîntaþi de
condiþiile în care studiazã.
Prin intermediul Fondului
de Investiþii Sociale, satul
a primit prima donaþie importantã pentru comunitatea noastrã, bani pe care nu
i-am fi adunat poate niciodatã cu propriile puteri.
Pe directoarea Lidia
Creþu o gãsisem examinînd
/ Lidia Creþu, directoarea liceului
un teanc de hîrtii pline cu

calcule ºi schiþe tehnice pentru
reparaþia depozitului liceului. Se pricepe sã facã aproape tot ce ºtie un ºef
de ºantier. Am învãþat multe ca manager ºcolar din colaborarea cu Fondul de Investiþii, ne-a spus dumneaei.
ªtiu sã administrez instituþia cum nici
nu bãnuiam, am învãþat sã fac devizuri de cheltuieli... Dacã nu ar fi fost
aceastã ºcoalã a FISM, la Mereni
nu s-ar fi întîmplat atîtea lucruri frumoase ºi nu s-ar fi pus bazele unei colaborãri atît de fructuoase între membrii comunitãþii. Ne-a uimit faptul cã,
în urma acestei experienþe, elevii au
învãþat sã nu se teamã de schimbãri ºi
sã-ºi poatã asuma diverse
responsabilitãþi. Ei au propus UNICEF un proiect de susþinere a copiilor din familii defavorizate ºi au
obþinut 300 de dolari pentru efectuarea unor acþiuni de ajutorare a acestora. A fost procurat echipament ºi, dupã
ore, se organizeazã diverse jocuri,
meditaþii, competiþii, concerte. Aceste activitãþi s-au transformat într-o
tradiþie frumoasã, asigurînd continuitatea proiectului prevãzut pentru o
perioadã de doar 6 luni.
Astãzi, lumea din sat zice cã s-a fãcut un lucru bun ºi frumos. Mai lipseºte
un gãrducean în jurul instituþiei, ca sã
nu intre toate vitele satului pe terenul
verde din jurul liceului. Nu de alta, dar
arbuºtii ºi copãceii plantaþi aici de elevi au fost distruºi de vitele sãtenilor.
Liceul nu are încãlzire autonomã
ºi aceasta este cea mai mare problemã. Actualmente, ºi liceul, ºi ºcoala
primarã sînt încãlzite de la o salã de
cazane aflatã la un kilomentru de ele.
Multã energie se pierde la transportare ºi acest sistem ºi-a demonstrat
deja ineficienþa. Actuala salã de cazane ar putea încãlzi jumãtate de sat
dupã nivelul de consum, dar randamentul ei este extrem de mic. Este o
problemã a cãrei rezolvare necesitã
destule costuri  circa douã sute mii
de lei, dar merenenii au demonstrat
cã-i pot veni de hac oricãrei
dificultãþi. Dacã se adunã la o vorbã
bunã ºi la un gînd bun.

O relaþie de succes
Cu scopul de a asigura durabilitatea lucrãrilor realizate la liceu, a
fost creatã Asociaþia pãrinþilor ºi
pedagogilor Pro-Mereni studium.
Valentin Platon, preºedintele
acesteia, ne-a declarat cã
organizaþia a întreprins o serie de
activitãþi menite sã asigure
durabilitatea clãdirii. APP a
susþinut ºcoala cu 10 mii de lei din
care a fost procuratã sticlã pentru
geamuri. În anul trecut, asociaþia a
oferit ºcolii 19 mii de lei pentru
reparaþia pereului din jurul
instituþiei  un strat de piatrã ºi
beton turnat în jurul clãdirii pentru
a împiedica eroziunea solului.

În afarã de lucrãrile de
reparaþie, APP îºi manifestã
interesul ºi pentru îmbunãtãþirea
procesului educaþional. Asociaþia
a semnat un contract de
performanþã cu FISM, în baza
cãruia copiii au mers în diverse
excursii ºi au fost procurate
materiale didactice ºi cãrþi pentru
biblioteca liceului. Zilele trecute,
preºedintele asociaþiei a vizitat
împreunã cu dna directoare filiala
de la Chiºinãu a editurii româneºti
Polirom unde au fãcut o selecþie
de literaturã didacticã în sumã de
4,5 mii de lei. Asociaþia a mai
fãcut recent un transfer de 7,5 mii
de lei la Pro-noi pentru supli-

mentarea fondului de carte al
bibliotecii liceului. În plus,
membrii asociaþiei ºi-au asumat, în
vara trecutã, toate cheltuielile
pentru reparaþia curentã în incinta
ºcolii.
Acum cîþiva ani, nici colectivul
didactic, nici pãrinþii, nu ºi-ar fi
imaginat cã pot realiza atîtea
lucruri în cadrul unei asociaþii
obºteºti, cã ar putea acumula, fãrã
ajutorul statului, surse financiare
pe care le-ar investi în beneficiul
copiilor lor. Organizaþia ProMereni studium a reuºit sã obþinã
încrederea comunitãþii prin
transparenþa activitãþilor întreprinse ºi prin efectul acestor activitãþi.

CADRU ECONOMIC

Businessul mic 
o necesitate vitalã

Economia localã se aflã la
începutul formãrii relaþiilor de
piaþã, activitatea de bazã
constituind-o agricultura. Cele
4,5 mii hectare de terenuri cu
destinaþie agricolã sînt
gestionate de peste 1,5 mii
gospodãrii þãrãneºti. Afacerile în agriculturã se pare însã
cã nu merg deloc aºa cum ar
fi fost de aºteptat. Gospodãriile agricole se confruntã
cu probleme legate de costul
exagerat al materialului
semincer ºi sãditor, al
îngrãºãmîntelor ºi
carburanþilor, lipsa depozitelor pentru pãstrarea
producþiei, uzura tehnicii
agricole. Infrastructura localã
de afaceri este slab dezvoltatã, deºi existã anumite
elemente ce þin de industria
de prelucrare ºi este destul
de dezvoltat comerþul.
Aceastã situaþie a servit
drept argument în favoarea
elaborãrii recente a unei
strategii de dezvoltare economico-socialã a comunei Mereni.
Respectiva strategie a fost
elaboratã în cadrul proiectului
Dezvoltarea businessului
rural finanþat de Agenþia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID) ºi
implementat prin intermediul

proiectului BIZPRO Moldova. Scopul acestui proiect
este efectuarea unei analize
complexe a situaþiei actuale
a comunei Mereni, elaborarea strategiei nominalizate ºi
acordarea de asistenþã
potenþialilor antreprenori în
dezvoltarea noilor afaceri.
Strategia prin care urmeazã sã fie pus pe picioare
sectorul de afaceri al comunei Mereni a fost elaboratã
de aºa-numitul comitet
strategic local format cu
asistenþa oferitã de Institutul
de cercetãri ºi consultanþã în
management. Grupul de
lucru a chestionat antreprenorii locali ºi eventuali
antreprenori, a creat o bazã
de date statistice despre
nivelul de dezvoltare al
comunei, a stabilit acþiunile
ce trebuie întreprinse pentru
a putea fi realizate obiectivele strategice.
În linii mari, aceste
obiective þin de crearea
cadrului instituþional necesar
dezvoltãrii economiei, formarea mecanismelor susþinerii
activitãþii economice, lansarea ºi dezvoltarea afacerilor
în domeniul social, transformarea agriculturii într-un
sector profitabil.

Pagini realizate de Rodica CIORÃNICÃ
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HOGINEªTI

Un proiect
de [colarizare
pentru [omeri

Un proiect de instruire a
tinerilor ºomeri urmeazã sã
fie implementat în satul
Hogineºti, Cãlãraºi, graþie
susþinerii din partea Agenþiei
de Consultanþã ºi ªcolarizare
în Agriculturã (ACSA).
Primarul de Hogineºti,
Valentina Munteanu, spune
cã la procesul de ºcolarizare
vor participa 15 tineri din sat,
care urmeazã sã însuºeascã
arta confecþionãrii prin
împletire a obiectelor artizanale.
În scopul selectãrii
consultanþilor pentru
desfãºurarea ºcolarizãrii,
primãria urmeazã sã organizeze o amplã expoziþie a
meºterilor populari din sat, în
cadrul cãreia îºi vor expune
lucrãrile ºi vestiþi olari din
Hogineºti, a precizat Valentina Munteanu.

ZGURIÞA

A fost deschis un nou
magazin agricol

Recent, în satul Zguriþa,
Drochia, a avut loc deschiderea oficialã a magazinului
agricol Victoria.
Aceastã unitate agrocomercialã este a doua de acest
fel deschisã anul acesta ºi
cea de-a 62-a de la începutul
implementãrii în 2001 în
Moldova a proiectului Agromagazine. În acest an
urmeazã a fi deschise încã 23
de magazine agricole, care
vor activa cu sprijinul
Corporaþiei americane CNFA
ºi vor beneficia de asistenþã
financiarã din partea Agenþiei
SUA pentru Dezvoltare
Internaþionalã (USAID).
De serviciile magazinului
vor beneficia circa 4000 de
producãtori agricoli din Zguriþa
ºi din localitãþile învecinate,
care îngrijesc de 19 mii de
hectare de pãmînt arabil.
Magazinul va pune la
dispoziþia tãranilor din zonã o
gamã largã de servicii: prelucrarea mecanizatã a terenurilor agricole, achiziþionarea
uneltelor agricole, a seminþelor
ºi a materialului sãditor,
procurarea fertilizanþilor ºi a
pesticidelor în ambalaje mici.
Crescãtorii de animale vor
putea apela la serviciile unui
punct veterinar. Magazinul va
oferi ºi consultaþii de specialitate gratuite. Totodata, douã
Asociaþii de Economii ºi de
Împrumut a Cetãþenilor, vor
oferi fermierilor cointeresaþi
credite.
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CHEIA SUCCESULUI

La Viiºoara ideile prind viaþã
Comuna Viiºoara, raionul
Edineþ, face parte din
localitãþile care colaborînd cu
Fonduri de Investiþii, au reuºit
sã-ºi soluþioneze unele dintre
problemele stringente cu care
se confruntau. Cum a reuºit
Viiºoara sã devinã o comunã
performantã, aflaþi din rîndurile de mai jos.
Am aflat despre FISM din
mai multe surse, în 1999, ne
povesteºte Rodelia Vasilcov, exprimar, contabil la Asociaþia
pãrinþilor ºi pedagogilor
Viiºoara. Deþinînd pe atunci
funcþia de primar, am discutat
cu consilierii problemele principale cu care se confrunta satul la
acel moment ºi am decis sã ne
adresãm la Fond în vederea unei
colaborãri.
În acea perioadã, Viiºoara
avea statut de comunã, în
componenþa cãreia era inclus ºi
satul Bãdragii Noi. Au fost organizate adunãri generale în ambele sate ºi, deºi îºi doreau sã
aibã ºi apã, ºi gaz, în ambele
localitãþi oamenii au decis cã,
totuºi, problema care pune vîrf
la toate este reparaþia ºcolilor. La
ºcoala din Viiºoara nu se fãcuse
reparaþie capitalã de vreo 70 de
ani. În Bãdragii Noi blocul principal de studii nu fusese reparat
capital de vreo 30 de ani, iar blocul pentru clasele primare - vechi de tocmai 100 de ani - avea
acoperiºul deteriorat. Astfel, atît
locuitorii din Viiºoara, cît ºi cei
din Bãdragii Noi, au ales sã
înainteze cîte un proiect de
reparaþie a gimnaziului ºi, respectiv, a ºcolii. Pentru reparaþia
gimnaziului din Viiºoara în proiect erau prevãzute 210 mii de lei,
dintre care 33 de mii erau
contribuþia comunitãþii. Suma
proiectului de reparaþie a ºcolii
din Bãdragii Noi constituia 320

/ ªcoala din Bãdragii Noi, comuna Viiºoara
mii de lei (pentru cã a fost inclusã ºi reparaþia acoperiºului), 48
de mii urmînd sã fie alocaþi de
cãtre sat.
Acumularea contribuþiei a fost
cea mai anevoioasã treabã. Chiar dacã vroiau sã realizeze ceva,
oamenii zîmbeau pieziº cînd auzeau de colectarea contribuþiei.
În acelaºi timp, bugetul local era
foarte sãrac, fãrã nici un leu
subvenþie ºi primãria nu putea
aloca
nimic
în
contul
contribuþiei. Totuºi, am reuºit sã
convingem oamenii ºi pe unii lideri de gospodãrii þãrãneºti care
ne-au ajutat cu sume mai mari,
povesteºte Rodelia Vasilcov. De
asemenea, ne-au ajutat ºi foºtii
absolvenþi care acum se aflã în
posturi de conducere. Cei mai receptivi, însã, au fost pãrinþii elevilor.
Au urmat tenderele organizate pentru fiecare proiect aparte ºi,
în primãvara anului 2000, în
ºcolile din ambele localitãþi au
început lucrãrile de reparaþie. Au
fost construite sobe, au fost puse
cîte douã rînduri de sticlã la geamuri, acestea fiind ºi reparate.

La gimnaziul din Viiºoara au fost
schimbate toate ramele exterioare ale ferestrelor, a fost reparatã poarta, reconstruit trotuarul
etc. De asemenea, în ambele
instituþii au fost reparate uºile ºi
duºumeaua. La Bãdragii Noi, la
iniþiativa directoarei ºcolii, Tamara Gîscã, sobele au fost construite într-un mod absolut original: zidite în interiorul pereþilor
ºi întoarse cu gurile în coridor.
În acest mod, femeia de serviciu
poate menþine cãldura în clase
fãrã vreun deranj atunci cînd trebuie sã punã pe foc. Totodatã,
þinem sã menþionãm cã, în pofida poziþionãrii lor neobiºnuite,
sobele creeazã un aspect estetic
plãcut.
Dar, dacã la Viiºoara totul a decurs fãrã mari probleme ºi la începutul lui septembrie gimnaziul
era deja renovat, la Bãdragii Noi
lucrurile s-au complicat în mod
neaºteptat. Din cauza unor probleme de ordin intern, firma Intercont din Bãlþi, care efectua lucrãrile de reparaþie, a tãrãgãnat
timp de doi ani implementarea
proiectului. Dupã mai multe în-

cercãri, Asociaþia pãrinþilor ºi pedagogilor Aramat din Bãdragii
Noi a reziliat contractul cu firma
respectivã ºi a angajat o altã întreprindere. Timp de o lunã, firma nou angajatã a isprãvit lucrul
care mai rãmãsese de fãcut. Astfel, deºi a început la fel ca ºi la
gimnaziul din Viiºoara, în primãvara anului 2000, reparaþia
ºcolii din Bãdragii Noi a fost finalizatã abia în toamna lui 2002.
Ulterior, gimnaziul din
Viiºoara a participat la concursul
pentru ºcolile renovate cu suportul FISM ce au atins performanþe
în dezvoltarea comunitarã, beneficiind de ºapte seturi de mobilier ºcolar nou. Actualmente, în
ambele instituþii de învãþãmînt au
fost formate clase care activeazã
conform programului educaþional
Pas cu pas: la cea din Bãdragii
Noi - trei clase ºi la cea din
Viiºoara  patru.
Comunitatea din Viiºoara a semnat un contract de performanþã
cu FISM în 2002. Acesta include
patru compartimente: instruirea
profesorilor; organizarea de excursii pentru copii; procurarea
echipamentului ºi a mobilierului
sportiv; achiziþionarea instrumentelor muzicale.
De notat cã, pînã în prezent,
contractul respectiv a fost realizat
în proporþie de circa 50 la sutã.
Cu ajutorul USAID-ului, în octombrie 2002, a fost elaborat planul
strategic de dezvoltare a comunitãþii
pentru urmãtorii cinci ani.
Comunitatea din Viiºoara a
participat la concursul pentru
obþinerea unei finanþãri din grantul oferit Republicii Moldova de
cãtre guvernul Japoniei. A fost un
concurs foarte dur ºi foarte riguros, considerã Rodelia Vasilcov.
De asemenea, trebuie sã menþionãm cã ONG Viiºoara a
cîºtigat statutul de Centru Comunitar în reþeaua de beneficiari
FISM din nordul republicii în
urma concursului organizat în cadrul Programului Dezvoltare
Comunitarã.
Natalia RÃILEANU
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ÑÏËÎ×ÅÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ýòè äîðîãè ïðîäåðæàòñÿ äîëãî...
Êàê ãîâîðèò è ñàìî íàçâàíèå,
ñåëî Âàëÿ Ïåðæåé (Òàðàêëèéñêîãî ðàéîíà) - â ïåðåâîäå c ðóìûíñêîãî ÿçûêà âàëÿ îçíà÷àåò äîëèíà - ðàñïîëîæåíî â äîëèíå, ìåæäó äâóìÿ õîëìàìè.
Íåñìîòðÿ íà êðóòûå ñêëîíû,
ñåëî ðàñêèíóëîñü íà îáîèõ õîëìàõ, è òåïåðü ëþäè ïðîäîëæàþò ñòðîèòü äîìà óæå íà ñàìîé
èõ âåðøèíå. Íî, ïðè òàêîì ðàñïîëîæåíèè, óæå ìíîãî ëåò ïîäðÿä ñåëî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìîé ïëîõèõ äîðîã. Îòòîãî ÷òî
ñêëîí î÷åíü êðóòîé, óëèöû ïîñòîÿííî ñìûâàåò ïîòîêàìè
âîäû è êàìíåé è òå èç íèõ, êîòîðûå â 1976 ãîäó áûëè àñôàëüòèðîâàíû, î÷åíü áûñòðî ðàçðóøèëèñü. Ñ 1976 ãîäà òîëüêî
èíîãäà ïðîâîäèëñÿ ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã. Ñàìûé íàãëÿäíûé
òîìó ïðèìåð  äîðîãà, êîòîðàÿ
âåäåò ê ëèöåþ.
Íî òàê êàê ðàçðåøèòü ýòîò
áîëüíîé âîïðîñ ñîáñòâåííûìè
ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ñåëî áûëî
íå â ñèëàõ, ðåøèëè îáðàòèòüñÿ çà
ïîìîùüþ ê Ôîíäó Ñîöèàëüíûõ
Èíâåñòèöèé Ìîëäîâû (ÔÑÈÌ).
Â 2001 ãîäó, íà âñåîáùåì ñîáðàíèè ñåëà ëþäè îïðåäåëèëè,
÷òî ñàìûì âàæíûì äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò
äîðîã. Âûáðàëè äâå óëèöû: oäíà,
êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò äâå ãëàâíûå
óëèöû è âòîðàÿ  äîðîãà, êîòîðàÿ
âåäåò ê êëàäáèùó. Äëèíà ïåðâîé
óëèöû ñîñòàâëÿåò 250 ì è âûáðàëè èìåííî åå, ïîòîìó ÷òî ïî íåé
êóðñèðóåò àâòîáóñ, êîòîðûé äîñòàâëÿåò äåòåé â äåòñêèé ñàä, è
ýòîò ó÷àñòîê äîðîãè ñàìûé ðàçðóøåííûé è îïàñíûé. Äîðîãó æå
ê êëàäáèùó (200 ì) ðåøèëè ïîñòðîèòü, ïîòîìó ÷òî ïî íåé î÷åíü
òðóäíî äî íåãî äîáðàòüñÿ, îñîáåííî â äîæäëèâóþ ïîãîäó è â çèìíþþ ïîðó.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñîñòàâèëà 417 òûñ. ëåé, èç êîòîðûõ
62 òûñ. ëåé  êîíòðèáóöèÿ ñåëà.
Áëàãîäàðÿ ïðîäîëæèòåëüíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ìåñòíûõ îðãàíîâ ñ
ÔÑÈÌ, ïðîáëåì ñ ñîáèðàíèåì
êîíòðèáóöèè íå âîçíèêëî. Ñîòðóäíèêè ÔÑÈÌ óæå íå ðàç áûâàëè â Âàëÿ Ïåðæåé, ðàçãîâàðèâàëè ñ ñåëü÷àíàìè è êîãäà íà÷àëîñü âíåäðåíèå ïðîåêòà ïî ðåìîíòó äîðîã ëþäè óæå çíàëè ìåòîäû ðàáîòû ôîíäà. Ëþäè ñðàçó
ïîíÿëè, ÷òî è êàê, õîòÿ ýòî áûë
ïåðâûé ïðîåêò, êîòîðûé ìû ïðîâîäèëè ïðè ïîääåðæêå ÔÑÈÌ,
ðàññêàçûâàåò ïðèìàð ñåëà Âàëÿ
Ïåðæåé, Ïåòð Øåâ÷åíêî. Åãî
ïîääåðæèâàåò Àëåíà Êóðòåâà,
îäèí èç ÷ëåíîâ ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ðîìàí, â
êîòîðóþ îáüåäèíèëèñü èíèöèàòîðû ïðîåêòà: Æèòåëè ñåëà ïîíèìàþò íåîáõîäèìîñòü òîãî, ÷òî
íóæíî ÷òî-òî äåëàòü è ïðèíèìàþò â ïðîåêòå àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Ñîáñòâåííûìè ñèëàìè íàìíîãî
òÿæåëåå, è íóæíî âîñïîëüçîâàòü-
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ñÿ âîçìîæíîñòüþ, êîòîðóþ íàì
ïðåäîñòàâëÿåò ÔÑÈÌ.
Ïî ñëîâàì ïðèìàðà, ñåëü÷àíå
ñîãëàñíû, ÷òîáû êîíòðèáóöèÿ ñ
èõ ñòîðîíû ñîñòàâëÿëà 30, 40,
ïóñòü äàæå 50%, ëèøü áû ñäåëàòü
äîðîãè è âîäîïðîâîä.
Â òåíäåðå ó÷àñòâîâàëè 4 ôèðìû. Êîíêóðñ âûèãðàëà òàðàêëèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÀÎ Øàíñ,
êîòîðàÿ è ïîñòðîèëà äîðîãè. ×òîáû â äàëüíåéøåì ïðåäîòâðàòèòü
áûñòðîå ðàçðóøåíèå äîðîã, èõ
ðåøèëè ïîñòðîèòü èç áåòîííûõ
äîðîæíûõ ïëèò. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, áåòîííûå ïëèòû íàìíîãî íàäåæíåå è âûíîñëèâåå

îáûêíîâåííîãî àñôàëüòà, êîòîðûé ñìûâàåòñÿ âîäîé è ðàçðóøàåòñÿ áûñòðåå, îñîáåííî ïðè êðóòîì ñêëîíå. Òåïåðü, ãëÿäÿ íà çàíîâî ïîñòðîåííûå óëèöû, ñåëü÷àíå ãîâîðÿò: Ýòà äîðîãà ïðîäåðæèòñÿ äîëãî.
Òåïåðü ñîîáùåñòâî ïëàíèðóåò
ïîñòðîèòü è îòðåìîíòèðîâàòü è
äðóãèå óëèöû ñåëà. Îäíà èç ïåðâûõ â ñïèñêå  óëèöà, ÷òî âåäåò ê
ëèöåþ  êðóòàÿ, ðàçáèòàÿ êîëåÿ.
Ê òîìó æå, â ïëàíå ðàçâèòèÿ ñîîáùåñòâà íà ñëåäóþùèå ïÿòü ëåò
ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò äîðîã
îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé  ýòà ïðîáëåìà îòìå÷åíà ïåð-

âîé â ñïèñêå.
Â òî æå âðåìÿ, íå îñòàâëåíû â
ñòîðîíå è îñòàëüíûå ñôåðû â
æèçíè ñåëà. Òàê, áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî ìåñòíûå îðãàíû ïðîÿâèëè
çàáîòó î øêîëå, â ñëåäóþùåì
2002 ãîäó ìåñòíûé ëèöåé âûèãðàë â êîíêóðñå, îðãàíèçîâàííîì
ÔÑÈÌ, äåâÿòü êîìïëåêòîâ ìåáåëè íà îáùóþ ñóììó 48 òûñ. 650
ëåé. Ýòèõ 135 ïàðò è 270 ñòóëüåâ
õâàòèëî íà òî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ
óêîìïëåêòîâàòü øêîëó. Íîâàÿ ìåáåëü ïîÿâèëàñü êàê íåëüçÿ êñòàòè, ïîòîìó ÷òî ñ 1974 ãîäà, êîãäà
øêîëà áûëà ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ, ïàðòû è ñòóëüÿ íè ðàçó íå
ìåíÿëè. Â ýòîì åñòü, êîíå÷íî, è
çàñëóãà ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà,
ñ÷èòàåò Àëåíà Êóðòåâà. Ðîäèòåëè î÷åíü àêòèâíî ó÷àñòâóþò â õîçÿéñòâåííûõ äåëàõ øêîëû, òàê
êàê èì íå âñå ðàâíî â êàêèõ óñëîâèÿõ ó÷àòñÿ èõ äåòè, ãîâîðèò
îíà.
Â ïðèíöèïå, â Âàëÿ Ïåðæåé
âñå ñëîè íàñåëåíèÿ àêòèâíû. Â
ñåëå äåéñòâóþò 11 íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé: Äåòñêàÿ
àäâîêàòñêàÿ êîëëåãèÿ, Äåòñêèé
ñîâåò äåòåé è ìîëîäåæè, Àññîöèàöèÿ æåíùèí Âàëÿ Ïåðæåé
Þíîíà, Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìîëîäåæè Ì-Êëóá, Ñîâåò âåòåðàíîâ, Îáùåñòâî èíâàëèäîâ è äð. Â ýòîì ãîäó ìîëîäåæíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ì-Êëóá âûèãðàëà (â êîíêóðñå îðãàíèçîâàííîì
Öåíòðîì ÊÎÍÒÀÊÒ) ïðîåêò ïî
îòêðûòèþ â Âàëÿ Ïåðæåé èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ñ ìíîãîçíà÷óùèì íàçâàíèåì  Âìå ñòå.
Öåëü íàøåãî ïðîåêòà - ýòî îáúåäèíèòü âñå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå
åñòü â ñåëå è âìåñòå íà÷àòü ðàáîòàòü, ðàññêàçûâàåò Àëåíà Êóðòåâà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ è ïðåäñåäàòåëåì ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè
Ì-Êëóá. Ìû õîòèì ïîìî÷ü
äðóã äðóãó è ñîâìåñòíî ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàøåãî ñîîáùåñòâà.
Íàòàëüÿ ÐÝÉËßÍÓ

INFO rural
PÎRJOLTENI

{coalã
cu o nouã înfãþi[are

ªcoala medie din satul
Pîrjolteni, Cãlãraºi, a
cãpãtat de curînd un nou
aspect. Aici a fost reconstruitã ºi reamenajatã
clãdirea instituþiei, sala
pentru sport, cantina ºi
fîntîna din curte.
Ion Negru, ex-ºef al
fostei Direcþii judeþene de
învãþãmînt Ungheni, spune
cã, în plus, la finanþarea
obþinutã din partea Fondului de Investiþii Sociale din
Moldova, au fost atrase
mijloace bãneºti ºi materiale de construcþie ale unor
sponsori ºi ale primãriei
locale. Aceasta a permis ºi
reutilarea sãlii de cazane a
ºcolii, datoritã cãreia vor fi
asigurate niºte condiþii de
studii mult mai bune decît
pînã acum, în perioada de
iarnã.

CHIÞCANI

Promoþia
anului 1978
revine la izvoare

Promoþia anului 1978 a
ºcolii din Chiþcani, Teleneºti,
a decis sã repare din
contribuþiile proprii o fîntînã
pãrãsitã, situatã la intrarea
în sat.
Absolvenþii promoþiei78
au luat aceastã decizie în
cadrul unui bal de absolvire,
care a avut loc recent la
Chiþcani. S-au depãnat
amintiri despre anii de
ºcoalã, despre momentele
frumoase din viaþa fiecãruia.
ªi dacã unii ºi-au realizat
mai mult sau mai puþin din
visele de atunci, bucuria
revederii cu ºcoala a demonstrat cã nu s-au pierdut
elementele de bazã ale
educaþiei pe care discipolii
acestei ºcoli le-au luat de la
profesori.
Drept dovadã a bunei
creºteri, promoþia78 a decis
sã repare capital ºi sã dea în
folosinþã pînã la începutul
anului ºcolar 2003-2004
fîntîna de la marginea
satului.
Aceastã fîntînã ne va
face sã ne întîlnim mai des
pe parcursul verilor, potolind
ºi setea trecãtorilor, dar
servind ºi drept exemplu
demn de urmat de cãtre alte
promoþii atît din satul
Chiþcani, cît ºi din localitãþile
învecinate, au remarcat
foºtii absolvenþi.
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ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Ñîõðàíÿòü ñåëî ÷èñòûì è
êðàñèâûì  ýòî òðàäèöèÿ
Â Ìîëäîâå óæå òðè ãîäà
ïîäðÿä ïðîâîäèòñÿ ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ Ñàìûé
áëàãîóñòðîåííûé, ÷èñòûé è
çåëåíûé íàñåëåííûé
ïóíêò. È âîò óæå äâà ðàçà
ñàìûì áëàãîóñòðîåííûì,
÷èñòûì è çåëåíûì áûëî
ïðèçíàíî ñåëî Êîðòåí,
Òàðàêëèéñêîãî ðàéîíà.
Ïðè÷åì, âàæíî îòìåòèòü,
÷òî ñåëî Êîðòåí òîëüêî äâà
ðàçà è ó÷àñòâîâàëî â
êîíêóðñå  â 2000 è 2002
ãîäàõ. Â ÷åì æå êðîåòñÿ
ñåêðåò óñïåõà ýòîãî
áîëãàðñêîãî (ïî íàöèîíàëüíîñòè æèòåëåé) ñåëà, è ÷åì
îáüÿñíÿåòñÿ ïîñòîÿíñòâî
âûèãðûøà? Ñîáñòâåííî,
íè÷åì îñîáåííûì. Ïðîñòî
çäåñü òðàäèöèÿ òàêàÿ 
ñîõðàíÿòü è ïðèóìíîæàòü
òî, ÷òî äîñòàëîñü îò
ïðåäøåñòâåííèêîâ.
Åùå êîãäà âïåðâûå ðåøèëè
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, æèòåëè
Êîðòåí áûëè óâåðåííû, ÷òî ïåðâîå ìåñòî äîñòàíåòñÿ èì. Ïî÷å-

äûé äåíü è ÷àñ. Ïî ñëîâàì ïðèìàðà, â ñåëå òàêîå ñîñòîÿíèå äåë
ñêëàäûâàëîñü òðàäèöèîííî, ñ
äàâíèõ ïîð. Ïî âåñíå ìû ïîñòîÿííî ïðîâîäèì ìåñÿ÷íèêè íàâåäåíèÿ ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà è îçåëåíåíèÿ, ðàññêàçûâàåò îí. Ê òîìó
æå, êàæäûé ìåñÿö ó íàñ åñòü ñïåöèàëüíûå ñàíèòàðíûå äíè, êîãäà
ëþäè âûâîçÿò ìóñîð èç ñåëà. Àãðîôèðìà Êîðòåí, ñ êîòîðîé
ïðèìýðèÿ òåñíî ñîòðóäíè÷àåò,
ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó äâîðó
ïðèöåï äëÿ âûâîçêè ìóñîðà. Ýòè
óñëóãè îïëà÷èâàåò ïðèìýðèÿ.
Â îáùåì-òî â Êîðòåíå ïî÷òè
âñÿ ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
ôèíàíñèðóåòñÿ â îñíîâíîì Àãðîôèðìîé Êîðòåí, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ýêîíîìè÷åñêèì
àãåíòîì â ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå. Ïðèìàð Í. Ãóðãóðà ñ÷èòàåò,
÷òî î÷åíü òåñíûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñóùåñòâóþò ìåæäó Àãðîôèðìîé è ïðèìýðèåé ïîçâîëÿþò
ðåøàòü ìíîãèå âîïðîñû íàìíîãî
áûñòðåå è óñïåøíåå ÷åì â äðóãèõ
ñåëàõ. Íåò ïðîòèâîñòîÿíèÿ, à
åñòü ïîíèìàíèå îáùåé öåëè, ÷òî
äàæå â ýòèõ ñëîæíûõ ýêîíîìè-

ìó áûëà òàêàÿ óâåðåííîñòü? Ïîòîìó ÷òî, êàê ñ÷èòàåò ïðèìàð ñåëà
Íèêîëàé Ãóðãóðîâ, â îòëè÷èè îò
îñòàëüíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ìîëäîâû, â Êîðòåí ìíîãî ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì ïðàêòè÷åñêè
ñíÿòû ñ ïîâåñòêè äíÿ, òî åñòü 
ðåøåíû. Õîòÿ åñòü ìíîãî ïðåêðàñíûõ ìîëäàâñêèõ ñåë, ãîâîðèò
Íèêîëàé Ãóðãóðîâ, èõ òðàãåäèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì íà êàêîì-òî
ýòàïå âåðõ âçÿë ðàäèêàëèçì, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî â ýòèõ ñåëàõ áûë
ðàçðóøåí ïîòåíöèàë íàêîïëåíûé
çà äåñÿòèëåòèÿ, à ñîöèàëüíàÿ
ñòðóêòóðà ïðèøëà â óïàäîê èëè
ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçëà êàê òàêîâàÿ.
×èñòûå óëèöû, êðàñèâûå äîìà,
êëóìáû öâåòîâ âîçëå êàæäûõ âîðîò... Â ñåëå Êîðòåí âñå êàê áû
ñïåöèàëüíî îáóñòðîåíî è ïðèãîòîâëåíî, ñëîâíî æäóò ãîñòåé êàæ-

÷åñêèõ óñëîâèÿõ íàäî ÷òî-òî ñäåëàòü äëÿ ëþäåé, ãîâîðèò îí. Äà
è ëþäè ñàìè ïîíèìàþò ýòî è ñòàðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó,
êðàñîòó è ïðîöâåòàíèå ðîäíîãî
ñåëà. Óñëîâèÿ, â êîòîðûõ æèâóò
æèòåëè ñåëà Êîðòåí è âïðÿìü âûçûâàþò çàâèñòü ñîñåäíèõ ñåë.
Ñåëî ãàçèôèöèðîâàííî, åñòü öåíòðàëèçîâàííàÿ ïîäà÷à âîäû (ïðèìåðíî 40% ñåëü÷àí èìåþò äîìà
áàíþ), âñå óëèöû çààñôàëüòèðîâàíû è ìíîãîå äðóãîå.
Â öåíòðå Êîðòåí ðàñïîëîæåí
êàê áû ìèíè-ãîðîäîê  ýòî ñàìàÿ
êðàñèâàÿ ÷àñòü ñåëà. Çäåñü íàõîäÿòñÿ ïî÷òè âñå ñàìûå âàæíûå
ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ: ïðèìýðèÿ, äîì êóëüòóðû, ñëóæáà áûòà
(êîòîðîå ïðåäîñòàâëÿåò áîëåå 30òè âèäîâ óñëóã), öåíòð çäîðîâüÿ
(êîòîðûé íà äíÿõ áóäåò îôèöèàëüíî îòêðûò), à òàêæå õðàì, ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé, ãîñòèíèöà

è ðåñòîðàí... Âñå çäàíèÿ óäà÷íî
ðàñïîëîæåíû, à ìåñòíîñòü îôîðìëåíà ñî âêóñîì. È âñå ýòî ñäåëàëè íå íûíåøíèå âëàñòè Êîðòåí
èëè ñåëü÷àíå, à èõ ïðåäøåñòâåííèêè. Ðîçû îêîëî ïðèìýðèè çàâîçèëè åùå ìíîãî ëåò íàçàä èç ðàçíûõ ñòðàí, íà÷èíàÿ îò Óêðàèíû
è çàêàí÷èâàÿ Áîëãàðèåé. À äåêîðàòèâíûé, îðèãèíàëüíî çàäóìàííûé çàáîð ïåðåä ïðèìýðèåé áûë
ñäåëàí äàâíî ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñåëü÷àí.
Êàê íè ñòðàííî, â Êîðòåíå âñå
ãëàâíûå óëèöû â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Êàæäûé ãîä ìåñòíûå îðãàíû ïðîâîäÿò ÿìî÷íûé ðåìîíò è
áëàãîóñòðîéñòâî äîðîã. Â ýòèõ
öåëÿõ òðàòèòñÿ äî 30 òûñ. ëåé. Íî
ïðèìýðèÿ íå îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ è îñòàëüíûå äîðîæíûå
ïóòè. Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ðåìîíò îáüåçäíîé äîðîãè, íà÷àòûé â ïðîøëîì ãîäó. Ïî
ýòîé òðàññå ïðåäïîëàãàåòñÿ çàïóñòèòü âåñü ãðóçîâîé àâòîòðàíñïîðò  â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, òàê êàê íà
öåíòðàëüíûõ óëèöàõ ðàñïîëîæåíû è äåòñêèå ñàäèêè, è ëèöåé.
Òàêæå, â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðèìýðèÿ íàìåðåíà êóïèòü êðàñêó è
ñäåëàòü ðàçìåòêó ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. Êîíå÷íî, ýòî ïðèäàñò
íåìíîãî ýñòåòè÷íîñòè óëèöàì, íî
â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî äåëàåòñÿ â
öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ïåøåõîäîâ,
òî åñòü îïÿòü æå äëÿ ëþäåé, ãîâîðèò ïðèìàð.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîääåðæêà ÷èñòîòû è áëàãîóñòðîéñòâà
ñåëà íå òàêîå óæ äåøåâîå óäîâîëüñòâèå. Òîëüêî âûâîç ìóñîðà
ñî âñåãî ñåëà îáõîäèòñÿ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè â 25-30 òûñ. ëåé
â ãîä. Â öåëîì æå íà áëàãîóñòðîéñòâî ñåëà åæåãîäíî ïðèìýðèÿ òðàòèò 150-200 òûñ. ëåé.
Íèêîëàé Ãóðãóðîâ îòìåòèë ÷òî
òå 20 òûñ. ëåé êîòîðûå ñåëî ïî-

ëó÷èëî â êà÷åñòâå ïðèçà çà ïîáåäó â òðåòüåì âûïóñêå êîíêóðñà
Ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé, ÷èñòûé è çåëåíûé íàñåëåííûé
ïóíêò (çà 2002 ãîä), ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íàïðàâèò êîíå÷íî
æå íà áëàãîóñòðîéñòâî Êîðòåíà.
À âîò îçåëåíåíèå ïðîâåäóò óæå
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, êàê ýòî
äåëàëè è äî ñèõ ïîð. Äîñòàòî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà
ñåëü÷àíå ïîñàäèëè 25 ãåêòàðîâ
ëåñà  ñóùåñòâåííûé âêëàä äëÿ
îçåëåíåíèÿ þãà Ìîëäîâû.
Ãëàâíàÿ çàñëóãà æèòåëåé ñåëà
Êîðòåí çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
îíè íè÷åãî íå äåëàþò ñïåöèàëüíî, äëÿ êîíêóðñîâ. Âñå èõ óñèëèÿ
íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ñîáñòâåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïîýòîìó
è ïðåóñïåâàþò âî âñåì. Òàêæå,
çäåñü íèêîãäà íå çàáûâàþò, ÷òî
äëÿ òîãî ÷òîáû äîáèòüñÿ õîðîøèõ
ðåçóëüòàòîâ äåòè äîëæíû ó÷èòüñÿ â õîðîøèõ óñëîâèÿõ. Óñèëèÿìè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè øêîëà ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåòñÿ â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Â ðåçóëüòàòå, â ïðîøëîì ãîäó øêîëà âûèã-

ðàëà â êîíêóðñå îðãàíèçîâàííîì
Ôîíäîì Ñîöèàëüíûõ Èíâåñòèöèé Ìîëäîâû íîâóþ ìåáåëü. Åå
õâàòèëî íà òî ÷òîáû îáåñïå÷èòü
62% ó÷åíèêîâ íîâûìè ïàðòàìè è
ñòóëüÿìè. Â äåòñêîì ñàäó óæå ñ
òðåõ ëåò äåòè ìîãóò ó÷èòü ðîäíîé
áîëãàðñêèé è ðóìûíñêèé ÿçûê.
Æèòåëè Êîðòåíà ñ÷èòàþò ÷òî
âàæåí íå òîëüêî âíåøíèé âèä
ñåëà, è ïîýòîìó ïåêóòñÿ ÷òîáû è
âíóòðè êàæäûé äîì è êàæäîå çäàíèå âûãëÿäåëè òàêèìè æå êðàñèâûìè è óõîæåííûìè, êàê è ñíàðóæè. Â ýòîì ãîäó ïðîâåëè âíåøíèé ðåìîíò äîìà êóëüòóðû, íî
ñåé÷àñ óæå äóìàþò ñäåëàòü è
âíóòðåííèé. Íà ñëåäóþùèé ãîä
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðåìîíò ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ è áëàãîóñòðîéñòâî áëèçëåæàùåé òåððèòîðèè. Òàêæå, ïðèìàð íàäååòñÿ, ÷òî
äî 15 àâãóñòà ýòîãî ãîäà áóäåò çàâåðøåí ðåìîíò ñåëüñêîãî õðàìà.
Â îáùåì, â ñåëî Êîðòåí ðàáîòà íèêîãäà íå êîí÷àåòñÿ  êàê ó
íàñòîÿùèõ õîçÿéñòâåííûõ ëþäåé.
Íàòàëüÿ ÐÝÉËßÍÓ
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ALTER EGO DIN CÃUªENI

O instituþie fãrã sîrmã ghimpatã
La 27 iunie, la Cãuºeni a avut loc
deschiderea oficialã a Centrului
pentru reabilitarea socialã a copiilor Alter ego. Finanþat prin
intermediul Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova, centrul este
o instituþie ineditã pentru Moldova. Aici vor gãsi înþelegere,
educaþie ºi condiþii normale de
viaþã copiii respinºi de societate,
aflaþi la un pas de crimã sau care
au ºi devenit niºte mici
delincvenþi.
Cuvîntul infractor este exclus
intenþionat din denumirea Centrului pentru reabilitarea socialã
a copiilor. Mizînd pe o nouã abordare a problemei minorilor proveniþi din familii de delincvenþi, bolnavi psihic, alcoolici sau foºti
deþinuþi, conducerea centrului
promoveazã ideea unei noi atitudini, neaºteptat de caldã ºi familiarã, faþã de copiii ºi
adolescenþii de 9-17 ani aflaþi în
situaþie de risc.

Situaþie
alarmantã
Ideea fondãrii unui centru care ar
preveni criminalitatea juvenilã este
una mai veche la Cãuºeni. Dupã 11
ani de activitate în funcþia de inspector pentru minori, actualul ºef al
poliþiei muncipale Cãuºeni, Pavel
Razumas, a ajuns sã constituie un
portret de ansamblu cu totul alarmant al minorilor din municipiu.
Potrivit ºefului poliþiei, tot el ºi
ºef al Agenþiei de implementare a
proiectului Alter ego, în municipiu au reºedinþã permanentã ºapte
mii de copii, dintre care circa douã
mii se nasc ºi vieþuiesc în condiþii
critice. În Cãuºeni existã aproximativ 350 de familii care reproduc
potenþiali delincvenþi. Anual, 150 de
copii se manifestã în mod antisocial, circa 50 dintre ei fiind luaþi în
evidenþa poliþiei. 9-10 dintre aceºtia
apar în judecatã pe banca acuzaþilor,
1-2 sînt lipsiþi de libertate din cauza
crimelor pe care le comit în virtutea
circumstanþelor ºi condiþiilor create
în familiile lor. Ceilalþi, avantajaþi
de faptul cã vîrsta nu permite sã fie
privaþi de libertate, revin în mediul
care stimuleazã criminalitatea. Or,
pînã acum, prin activitatea sa poliþia
nu a reuºit sã înlãture factorii care
favorizeazã manifestãrile antisociale ale minorilor. În cele mai bune
cazuri, aceºtia erau trimiºi în
instituþiile cu regim special. Dar izolatoarele de detenþie nu corecteazã
comportamentul minorilor. Pentru
copiii de 11-14 ani ºcolile de reeducare nu erau funcþionale. Aici, ei îºi
extindeaua cercul de cunoºtinþe ºi
la întoarcere reluau o activitate criminalã în cadrul unor reþele mult
mai periculoase ºi mai instruite decît la început. S-a constatat deja cã
sîrma ghimpatã îi stricã pe prizonierii sãi ºi mai mult ºi le trezeºte
dorinþa de a-ºi lua revanºa ºi a se

rãzbuna pe societatea care i-a creat
aºa.
Aceasta fiind situaþia la Cãuºeni,
un grup de persoane, constituit din
ºeful poliþiei, psihologi ºi pedagogi, au sesizat în legãturã cu problema în cauzã administraþia publicã
localã. Primãria i-a susþinut în ideea de a crea un centru pentru reabilitarea socialã a copiilor în situaþie
de risc, însã nu dispunea de surse
financiare pentru realizarea unui
proiect de asemenea amploare. Tot
ce putea oferi administraþia publicã
localã, era un bloc al grãdiniþei nr. 1
din centrul oraºului. Acesta însã trebuia renovat, asigurat cu apã ºi canalizare, dotat cu grupuri sanitare ºi
mobilat.
În cãutarea unor finanþatori, grupul de iniþiativã a ajuns la Fondul
de Investiþii Sociale din Moldova.
Lucrãrile de reparaþie, mobilarea ºi
utilarea clãdirii au fost estimate la
60 mii de dolari. Comunitatea trebuia sã contribuie cu 3 la sutã din
sumã, ceea ce însemna pe atunci
cam 21 mii de lei.
Centrul Alter ego ºi-a început
activitatea încã acum un an ºi jumãtate, chiar dacã nu a dispus de un sediu

/ Pavel Razumas
în care ºi-ar fi putut realiza scopurile.
În acest interval de timp, colaboratorii sãi au participat la diverse seminare de instruire, au întreprins o vizitã
de studiu în Lituania, unde au vãzut
cum funcþioneazã centrele similare de
acolo. Fundaþia suedezã Zenit International a oferit instruire angajaþilor
centrului. Actualmente, atractivul bloc
al grãdiniþei utilat cu sãli de baie, grupuri sanitare, sãli de agrement ºi de
studii, dotat cu o salã de cazane modernã ºi teren de sport, vrea sã þinã
locul unei ºcoli speciale izolatã de
societate printr-un gard de cîþiva metri ºi sîrmã ghimpatã  instituþie care
ºi-a demonstrat ineficienþa prin repulsia ºi neîncrederea copiilor faþã de ea.
Ana ªchiopu, directoarea Centrului Alter ego, îºi aminteºte cã, iniþial,
ca sã obþinã susþinerea comunitãþii, a
fost nevoie de multã toleranþã ºi putere de convingere. Atît cetãþenii de rînd
ai Cãuºenilor, cît ºi consilierii locali,
erau speriaþi de ideea cã în preajma
grãdiniþei va funcþiona un centru de
zi pentru copiii delincvenþi, adicã pentru potenþialii infractori. Consiliul local era deranjat ºi de faptul cã va tre-

bui sã identifice surse suplimentare
pentru întreþinerea centrului, adicã
pentru alimentaþie, salarizare ºi diverse servicii.

Zidul de gheaþã dintre
pãrinþi ºi copii
Pavel Razumas declarã cã
diferenþa dintre un centru de zi, cum
este cel de la Cãuºeni, ºi un izolator
cu regim special este uriaºã. ªeful
poliþiei considerã cã minorii pot fi
educaþi ºi reintegraþi în societate prin
alte metode decît cele cunoscute. Primul avantaj al Centrului Alter ego
este cã serile copiii vor reveni în familiile lor. Excepþie de la regulã vor
face doar minorii care nu au familie.
Deci, centrul nu este pe departe o
instituþie cu regim de detenþie. Copiii
vor merge la ºcolile din oraº, îºi vor
pregãti temele la centru, vor avea
activitãþi sportive ºi creative, altfel
spus, îºi vor forma aici personalitatea. Potrivit unui stereotip de gîndire,
un copil al strãzii nu poate fi reeducat
ºi reintegrat în societate. Pentru a infirma aceastã idee, pedagogii sociali
ºi psihologii centrului vor lucra individual cu fiecare copil, ca sã poatã
constata ºi înlãtura factorii ce
influenþeazã ºi stimuleazã criminalitatea juvenilã. În paralel, se va merge
în familie, se vor stabili cauzele ce duc
la dezmembrarea acesteia ºi se va încerca o restabilire a relaþiilor copilpãrinte, copil-profesor etc. Deoarece copiii din grupul-þintã ºi-au petrecut în stradã anii de pînã acum, între
ei ºi familie a crescut un zid de gheaþã,
o barierã în comunicare, aparent  de
neînlãturat. Noi trebuie sã topim acest
zid, constatã Pavel Razumas.
Ionel este unul dintre cei mai
criminalizaþi copii în Cãuºeni. La
cei 13 ani ai sãi, suferã de retard
mintal mediu. Mama a decedat pe
cînd bãiatul avea 6 ani, iar tatãl acum o lunã. A rãmas orfan ºi a fost
plasat în ºcoala specialã din Pope-

asca de unde a fugit de nenumãrate ori. Nu a avut niciodatã mãcar
un pãtuc al sãu. Împreunã cu tatãl
sãu, au locuit într-o odaie de cãmin,
al cãrei mobilier se rezuma la un
pat pe care dormea capul familiei.
Toate nopþile sale din familie, copilul ºi le-a petrecut pe o hainã
aruncatã la podea. Nici pominã de
mîncare caldã sau de baie ºi atunci
cînd, pentru prima datã, angajaþii
centrului l-au dus la spitalul din comunitate ca sã-i facã un duº fierbinte, copilul a rãmas nãucit. Nu i
se mai întîmplase aºa ceva niciodatã. Acum, cînd Centrul ºi-a deschis uºile, Ionel va avea posibilitatea sã facã baie zilnic.
Aici va exista ºi un dormitor pentru opt copii care nu au unde se întoarce serile, pentru cei care nu au o familie care sã-i aºtepte în jurul unei
mãmãligi seci, dar acasã. ªi pentru

Angelica, o fatã stresatã de 13 ani,
centrul va deveni peste cîteva zile casa
ei. Acum o lunã, împreunã cu sora mai
mare, aceasta ºi-a strangulat tatãl beat
care le agresase ºi abuzase de ele toatã viaþa...
În perioada cît centrul a activat întro încãpere micuþã din clãdirea Poliþiei
municipale Cãuºeni, beneficiarii au
participat la o serie de manifestaþii
festive ºi acþiuni culturale. Pãrinþii ºi
copiii recunosc utilitatea acestei
instituþii ºi vin aici. Ei simt atitudinea
pozitivã a angajaþilor ºi aceasta îi ajutã sã fie altfel. Cãuºeniul a gãsit o
soluþie pentru copiii stresaþi de stradã, familie ºi de societatea care nu lea întins niciodatã mîna. Schimbarea
de atitudine va reduce, cu certitudine,
din viciile acestei societãþi, iar oamenii se vor putea uita altfel unii la alþii.
Rodica CIORÃNICÃ

La Chiºinãu a fost deschis
Centrul comunitar Casa Speranþei

Recent, la Chiºinãu s-a deschis Centrul comunitar Casa Sperantei. Acesta este unul dintre cele 23 de centre ce presteazã servicii sociale de alternativã pentru copiii în situaþie de risc create cu
suportul Guvernului Republicii Moldova prin intermediul Fondului
de Investiþii Sociale din Moldova. Costul total al microproiectului este
de circa 565 mii lei, inclusiv peste 300 mii lei din grantul oferit de
Guvernul Suediei, circa 150 mii lei  din contribuþia Guvernului Republicii Moldova, iar 91 mii 458 lei - din contribuþia municipiului
Chiºinãu. Din aceste surse a fost reparat ºi readaptat spaþiul oferit
centrului de cãtre Directia municipalã pentru protecþia drepturilor
copilului, a fost procurat mobilierul ºi echipamentul necesar. Casa
Speranþei este un centru de zi, ce va presta servicii de resocializare ºi reabilitare a copiilor surzi. De serviciile lui vor beneficia copii
surzi ºi hipoacuzici din municipiul Chiºinãu ºi copii din familii socialmente vulnerabile din cartierul Botanica, unde este situat centrul
respectiv. Eforturile personalului vor fi orientate spre reintegrarea
socialã a copiilor ºi tinerilor cu deficienþe auditive, reabilitarea lor
auditiv-verbalã, prevenirea instituþionalizãrii, pãstrarea integritãþii familiilor din care provin aceºti copii, organizarea activitãþilor comune
pentru copiii surzi ºi hipoacuzici ºi celelalte categorii de copii. De
asemenea, vor fi acordate consultaþii psiho-sociale, psiho-pedagogice ºi juridice. Familiile beneficiarilor vor fi ajutate sã depãºeascã
situaþiile de crizã, o mare atenþie acordîndu-se ºi sensibilizãrii
comunitãþii la problemele copiilor cu deficiente auditive.
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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.

Direcþia Elveþianã pentru
Dezvoltare ºi Cooperare
(DDC), parte integrantã a
Departamentului Federal
al Afacerilor Externe al
Elveþiei, Biroul de la Chiºinãu, anunþã
lansarea Programului de Granturi Mici
pentru ONG-uri pentru anul 2003
în Moldova.
Scopul programului este de a promova dezvoltarea
societãþii civile în Republica Moldova prin acordarea
suportului ONG-urilor din Moldova ale cãror activitãþi
contribuie în mod direct la îmbunãtãþirea condiþiilor de
trai a celor mai vulnerabile ºi defavorizate segmente ale
societãþii.
Programul de Granturi Mici este o competiþie deschisã pentru ONG-urile din Republica Moldova, înregistrate oficial ºi active în domeniul social, care îºi desfãºoarã
activitatea în localitãþile rurale ºi defavorizate. ONG-urile
selectate vor beneficia de granturi mici pentru a fi
susþinute la nivel de proiect (finanþarea activitãþilor proiectului) ºi la nivel organizaþional (asistenþã tehnicã ºi instruire). Mãrimea granturilor variazã între 3000 ºi 15000
dolari SUA. Durata maximã a proiectului este de 12 luni.
Suma totalã disponibilã pentru granturi este de 125000
dolari SUA.
Programul este desfãºurat în parteneriat cu ONG-ul
CAMIB care acordã suport administrativ ºi asistenþã tehnicã.
Biroul DDC în Moldova a lansat Programul de Granturi mici pentru ONG-uri în 2001. Pe parcursul a douã
etape, 18 ONG-uri au beneficiat de granturi în suma totalã de 202884 dolari SUA.
Informaþii adiþionale pot fi obþinute
de pe pagina web a DDC: www.sdc.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

