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MOBILIER PENTRU CÎªTIGÃTORI

ªcolile cu cel mai bine amenajat teritoriu
Lista ºcolilor învingãtoare:

Prin hotãrîrea Consiliului Naþional al FISM, au
fost desemnaþi cîºtigãtorii
concursului pentru ºcolile
cu cel mai bine amenajat
teritoriu, concurs anunþat
de Guvernul Republicii
Moldova, cu asistenþa
tehnicã a FISM. La acesta
au participat 137 de ºcoli
din Republica Moldova.
Cîºtigãtorii au fost selectaþi
în fiecare raion de cîte o
comisie alcãtuitã din directorii
ºcolilor participante la concurs ºi un reprezentant al
Direcþiei raionale de
învãþãmînt. Comisiile respective au evaluat nivelul de
amenajare a teritoriului din
jurul ºcolilor aflate în concurs
dupã aceleaºi criterii, notîndule cu un anumit numãr de
puncte.
ªcolile cîºtigãtoare vor
beneficia de mobilier ºcolar
Reportaje din trei ºcoli cîºtigãtoare citiþi în paginile 3-5
sau inventar sportiv.
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INSTRUIRE

Parteneriatul social
la nivel de comunitate

La sfîrºitul lunii septembrie Centrul CONTACT a
organizat la Vadul lui
Vodã un seminar de trei
zile cu genericul Dezvoltarea parteneriatului
social la nivel de comunitate. La eveniment au
participat 60 de
reprezentanþi ai
Asociaþiilor de beneficiari ºi primãriilor din 41 de
localitãþi din arealul
fostelor judeþe Chiºinãu,
Orhei, Lãpuºna, Ungheni,
care au beneficiat de
suportul financiar al
Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova,
precum ºi reprezentanþi ai
FISM ºi Centrului
CONTACT.
Seminarul face parte din
activitãþile planificate în
cadrul Proiectului «Crearea

reþelei de beneficiari FISM
în zona de centru a republicii», implementat de Centrul
CONTACT graþie suportului
financiar al Fondului de
Investiþii Sociale din

Moldova din grantul oferit
de Guvernul Regatului Unit
al Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord.
Urmare în pag. 2

FISM în cifre
Pînã la 1octombrie
2003, cu suportul Guvernului, prin intermediul
Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova, au
fost implementate 388
microproiecte, dintre care
150 sînt ºcoli reparate. 67
de comunitãþi au renovat
ºi construit 125,5 kilometri
de drum, 88 de comunitãþi
- 551 kilometri de conducte de gaz, 23
comunitãþi - 71 kilometri
de reþele de aprovizionare
cu apã potabilã, iar 16
comunitãþi au implementat microproiecte din
domeniul ecologic. În
proces de implementare
sînt încã 76 de propuneri
de microproiect.
Contribuþia comunitãþilor colectatã de la
populaþie, agenþi economici, diferiþi sponsori
depãºeºte 39 milioane 18
mii 981 lei.
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PROMOVAREA REÞELEI FISM
ACTIVITÃÞI CURENTE

Modele ºi practici
de rezolvare
a problemelor locale
Între 7 ºi 9 octombrie, Centrul CONTACT a
desfãºurat la Soroca un seminar cu tema Modele ºi
practici de rezolvare a problemelor locale, activitate
preconizatã în cadrul Proiectului Crearea reþelei de
beneficiari FISM din zona de nord a republicii.
Seminarul a fost adresat unui public foarte apropiat
de problematica anunþatã - organizaþiilor obºteºti,
membrilor reþelei de beneficiari FISM din zona de
nord a republicii, reprezentanþilor autoritãþilor
publice locale din satele beneficiare ale microproiectelor FISM, centrelor comunitare din reþea.
Scopul seminarului a fost promovarea
experienþelor pozitive ale organizaþiilor performante
din reþea ºi dezvoltarea capacitãþilor organizaþionale
ºi manageriale ale acestora.

La discuþii au participat circa 60 de persoane, care
reprezintã organizaþiile din reþeaua de beneficiari
FISM din nordul Moldovei, membrii consiliului de
administrare a reþelei, precum ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor publice din zonã care s-au implicat activ
în dezvoltarea sectorului asociativ ºi în implementarea microproiectelor FISM.
Studiile de caz prezentate, discuþiile întreþinute,
rezultatele lucrului în ateliere denotã un interes
sporit al participanþilor faþã de temele puse în
discuþie, dar ºi un nivel înalt al culturii
organizaþionale a structurilor din reþea. Participanþii
s-au arãtat interesaþi îndeosebi de planificarea
activitãþilor organizaþiei, a comunitãþii ºi modalitãþile
de colectare a resurselor financiare. Un alt rezultat
menþionat de participanþi a fost stabilirea ºi dezvoltarea relaþiilor de colaborare între organizaþiile din
reþea. De asemenea, s-a constatat cã crearea celor
ºase centre comunitare a acþionat benefic atît asupra
dezvoltãrii capacitãþilor manageriale ale organizaþiilor
din reþea, cît ºi la promovarea acesteia.
Margareta VAMEª
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SCHIMB DE EXPERIENÞÃ

Vizit= de studiu la Pa[cani
La finele lunii septembrie curent, în satul
Paºcani, raionul
Cahul, a avut loc o
vizitã de studiu,
activitate preconizatã
în cadrul proiectului
Crearea reþelei de
beneficiari FISM din
zona de sud a republicii administrat de
FISM ºi implementat
de Centrul CONTACT.
Satul Paºcani a fost
gazda a 41 de oaspeþi. Între
aceºtia - primari, manageri
ºcolari, preºedinþi ai
asociaþiilor obºteºti,
membri ai reþelei de
beneficiari FISM din zona
de sud a republicii.
Vizite cu caracter similar
se întreprind în satele
performante din republicã,
în scopul schimbului de
experienþã, rãspîndirii
exemplelor pozitive,
cunoaºterii mai bune a
membrilor reþelei din zona
de sud.
La Paºcani, vizita de
studiu a început de la
gimnaziul din localitate.
Managerul ºcolar Maria
Pascal a fãcut o amplã
prezentare a instituþiei,
relatînd detaliat despre
implementarea proiectului
de gazificare a ºcolii,
realizat cu suportul FISM.
Curãþenia impecabilã ºi
amenajarea cu gust a
localului au fost cele mai
convingãtoare argumente
în favoarea faptului cã

instituþia este administratã
de gospodari adevãraþi.
Oaspeþii au fost plãcut
surprinºi sã descopere la
gimnaziu un centru
informaþional ºi postul de
radio local Dialog 
proiecte finanþate de
Fundaþia SOROS Moldova, precum ºi Asociaþia de
Economii ºi Împrumut.
În postura de ghid, Ion
Neagu, preºedintele ONG
Casa Europeanã din
Paºcani, ne-a relatat ºi
despre alte proiecte
realizate cu suportul
Fondului de Investiþii
Sociale, descriind pas cu
pas fiecare etapã de
implementare a acestora.
La dispoziþia oaspeþilor a
fost pusã o listã cu
mijloacele financiare atrase
în satul Paºcani în anii
2000-2003 de cãtre Casa
Europeanã. Vizitatorii au

fost curioºi sã afle cã
organizaþia Casa europeanã, în parteneriat cu APL
ºi instituþiile publice locale,
au adus în comunitate
investiþii de peste douã
milioane de lei.
Urmãtoarea vizitã a fost
întreprinsã la grãdiniþa de
copii, în a cãrei curte se
aflã ºi biserica din Paºcani.
Aici oaspeþilor le-a fost
prezentat centrul termic al
grãdiniþei, care
funcþioneazã cu gaze
naturale.
Mai departe, oaspeþii au
fost preluaþi de Constantin
Olteanu, preºedintele AO
Artizana. La atelierul
meºterului popular,
vizitatorii au luat
cunoºtinþã de lucrãrile
gazdei ºi ale ucenicilor sãi,
confecþionate din fibre
vegetale.
Vizita la Paºcani s-a

încheiat în sala de
festivitãþi a gimnaziului,
unde Natalia Neagu,
directoare de proiect, a
prezentat audienþei
Programul Dezvoltare
Comunitarã din localitate ºi
succesele obþinute în
cadrul acestui program.
Radion Bãncilã, primar
de Manta, a remarcat în
cîteva rînduri cã, numai
datoritã activitãþilor
desfãºurate în comunitate,
s-a produs o schimbare a
mentalitãþii oamenilor din
sat. La rîndul sãu, Ion
Neagu ºi-a exprimat
speranþa cã oaspeþii ajunºi
la Paºcani cu ocazia vizitei
de studiu se vor inspira
din reuºitele de aici, astfel
încît, reveniþi în localitãþile
lor, sã stimuleze activismul
comunitãþilor din care fac
parte.
Lilia DÃNILÃ

INSTRUIRE

Parteneriatul social la nivel de comunitate

Continuare din pag.1
Seminarul a avut drept scop dezvoltarea parteneriatului social la nivel de
comunitate. Astfel, au fost determinate importanþa parteneriatului social, colaborarea actorilor comunitari, rolul
administraþiei publice locale, al
organizaþiilor neguvernamentale ºi al
agenþilor economici.

Seminarul a fost apreciat de cãtre
participanþi drept unul reuºit, aºteptãrile
acestora la capitolele informare, instruire, comunicare, formare a noilor deprinderi fiind satisfãcute în totalitate. Liderii
comunitari au menþionat cã au obþinut
cunoºtinþe în domeniul comunicãrii, negocierii, mobilizãrii, au aflat despre rolul
parteneriatului social, actorii comunitari ºi tehnicile de lucru cu aceºtia. De ase-

menea, beneficiarii instruirii au menþionat
cu titlu de sugestie necesitatea de a invita la urmãtoarele acþiuni cu caracter
similar organizaþiile finanþatoare, de a suplimenta agendele seminarelor cu niºte
cursuri privind elaborarea unei cereri de
finanþare, relaþia cu donatorii, domeniul
finanþelor, contabilitãþii, taxelor ºi impozitelor locale.
Veaceslav LAPIN
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AMENAJAREA TERITORIULUI

ªCOALA DIN MITOC

Dovadã a spiritului de gospodar
Gimnaziul de la Mitoc, raionul Orhei, este una din cele
mai vechi instituþii de
învãþãmînt din þinut  în anul
trecut a împlinit 100 de ani.
De fapt, clãdirea ºcolii primare datã în folosinþã în anul
1902 este în stare bunã ºi
acum, ºi este folositã ca depozit. Alãturi de ºcoala veche se
aflã clãdirea ºcolii edificatã în
anul 1962, care este ºi ea
funcþionalã, aici învãþînd elevii claselor primare. Dupã cum
a remarcat dl Valentin Siloci,
directorul gimnaziului, ºcoala
construitã la 1962 ºi-a fãcut
bine slujba atunci, cînd în þarã
s-a resimþit criza energeticã.
Copiii au învãþat vreo douã
ierni mai friguroase în douã
schimburi, deoarece sobele
construite aici mai înainte nu
au dat pe nimeni de smintealã
niciodatã. Nici chiar pe cel mai
aprig ger.

la Mitoc poate intra într-o carte a
recordurilor, deoarece, împreunã
cu toate acareturile, este situat pe
mai bine de 4 hectare. Or, aceastã
suprafaþã enormã este þinutã întro curãþenie idealã ºi este foarte
bine gestionatã. Nu întîmplãtor, de
cîþiva ani, conducerea gimnaziului obþine de la Consiliul judeþean,
iar mai nou, ºi de la Consiliul raional, diplome de gradele I ºi II pentru cea mai bunã pregãtire pentru
perioada de studii.

Mai întîi de toate au
soluþionat problema apei

Clãdirea nouã a gimnaziului a
fost datã în exploatare în anul 1988.
Atrage atenþia proiectul cu totul
neobiºnuit, cu detalii orientale de
arhitecturã. De fapt, clãdirea a fost
edificatã dupã un proiect elaborat
în Kirghizia, capii raionului mai

Din cele mai vechi timpuri în localitate au existat probleme cu calitatea apei, din cauza inundaþiilor
frecvente, care afectau fîntînile.
ªcoala a avut cel mai mult de suferit, deoarece, în ultima vreme, conducta veche de apã ieºise complet
din uz. De obicei, apa era cãratã cu
cãldãrile de cãtre copii, pentru
necesitãþile bucãtãriei.
Ideea a venit din partea lui Brett
Norlin, o voluntarã a Corpului Pãcii din SUA, care a predat aici cîþiva
ani limba englezã. Brett a gãsit
soluþia  a fãcut un apel cãtre
enoriaºii unor biserici catolice din
statul California de unde provine,

într-o ordine exemplarã
Întrucît am vizitat ºcoala în zi
de vineri, dupã-amiazã practic toate clasele erau antrenate în
activitãþi de curãþenie. Dupã cum
am aflat, nu era vorba de o banalã
zi de vineri sanitarã, dar de o
tradiþie statornicitã aici de ani ºi
ani. Fiecare clasã are o suprafaþã
de care îngrijeºte. Vineri, se face
curãþenie, iar în restul sãptãmînii
se urmãreºte ca aceastã curãþenie
sã fie menþinutã. Clasele primare

þinînd cont de cutremurul care a
avut loc în 1987 în Moldova ºi care
a bãgat în sperieþi multã lume, inclusiv pe arhitecþi. În raion, clãdirea este cea mai rezistentã seismic,
ea poate rezista la un cutremur de
pînã la 10 grade pe scara Richter.
Ce-i drept, ulterior s-a dovedit cã
acoperiºul nu era la nici o cale, deoarece era din carton gudronat ºi
rãºinã bituminoasã. Acolo unde nu
plouã cu anii un asemenea
acoperiº ar putea rezista, nu ºi în
Moldova, unde persistã o climã
imprevizibilã mai ales în ultimul
timp. Clãdirea a fost acoperitã cu
ardezie în perioada Uniunii Sovietice, cînd existau mai puþine probleme legate de finanþarea unei
construcþii. Încãlzirea centralã pe
baza combustibilului solid era prea
costisitoare, punînd în pericol haznaua primãriei locale.
Dupã suprafaþa sa, gimnaziul de

apel care a fost salutat de
concetãþenii ei care au strîns circa
5000 de dolari. Cu aceºti bani, dar
ºi cu mijloace colectate pe loc a
fost construitã a fîntînã cu o adîncime de 50 de metri, care a fost securizatã contra unor eventuale
inundaþii, ºi un castel de apã înalt
de peste 23 de metri. La construcþia
reþelei de apã a participat întreaga
ºcoalã, elevii sãpînd toate ºanþurile
pentru conducte, de pînã la un kilometru. În faza finalã, construcþia
a beneficiat ºi de suportul tehnic
al Comandamentului European al
Armatei SUA. La festivitatea de
deschidere a participat colonelul
John Wilkins, ºeful echipei contracte militare între Armata
Naþionalã a Moldovei ºi comandamentul respectiv. În prezent, castelul de apã asigurã nu numai
ºcoala, dar ºi o parte a satului.
Teritoriul ºcolii este întreþinut

au în grija lor curtea din faþa gimnaziului, elevii din clasele a V-VIIa  curtea interioarã, iar cei din clasele superioare - terenul de sport
ºi cel al gospodãriei auxiliare. Directorul mi-a arãtat un sector de
vreo 5 ari unde se cultivã mãlai.
La piaþã, o mãturã costã nu mai
puþin de 3-5 lei, bani pe care ºcoala
nu-i are, cu atît mai mult cu cît aici
e nevoie de multe mãturi. De aceea, cultivãm mãlai, iar în serile lungi de iarnã coasem mãturi pentru
necesitãþile ºcolii fie noi, pedagogii, fie unii pãrinþi ai elevilor, care
se oferã voluntari, spune directorul. Mai mult ca orice, copiilor li se
cere sã pãstreze curãþenia ºi ordinea pe teritoriul ºcolii. Este un lucru important, deoarece dorim sã
creºtem oameni cu atitudine, cînd
vine vorba de ordine, fie la ºcoalã,
fie la locul de muncã.
Încã din 1988, ºcoala a fost îm-

prejmuitã de un gard de scîndurã
care, cu timpul, a fost scos din uz.
Cînd le-a fost prezentat devizul de
cheltuieli pentru un gard nou, consilierii locali ºi-au pus mîinile-n cap.
Soluþia a venit însã din altã parte.
Aflîndu-se la Orhei, directorul
gimnaziului, Valentin Siloci, a vãzut un gard deosebit la unul din
colegii de lucru. Întors acasã, a
iniþiat împreunã cu elevii o campanie de colectare a seminþelor de
salcîm boieresc. În primãvarã, le-a
semãnat, la fiecare cinci metri
sãdind ºi cîte un arbore de tei ori
de nuc. Acum, gardul viu a crecut
la o înãlþime de peste 2.5 metri, de
aceea, în primãvarã, tulpinile vor fi
tãiate strict la înãlþimea de 1.80
metri, formînd în acest mod un gard
viu. Cu regret, nu toþi teii s-au
prins, de aceea se va efectua sãdirea repetatã a acestor arbori.
Nu va fi unica activitate de înverzire. ªcoala are destule
suprafeþe pentru sãdirea de copaci, în toamna curentã fiind pregãtite loturile respective. Am vizitat ºi
pepiniera ºcolii, de unde la primãvarã urmeazã sã fie recoltaþi
puieþii. La anul, pe teritoriul primãriei urmeazã sã fie sãdite în total
5-7 hectare de fîºii forestiere. La
sãdirea pomilor vor participa, cu
mic, cu mare, elevii gimnaziului.

Complexul sportiv
aparþine nu numai ºcolii,
dar ºi comunitãþii
Complexul sportiv ocupã practic a patra parte din teritoriul gimnaziului. Este opera lui Valentin
Siloci ºi a administratorului Iacob
Botnaru, ultimul fiind ºi profesor
de culturã fizicã. Terenurile de
sport sînt frecventate des nu numai de elevi, dar ºi de tineretul din
sat, deoarece sportul pentru ei a
fost una din principalele distracþii,
în timp ce toatã vara nu a funcþionat
cãminul cultural sãtesc. Stadionul,
pista de alergãri, pista cu obstacole - toate sînt funcþionale ºi
întreþinute în bunã ordine. Nu am
vãzut animale priponite pe lîngã

ºcoalã, situaþie obiºnuitã în mai
multe comune. Am dedus cã asemenea cazuri nu mai sînt acceptate demult nici de sãteni, deoarece
aici fiecare ºtie cã pentru pãscutul
animalelor comuna are imaºuri, iar
terenurile ºcolii sînt destinate altor scopuri.
Cea mai mare problemã care
pãrea de nerezolvat a fost cea a
cãldurii. Am remarcat mai sus cã
centrul termic vechi care funcþiona
pe bazã de combustibil solid nu mai
putea sã facã faþã timpului. Singura ieºire era trecerea sistemului la
încãlzirea cu gaze naturale, dar pentru aceasta se cereau sume pe care
primãria nu le avea.
Salvarea a venit de la Fondul
de Investiþii Sociale din Moldova.
Comunitatea a obþinut de la FISM
asistenþa financiarã necesarã pentru instalarea unui nou sistem de
încãlzire ºi construcþia unei sãli de
cazane - o clãdire micã, încadratã
în ansamblul arhitectonic al ºcolii.
Am vãzut cele patru cazane de
producþie italianã care funcþioneazã în regim automat. În încãpere era o curãþenie demnã de o salã
de chirurgie. Cheltuim lunar pînã
la 3000 lei pentru încãlzire, de vreo
patru ori mai puþin decît înainte,
mi-a spus administratorul.
Cînd finalizam vizita, în cabinetul directorului intrã încã un vizitator. Doamna era de la o fundaþie
medicalã ºi venise sã inspecteze
blocul de alimentare, deoarece peste cîteva zile aici urma sã soseascã
un lot de produse alimentare din
ajutoare umanitare. Directorul ºi
administratorul ne-au demonstrat
bucãtãria, cantina, capacitãþile frigorifice, toate în bunã ordine ºi în
stare de funcþionare. Rãmîne ca sanepidul raional sã ridice starea de
carantinã, impusã mai multor ºcoli
de pericolul unei epidemii de hepatitã A
ªcoala din Mitoc este încã o
dovadã a faptului cã oamenii cu
spirit de gospodar reuºesc sã facã
multe lucruri bune pentru comunitatea lor.
Ion CERNEI
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EDUCAÞIE PRIN MUNCÃ

Aspectul ºcolii e o responsabilitate comunã
Se zice cã despre cum este
omul îþi dai seama de la
poartã, dupã felul cum
aratã ograda ºi casa
acestuia. Pentru o ºcoalã
acest lucru este valabil
înzecit, fiindcã, în virtutea
rolului sãu de a instrui ºi
educa viitorii cetãþeni ai
statului, instituþia de
învãþãmînt ar trebui sã fie
un model demn de urmat în
toate privinþele. Nu orice
director de ºcoalã se poate
lãuda cã a reuºit acest
lucru. Pentru cã nu e simplu
deloc.
ªcoala medie din comuna Cania, raionul Cantemir, se numãrã
printre învingãtorii concursului
organizat de Fondul de Investiþii
Sociale din Moldova (FISM) pentru satele cu teritoriul ºcolii cel mai
bine amenajat. Un gard de fier nounouþ, teren de sport bine amenajat, multe flori ºi arbuºti decorativi,
un veceu de nota zece etc.  sînt
doar cîteva din lucrurile realizate
de comunitate ºi care au plasat
ºcoala din Cania înaintea celorlalte douã instituþii de învãþãmînt din
raionul Cantemir, care de aseme-

nea au participat la concurs. Dupã
cum recunosc profesorii, succesul
se datoreazã întregului sat. Pentru
a întreþine ºcoala în stare bunã,
pedagogii de aici au lucrat în comun cu administraþia publicã localã, agenþii economici, pãrinþii ºi elevii. Fiecare dintre aceºtia a contribuit ºi a ajutat în mãsura puterilor
la amenajarea ºi menþinerea în permanentã ordine a teritoriului ºcolii.

Un lucru bun trebuie
dus pînã la capãt
Dupã ce, în 1999-2000, comunitatea, cu suportul FISM, a renovat ºcoala, colectivul didactic a
insistat pe lîngã primãrie sã fie
construit ºi un gard împrejurul
instituþiei. În lipsa acestuia, pe teritoriul ºcolii nu putea fi menþinutã
curãþenia, în pofida eforturilor
administraþiei  vitele ºi pãsãrile
vecinilor intrau nestingherite, dis-

trugînd ºi florile, ºi pomii, ºi
arbuºtii. Membrii consiliului local
au cãzut de acord cã degeaba a
mai fost renovatã clãdirea ºcolii,
dacã instituþia nu este îngrãditã
ºi cã un lucru bun trebuie dus pînã
la capãt. Astfel, în primãvara curentã, au început lucrãrile de
reparaþie capitalã a gardului. A
fost instalat un gard nou din metal ºi porþi. Costul acestuia se cifreazã la circa 130 de mii de lei,
care au fost alocaþi de cãtre primãrie.

Cînd am vãzut gardul gata
construit, m-am gîndit cã ar fi pãcat sã nu participãm ºi noi la concurs, fiindcã în rest aveam totul,
ne povesteºte Natalia Salciuc, directoarea ºcolii medii din Cania.
Dintotdeauna ne-am strãduit sã
amenajãm bine ºi terenul de sport
al ºcolii, ca sã corespundã cerinþelor actuale de desfãºurare a orelor de educaþie fizicã. Arbuºti
avem, probabil, cîteva sute, flori de asemenea, iar veceul ºcolii este
unul modern - a fost construit în
cadrul proiectului de renovare a
instituþiei, realizat cu suportul
FISM. Pentru întreþinerea veceului, administraþia ºcolii a angajat
special o femeie care face
curãþenie dupã fiecare repaus.
O datã pe lunã, împreunã cu
elevii, se face curãþenie generalã
pe tot teritoriul ºcolii, aspectul
cãreia depinde nu numai de capacitãþile conducãtorului, conside-

rã Natalia Salciuc. E misiunea directorului de a merge, a bate, a
cere, a insista, dar foarte importantã e ºi atitudinea primãriei, a
agenþilor economici, a pãrinþilor
faþã de ºcoalã.
În acest sens, ºcoala din Cania
s-a bucurat pe deplin de suportul
primãriei, care în anul 2002-2003 a
alocat pentru necesitãþile instituþiei de învãþãmînt sume foarte
mari. Directorii de la celelalte
douã ºcoli care au participat la
concurs, din Cociulia ºi Sadîc, au
spus cã ar vrea ca ºi la ei sã fie atît
de bine amenajat teritoriul, dar cã
primãriile din localitãþile lor nu au
posibilitãþi financiare similare.
Cînd au aflat cã gardul a costat
primãria 130 de mii de lei, încãlzirea autonomã pe care am instalato primãvara aceasta  circa 150200 de mii de lei, cã ni s-au alocat
circa 6 mii de lei pentru reparaþia
sãlilor de curs în clasele primare,
s-au mirat foarte mult. Tot primãvara am acoperit ºcoala cu ardezie, pentru care iarãºi s-a cheltuit o sumã colosalã din bugetul
local. Eu am adus la cunoºtinþã
aceste cifre ºi la conferinþa pedagogilor din august. Colegii mei de
la alte instituþii de învãþãmînt au
rãmas uimiþi cînd le-au auzit, a
mai adãugat Natalia Salciuc.
Totodatã, directoarea a þinut sã
menþioneze cã pentru întreþinerea
ºcolii ºi a teritoriului adiþional au
fost folosiþi ºi banii adunaþi din
cotizaþiile membrilor Asociaþiei
pãrinþilor ºi pedagogilor Fãclia,
care activeazã în cadrul ºcolii. Din
cotizaþiile acumulate pe parcursul
anului trecut  circa 6500 de lei, a
fost efectuatã reparaþia cosmeticã
a întregului bloc principal de studii, care are trei etaje. 1500 de lei
din suma totalã au fost cheltuiþi
pentru renovarea sãlii de sport ºi a
terenului sportiv. Anul trecut,
cotizaþia de membru era de 1 leu,
dar în acest an, la adunarea generalã a profesorilor ºi pãrinþilor, s-a
hotãrît sã fie majoratã pînã la 2 lei.
Suma pe care trebuie s-o dea fiecare este micã, dar banii adunaþi
mînã de la mînã permit sã faci lucruri mari. Cu 12 mii de lei pe care îi
vom aduna pînã la anul viitor

intenþionãm sã reparãm capital sala
de festivitãþi, a menþionat Natalia
Salciuc.

Frumosul educã
ºi înnobileazã
De asemenea, în ºcoalã activeazã ºi o organizaþie a elevilor - VCN
(se descifreazã Viaþã cu nãdejde)
în cadrul cãreia a fost creat ºi un
club ecologic special. Este un grup
de copii care discutã împreunã diverse probleme ecologice, participã la diferite activitãþi ºi concursuri organizate în acest sens.
Avem reprezentanþi din toate clasele ºi, evident, membrii organizaþiei încearcã sã-i facã ºi pe colegii lor mai sensibili ºi mai grijulii
faþã de naturã, desfãºoarã cu ei
lucrul educativ, ne-a declarat
preºedintele organizaþiei, Olga
Gîrneþ. În plus, în fiecare toamnã ºi

primãvarã organizaþia VCN
desfãºoarã în cadrul ºcolii o campanie ecologicã.
Lîngã parcelele cu flori, ici ºi
colo sînt plasate avize desenate în
culori vii: Atenþie, flori!, Iubiþi
natura!, Nu rupeþi florile! etc.
Încã un mod de a-i educa pe copii,
considerã profesorii. Frumosul
educã copiii ºi înnobileazã sufletul, mi-a spus Olga Gîrneþ. Am observat acest lucru din experienþa
noastrã proprie - copiii dacã vãd
cã este vãruit, e sãpat, cã sînt flori,
se strãduiesc sã fie mult mai atenþi
ºi sã pãstreze curãþenia.
Fiecare clasã are cîte o parcelã pe care trebuie sã o îngrijeascã,
ne spune Dorin Nucã, elev în clasa VIII. Chiar vreau sã le
mulþumesc oamenilor care ne-au
ajutat sã instalãm gardul împrejurul ºcolii, aºa e mult mai bine, nu
mai vin animale pe terenul nostru.
Sîntem toþi foarte mîndri ºi bucuroºi cã ºcoala noastrã se numãrã
printre cîºtigãtorii concursului de
amenajare a teritoriului.
Mai sînt încã multe de fãcut, dar
acum visul administraþiei ºcolii este
sã planteze mulþi trandafiri ºi... o
livadã. Ca sã rãmînã pentru toatã
viaþa în amintirea colectivului cã
am fãcut ºi noi ceva, spune directoarea. De ce tocmai pomi fructiferi? Pentru cã o asemenea livadã a
avut ºcoala veche, care a
funcþionat pînã a fi construitã cea
din prezent, în 1978. Puieþii  circa
50 la numãr, vor fi procuraþi din
cotizaþiile membrilor Asociaþiei
pãrinþilor ºi pedagogilor Fãclia.
Natalia RÃILEANU

Irina Ghenciu, Direcþia de învãþãmînt, Cantemir

Este o victorie meritatã

Succesul oricãrei activitãþi depinde în primul rînd de cel care o
dirijeazã, de obiectivele pe care ºi le propune ºi de atitudinea lui, fie ca
manager, fie ca persoanã pur ºi simplu. Dacã vrei sã cîºtigi, faci totul
pentru aceasta, or, dna Natalia Salciuc, directoarea ºcolii medii din
Cania, a vrut sã cîºtige. Este o victorie meritatã.
Nu vreau sã diminuez activitatea nici unuia dintre manageri, dar
dacã e sã comparãm, la Cociulia gardul practic lipseºte, nu au un lot
de instruire, terenul de sport este amenajat, dar nu atît de bine ca la
Cania. ªcoala din Sadîc ar fi putut sã cîºtige, dar ºi la ei mai sînt multe
lucruri care trebuie fãcute. Directorii înºiºi au apreciat nivelul
instituþiilor de învãþãmînt ºi este destul de mare diferenþa punctajului
obþinut de ºcoala din Cania, care a acumulat cele mai multe puncte, ºi
Cociulia, cu cele mai puþine. Consider cã notele au fost obiective,
fiindcã membrii comisiei au apreciat aproape la acelaºi nivel ºcolile.
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Gimnaziul de la Cot cunoaºte a doua tinereþe
În unul din materialele
anterioare aminteam despre
simpatia mea deosebitã
pentru satele mici aflate la
periferie, unde se pãstreazã
cel mai bine tradiþiile
poporului nostru, statornicite
de secole. Satul Cot, care
intrã în componenþa comunei
Climãuþii de Jos, nu este o
excepþie.
Cotul devenise un sat uitat de
lume în perioada de tristã faimã a
stagnãrii. De localitate îºi aduceau
aminte la raion doar cînd gãseau o
schimbare a denumirii localitãþii pe
indicatorul de pe parbrizul autobuzului de rutã care frigea privirea cinovnicilor de partid raionali: Cernenco-Cot.
ªcoala de la Cot a fost construitã în anul 1912, cînd în localitate trãiau doar 25 de familii. Oamenii au ridicat-o din piatrã brutã, iar
în calitate de mortar au folosit varul ºi nisipul. Acest amãnunt este
important, deoarece, la cei peste
90 de ani, clãdirea gimnaziului aratã cã nu a avut niciodatã nevoie
de reparaþii capitale. Adicã generaþii de elevi s-au perindat prin aceastã instituþie de învãþãmînt, dar
aici practic nu a fost nevoie de
reparaþii substanþiale. Chiar ºi lemnul de la acoperiº, din stejar tratat cu un component chimic necunoscut deocamdatã, a cãpãtat cu
timpul duritatea fierului.

Respectul faþã de
învãþãtor - o tradiþie
O datã cu ºcoala, în acest sat a
fost edificatã ºi biserica, aceste edificii fiind despãrþite doar de drumul care trece prin localitate. Fiecare om, fie tînãr, fie bãtrîn, îºi scoate chipiul din cap cînd întîlneºte
un profesor. La Cot, învãþãtorii sînt
cei mai respectaþi oameni din sat.
Serghei Melnic, este unul dintre cei mai tineri directori de ºcoalã
din fostul judeþ Orhei. Recent, a
împlinit 33 de ani, iar de trei ani
conduce gimnaziul de aici.
Locuieºte la Climãuþii de Jos ºi face
cîte doi kilometri zilnic pînã la locul de lucru. E ºi consilier comunal, fiind la curent cu toate
activitãþile din localitate.
Mã întrebaþi cum am cîºtigat
concursul? Destul de simplu. Am
completat ancheta în cauzã ºi am
trimis-o la Direcþia raionalã de
învãþãmînt. Iar peste un timp reprezentanþii comisiei de evaluare au
apreciat amenajarea teritoriului cu
cea mai înaltã notã, spune directorul.
Acum doi ani, comunitatea a implementat un proiect susþinut financiar de FISM, anume profesorii din localitate fiind cei care i-au
convins pe locuitorii satului sã-ºi
ofere contribuþia la realizarea proiectului. Era vorba de astuparea
unei rîpi care fãcea de mulþi ani cele
mai mari probleme localnicilor. Lu-

mea i-a ascultat pe învãþãtorii
noºtri. Dacã nu ne impuneam noi,
cei 10 pedagogi, nu se ºtie care ar
fi fost destinul acestui proiect necesar pentru localitate, este de
pãrere conducãtorul instituþiei de
învãþãmînt.

90 de arbori la
90 de ani ai ºcolii
Lucrãrile cele mai importante de
înverzire au avut loc anul trecut,
cînd pãrinþii copiilor din localitate,
la îndrumarea cadrelor didactice,
au adus aici peste 90 de arbori care
au fost sãdiþi pe teritoriul gimnaziului. Acþiunea a avut loc cu ocazia celor 90 de ani de la darea în
folosinþã a ºcolii. Treizeci de pãrinþi
au organizat o clacã într-o duminicã de aprilie, întinzînd aici ºi o masã
de sãrbãtoare. De remarcat faptul
cã pomii în cauzã au fost crescuþi
în grãdinile sãtenilor anume pentru acest scop. Pãrinþii au pus mînã
de la mînã pentru a face ordine în
curtea ºcolii, fapt apreciat de comisia de la Direcþia raionalã de
învãþãmînt, ne spune directorul.
Pomii sînt îngrijiþi în permanenþã
ºi, ce e foarte important, nici unul
din ei nu s-a uscat.

Terenul de sport
Foarte important pe teritoriul
ºcolii este terenul de sport, care s-a
dovedit a fi unul din cele mai bine
concepute, mi s-a spus la Direcþia
raionalã de învãþãmînt. Terenuri de
volei ºi baschet, piste de alergãri ºi
cu obstacole, toate sînt întreþinute
într-o ordine idealã ºi amplasate foarte raþional în curtea interioarã a
gimnaziului. Dupã cum am aflat, terenul a fost amenajat acum mai bine
de 15 ani de cãtre Ion Mãciucã, profesorul de educaþie fizicã, dupã un
proiect personal. Terenul cu obstacole este dotat cu þevi de metal instalate de dl profesor. Aceste þevi
sînt printre puþinele obiecte de acest
fel pe teritoriul ºcolilor din raion,
deoarece în mai multe localitãþi oameni iresponsabili demult le-au scos
ºi le-au folosit în alte scopuri. Din
fericire, la Cot nimeni nu s-a încumetat sã distrugã terenul de sport.
Toate piesele complexului sînt proaspãt vopsite, iar terenurile de joc
sînt marcate cu nisip alb. Dupã cum
remarcã directorul, profesorul Mãciucã a reuºit ca nimeni altul sã le
trezeascã copiilor respectul pentru
educaþia fizicã ºi sport. Deaceea,
nici nu este de mirare cã elevii de
aici au cîºtigat cele mai multe trofee
ºi cupe transmisibile în raionul
ªoldãneºti...
* * *
Fiecare din cele 10 sãli de clasã din gimnaziul de la Cot au deasupra tablei drapelul ºi stema de
stat ale Republicii Moldova. Am
fost plãcut surprins de acest lucru, deoarece aºa ceva nu mi-a
fost dat sã vãd nicãieri. În clase
s-a gãsit loc ºi pentru o icoanã ºi
o candelã, iar la geamuri nu lipsesc ghivecele cu flori de camerã. Mi-au plãcut mult sãlile de
clasã amenajate de profesoarele
Ana Doroº ºi Nina Mãciucã.
Dumnealor au reuºit sã imprime
fiecãrei sãli de clasã un stil propriu,
sã asorteze draperiile cu mobilierul

ºi cu florile de camerã. Nu vor avea
probleme la iarnã?  l-am întrebat
pe dl director, arãtînd la flori, dar ºi
la sobele din fiecare salã. Niciodatã, mi s-a rãspuns, deoarece încãlzirea nu ne-a dat de smintealã încã de
pe vremea lui Leon Kasso. O parte
din cãrbuni a fost deja procuratã,
iar altã parte urmeazã a fi contractatã de primãrie, m-a convins directorul.

Proiecte noi
Deºi se aflã la periferie, satul Cot
nu doreºte sã rãmînã în urmã de alte
localitãþi din Moldova la capitolul
modernizarea sau retehnologizarea
localitãþii. Despre reparaþia drumurilor, care aici lasã de dorit, computerizarea ºcolii, lucrãrile de reparaþie
la alte obiective de menire socialculturalã din localitate am stat de
vorbã cu directorul ºcolii din Cot ºi
cu Svetlana Rotundu, primarul comunei Climãuþii de Jos. Directorul
ºcolii mi-a arãtat cã are deja perfectate toate documentele pentru a înregistra o organizaþie neguvernamentalã pentru dezvoltarea durabilã a satului Cot, din care face parte
majoritatea pãrinþilor celor 85 de elevi din ºcoalã. Am dori, totuºi, pînã
la centenarul de la darea în folosinþã
a ºcolii, sã facem o reparaþie capitalã, sã instalãm geamuri moderne ºi
uºi din aluminiu, care pãstreazã cãldura, sã amenajãm o salã de computere. În prezent, copiii fac un drum
de cîþiva kilometri la Climãuþii de Jos
pentru a studia computerul, situaþie
foarte anevoioasã mai ales pe timp
de iarnã. Dorim sã facem din satul
nostru mic o localitate pe mãsura
celor mai performante localitãþi din
Moldova, a spus Serghei Melnic.
Directorul este convins de
succesul celor preconizate, cu
atît mai mult cu cît comunitatea
de aici are deja experienþã de colaborare cu FISM ºi a dovedit cã
se poate uni în jurul unei idei spre
a o materializa.
Ion CERNEI
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Experienþa francezã ar putea
Dupã cum ºtiþi, Fondul de Investiþii
Sociale din Republica Moldova a
obþinut un grant de la Departamentul
de Dezvoltare Internaþionalã al Marii
Britanii pentru dezvoltarea parteneriatului în 20 de comunitãþi rurale.
Componentele de bazã ale acestui
proiect constau în crearea de formatori bine instruiþi la nivel de comunitãþi
rurale; dezvoltarea parteneriatului
comunitar local prin implicarea
tuturor actorilor comunitari în
elaborarea ºi implementarea planurilor strategice de dezvoltare socialeconomicã a satelor pentru 5 ani.
În vederea creãrii ºi dezvoltãrii reþelei de
formatori locali la nivel de comunitãþi rurale, a
fost angajatã în bazã de concurs Compania
International Business Initiatives, care timp
de 14 zile a efectuat la Chiºinãu instruirea formatorilor locali în problemele ºi tehnicile de
dezvoltare a parteneriatului comunitar local ºi
a organizat douã turnee de studii în Franþa.
Despre primul turneu aþi avut posibilitatea sã
citiþi în unul din numerele precedente. Astãzi,
vã vom relata despre cel de al doilea turneu la
care au participat reprezentanþi ai FISM, Cancelariei Guvernului, Centrului Contact,
vicebaºcanul Gagauz-Yeri, primari din
localitãþile ce implementeazã Proiectul Dezvoltarea parteneriatului comunitar.
Turneul respectiv s-a desfãºurat în perioada 30 iunie  4 iulie 2003 în Cantonul Les Pays
des Herbiers situat în sudul Franþei. Acest
canton, care se mai numeºte ºi Comunitatea
comunelor, este considerat una din cele mai
avansate regiuni din sudul Franþei în dezvoltarea comunitarã, inclusiv a parteneriatului
social la nivel de comunitate.
Fiecare zi a turneului de studii începea cu
agenda consistentã a zilei ºi se încheia cu o
evaluare a activitãþilor efectuate, concluzii ºi
recomandãri privind posibilitãþile ºi modalitãþile
de aplicare a cunoºtinþelor acumulate în Franþa
în comunitãþile din Moldova.

Administraþia publicã localã
Unul din obiectivele de bazã ale turneului
de studii a fost întîlnirea cu reprezentanþii primãriilor din Franþa în scopul cunoaºterii rolului ºi responsabilitãþilor lor la nivel comunitar,
modalitãþilor de planificare strategicã a dezvoltãrii social-economice a comunitãþilor, alcãtuirea bugetelor locale, implicarea populaþiei în
soluþionarea problemelor comunitare, asigurarea transparenþei activitãþii primãriilor. Pentru atingerea acestui obiectiv a fost organizatã o întîlnire cu reprezentanþii Primãriei ºi Consiliului Municipal Les Herbiers.
Participanþii au luat cunoºtinþã de sistemul
politic ºi administrativ francez în vederea
înþelegerii locului ºi rolului primãriilor locale.
Am constatat cã Franþa este divizatã în regiuni, departamente, cantoane ºi comune. De
exemplu, Les Herbier este o comunã care se
aflã în cantonul Les Herbiers din departamentul Vendee, regiunea Les Pays des Loire.
Les Herbiers are o populaþie de 15.000 de
locuitori, majoritatea fiind bãºtinaºi. Se presupune cã în viitorii 40 de ani ea va spori cu 6000
de locuitori. Deosebit de interesantã în raport
cu dinamica populaþiei este construcþia de
locuinþe. Primãria acordã o atenþie deosebitã
rezervãrii terenurilor speciale pentru
construcþia caselor de locuit. Astfel, dacã în
anul 2000 au fost construite 80 de case de lo-

cuit, în anul 2001  119 case de locuit, apoi în
anul 2002, numãrul caselor construite a sporit
pînã la 246.
Potenþialul economic al comunei este constituit din cele 200 de întreprinderi, care au peste 8 salariaþi, inclusiv 15 întreprinderi cu mai
mult de 15 salariaþi. Rata ºomajului este de 8%,
majoritatea ºomerilor fiind femei.
Principalele sectoare de activitate sînt cel
agro-alimentar; construcþia vaselor maritime;
industria textilã; confecþionarea mobilei; producerea materialelor industriale plastice.
În comunã funcþioneazã 2 colegii, 2 licee,
un institut superior de comerþ, 11 ºcoli, un ins-

titut medico-educativ, 3 centre de formare profesionalã.
În fruntea comunei se aflã primarul. Consiliul municipal este alcãtuit din 33 de persoane. În total sînt 9 comisii municipale:
Sport; Formare ºi angajare în cîmpul muncii;
Comunicare; Economicã; Administrare ºi
finanþe; Culturã; Tehnicã; ªcolarã; Socialã.
Preºedinþii comisiilor municipale sînt
adjuncþii primarului. Totodatã, în structura
fiecãrei primãrii existã douã consilii, care, în
viziunea primarului, sînt destul de importante
ºi reprezentative: Consiliul Înþelepþilor (persoanelor în etate) ºi Consiliul Copiilor.
Un moment curios pentru primarii din Moldova participanþi la turneul de studii a fost
modalitatea de elaborare ºi aprobare a bugetului local, precum ºi structura lui. Elaborarea
fiecãrui buget începe în lunile octombrie-noiembrie cu o etapã de pregãtire. În lunile ianuarie-februarie, este elaboratã prima variantã a
bugetului pentru anul scontat. În luna aprilie,
cînd sînt deja cunoscute rezultatele bugetului
pentru anul precedent, se perfecteazã varianta finalã a bugetului. În cazul în care bugetul
este deficitar, prefectul se implicã în administrarea bugetului ºi blocheazã toate cheltuielile
pe care le considerã neargumentate. Sînt lãsate doar cheltuielile obligatorii, cum ar fi cele
pentru ºcoalã, asigurare socialã, administrare.
Bugetul comunei Les Herbier pentru anul 2003
este de 25,8 mln euro.
Destul de interesantã este clasificarea surselor de venit la buget ºi cheltuielile efectuate.
Astfel, dacã luãm ca total 100 de euro, atunci
proporþia surselor de venit poate fi clasatã în
felul urmãtor: Fiscale  46,09 euro; Alte impozite  16,6 euro; Alocaþii de la stat 11,86 euro;
Subvenþii  7,6 euro; Credite de la bãnci  11,7
euro; Diverse produse  3,6 euro; Venituri de
la bunuri (terenuri)  2,04 euro; Rambursarea
TVA  1,05 euro. Structura cheltuielilor la 100
de euro va fi urmãtoarea: Servicii generale 
31,6 euro; Dezvoltare urbanã 21,57 euro; Ram-

bursarea creditelor de la banci  17,01 euro;
Culturã - 10,13 euro; Sport  3,8 euro; Tineret
 1,49 euro; Învãþãmînt  10,13 euro; Intervenþii
sociale ºi familie  8,31 euro.
Taxele de bazã aplicate sînt: de reºedinþã,
funciarã, pe întreprindere ºi cea profesionalã.
Bugetul este elaborat de cãtre serviciile administrative ale primãriei, discutat cu populaþia
ºi aprobat de Consiliul municipal. Informaþia
despre bugetul aprobat ºi cheltuielile efectuate
este diseminatã prin diferite broºuri elaborate
de primãrie, precum ºi prin intermediul revistei
primãriei Vivre aux Herbiers.
Analiza bugetului primãriei la capitolul de

cheltuieli ºi venituri pentru anii 1996-2003 demonstreazã cã în aceastã perioadã de timp capacitatea de autofinanþare a primãriei a crescut simþitor. De exemplu, în anul 1996, capacitatea de autofinanþare a primãriei era de 583000
euro, iar datoriile sau cheltuielile - de 3084000
euro. În anul 2003, capacitatea de autofinanþare
este de 1978000 euro, iar cheltuielile  de
1860000 euro. Aceasta a fost posibil în urma
efectuãrii unei analize minuþioase a veniturilor
ºi cheltuielilor primãriei ºi corelãrii cheltuielilor
cu veniturtile obþinute.
În anii ce urmeazã, comuna Les Herbiers îºi
propune construcþia unei grãdiniþe de copii;
dezvoltarea sectorului de locuinþe private;
deschiderea unui centru acvatic.
Administraþia publicã localã din Les Herbiers acordã o atenþie sporitã dezvoltãrii sectorului economic ºi faciliteazã procesul de organizare ºi dezvoltare atît a gospodãriilor de fermieri, cît ºi a întreprinderilor de prelucrare a
materiei prime agricole ºi a întreprinderilor cu
profil industrial. Argumentele forte în acest
context sînt: mãrirea sumei veniturilor primãriei
din impozite, crearea locurilor de muncã noi ºi,
implicit, creºterea posibilitãþilor de soluþionare
a problemelor locale de ordin social.
Un moment care ne-a impresionat foarte
mult a fost susþinerea de cãtre administraþia
publicã localã a Centrului Departamental al
tinerilor agricultori. Faptul în cauzã contribuie
la menþinerea tinerilor în sectorul agrar ºi la
asigurarea unei continuitãþi în domeniul profesãrii activitãþilor de agricultor. Conform datelor statistice, circa 45% din agricultorii regiunii respective sînt în vîrstã de pînã la 39 de
ani.
Un fapt pozitiv menþionat de cãtre
reprezentanþii administraþiei publice din echipã a fost principiul asocierii fermierilor în cooperative agricole. Dupã cum au menþionat ei,
acest principiu ar putea fi preluat ºi dezvoltat
ºi în Republica Moldova. Astfel, în Franþa
cooperativa agricolã a fermierilor constituie o

organizaþie cu statut de asociaþie, care presteazã diferite servicii pe principii facilitare fermierilor uniþi în aceastã cooperativã. De exemplu,
asigurarea, în bazã de arendã, a fermierilor cu
tehnica necesarã pentru cultivarea pãmîntului, strîngerea roadei sau livrarea îngrãºãmintelor, nutreþurilor necesare pentru creºterea
animalelor, ori colectarea produselor agricole
în vederea comercializãrii lor. În cazul în care
fermierul are nevoie de consultanþã specializatã, cooperativa poate sã asigure chiar ºi aceastã consultanþã.

Comunitatea comunelor
La mijlocul anilor 90, guvernul francez a luat
o decizie în baza cãreia comunele au obþinut
dreptul de a se asocia pentru a soluþiona problemele intercomunitare. Comunitatea comunelor din Les Herbiers ºi-a început activitatea
la 1 ianuarie 1995. Din ea fac parte 8 comune
din cantonul respectiv. Consiliul comunitãþii
este alcãtuit din 35 de delegaþi titulari. Procentul de delegaþi titulari pentru fiecare comunã
corespunde procentului de populaþie al comunei în cauzã.
Competenþele Consiliului comunitãþii sînt:
• Amenajarea spaþiului (supravegherea implementãrii politicii de stat în construcþia
locuinþelor, dezvoltarea drumurilor de interes
comun; adaptarea locuinþelor la necesitãþile
persoanelor în vîrstã ºi cu disabilitãþi);
• Dezvoltarea economicã (crearea, gestionarea ºi promovarea zonelor de activitate economicã; crearea unor ateliere intercomunitare;
asistenþa comunelor în vederea dezvoltãrii
noilor întreprinderi, dezvoltarea turismului la
nivel de comunitate);
• Echipamentul sportiv ºi de odihnã (dezvoltarea unei piscine intercomunitare);
• Sectorul social (amenajarea unor zone de
agrement pentru cãlãtori);
• Sectorul ºcolar. Educaþia (educaþia elevilor în domeniul regulilor de circulaþie,
susþinerea financiarã a ONG-urilor Misiunea
localã ºi Antena, care se ocupã de asistenþa
socialã a copiilor în situaþie de risc; crearea
unui centru de ciberneticã; amenajarea unui
centru de examinare pentru eliberarea permiselor de conducere);
• Mediu (colectarea în comun a deºeurilor
ºi reciclarea lor; restaurarea ºi întreþinerea în
comun a bazinului unui rîu; crearea unor
gunoiºti comune);
• Turism, relaþii internaþionale (crearea unui
oficiu de turism la nivel de canton, relaþii de
colaborare cu Anglia, Spania, Germania în
domeniul turismului);
• Culturã (participarea la lucrãrile ce þin de
restabilirea patrimoniului istoric ºi cultural al
cantonului Les Herbiers).
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ABC-ul DEZVOLTÃRII COMUNITARE

prinde rãdãcini [i în Moldova
Printre realizãrile Comunitãþii Comunelor ar
putea fi menþionate construcþia ºi gestiunea
în comun a unei piscine; amenajarea gunoiºtilor
ºi colectarea gunoiului; susþinerea activitãþilor
ONG-urilor din domeniul asistenþei sociale;
aplicarea mãsurilor de prevenire a încãlcãrii
regulilor de circulaþie; aderarea la Sindicatul
mixt al Vendeopolului.
Vorbind despre colaborarea intercomunitarã
prin intermediul Comunitãþii comunelor, este
cazul sã menþionãm orientarea comunitãþilor
locale din Franþa spre colaborarea la nivel regional. Astfel, regiunea Pays des Loire dispune de un fond regional de dezvoltare care
susþine activitãþile de interes regional ºi implementarea lor, în cooperare, de cãtre diferite
departamente, comunitãþi. În fiecare an, sînt
semnate contracte de dezvoltare regionalã în
agriculturã, comerþ ºi artizanat, economie, turism, activitãþi de recreare.
O manifestare interesantã a principiului
cooperãrii dintre comune este spectacolul Puy
du Fou sau, în traducere, Colina Fagului. Ideea aparþine lui Filipp de Vilie, care, în anul 1997,
decide de a pune în scenã un spectacol grandios bazat pe principii de voluntariat ºi dragoste pentru moºtenirea culturalã. În acea
perioadã, populaþia cantonului Les Herbiers
se confrunta cu probleme de ordin economic,
care au condus la mãrirea ratei ºomajului. Spectacolul trebuia sã contribuie la dezvoltarea turismului în zonã ºi, ca rezultat, la un impact
benefic asupra dezvoltãrii social-economice a
zonei în întregime.
Autorii au pornit de la ideea realizãrii unui
spectacol de lumini ºi sunete pe motivul istoriei Franþei. Scena se aflã sub cerul liber ºi reprezintã mediul din jurul unui castel medieval.
Caracterul grandios al spectacolului este accentuat nu numai de grandoarea evenimentelor istorice, care se perindã în faþa spectatorilor, dar ºi de numãrul de actori implicaþi în spectacol (în jur de 2000 de persoane), de costumele ºi decoraþiile elaborate ºi cusute de înºiºi
membrii comunitãþilor din jur. Uimitor este faptul cã toþi actorii ºi persoanele care participã la
organizarea ºi desfãºurarea spectacolului sînt
voluntari. Ei fac acest lucru mai bine de 20 de
ani, timp ce s-a scurs de la premierã. Acum în
spectacol joacã reprezentanþii a trei generaþii:
bunici, pãrinþi ºi copii.
Spectacolul are loc doar în zilele de odihnã.
Numãrul constant de spectatori este de aproape 2000 de persoane. Sursele financiare acumulate sînt folosite pentru activitãþi de caritate, precum ºi pentru întreþinerea spectacolului.
Este de menþionat cã în zilele cînd spectacolul este pus în scenã toate hotelurile din
comunitatea Les Herbiers sînt arhipline. Majoritatea restaurantelor sînt ocupate. Ba mai
mult ca atît, în ultimii 10 ani au fost construite
multe hoteluri particulare noi, a fost dezvoltatã reþeaua de drumuri.
Importanþa dezvoltãrii parteneriatului intercomunitar ºi regional constã în dezvoltarea
eficientã a teritoriilor; posibilitatea rezolvãrii
eficiente a problemelor intercomunitare; minimalizarea cheltuielilor la întreþinerea obiectivelor sociale ºi economice (de exemplu: piscina); crearea unui mediu investiþional favorabil
ºi posibilitãþi mai mari de atragere a investiþiilor
private.

Sectorul asociativ
În scopul familiarizãrii cu rolul sectorului
asociativ la nivel de comunitate, modalitãþile

de implicare a asociaþiilor obºteºti în
soluþionarea problemelor comunitare, parteneriatul dintre asociaþiile obºteºti ºi primãriile locale, dintre asociaþiile obºteºti ºi reprezentanþii
businessului privat, a fost organizat un ºir de
întîlniri cu organizaþiile obºteºti din comunitate: Misiunea localã; Uniunea Negustorilor ºi
artizanilor din Herbiers; Les Herbiers enterprises; Centrul de ajutor prin muncã; Institutul
rural al caselor familiale; Uniunea Departamentalã a Asociaþiilor familiale din Vendee; Camera de meserii din Vendee; Asociaþia tinerilor
agricultori; Asistenþa în mediu deschis; Ajutorarea familiilor ºi familiilor în vîrstã.
Vom încerca sã prezentãm cîteva organizaþii
nonguvernamentale care activeazã în comunitate în vederea creãrii unei imagini despre
rolul ºi responsabilitãþile lor.
Asociaþia Misiunea localã face parte dintr-o reþea de asociaþii similare creatã la nivel
de þarã cu 18 ani în urmã. Scopul acestor
asociaþii este inserþiunea socialã ºi profesionalã a tinerilor în vîrstã de 16-25 de ani. Beneficiarii sînt familiile defavorizate sau incomplete, tinerii cu comportament deviant, cu
restricþii funcþionale de ordin mental sau fizic. Activitatea asociaþiei este orientatã spre
identificarea problemelor beneficiarilor ºi, de
comun acord cu ei, a modalitãþilor de
soluþionare a acestora, stabilirea unor obiective concrete în termen concret ºi consilierea
lor permanentã în vederea atingerii acestor
obiective. De exemplu, în cadrul programului
care are drept scop inserþiunea profesionalã
a tinerilor, accentul este pus pe discuþii cu
tinerii în vederea determinãrii intereselor privind viitoarea profesie, construirea unei
traiectorii de atingere a obiectivului ºi de
obþinere a unei profesii dorite, suportul
informaþional permanent privind profesiile,
întreprinderile din jur ºi locurile vacante,
ºcolile de meserii, consiliere în scrierea unui
CV, unor scrisori de recomandare, punerea la
dispoziþia tinerilor în cãutarea unui loc de muncã a telefonului, minitelului, copiatorului, computerului etc. în calitate de suport tehnic. În
cazul programului de consiliere a persoanelor cu disabilitãþi mentale, accentul este pus
pe terapia prin artã ºi dezvoltarea abilitãþilor
necesare pentru o viaþã independentã. Un
moment esenþial în activitatea acestei
organizaþii este acordarea de consiliere la
domiciliu. Cu referire la rezultatele activitãþii
ONG-ului Misiunea localã din Les Herbiers,
menþionãm cã în anul 2002, numãrul de beneficiari a atins cifra de 1028 de tineri ºi tinere,
536 dintre care au fost clienþi noi. În cadrul
Programului de acþiune individualizatã, au
fost încadraþi 130 de tineri ºi tinere. În cadrul

Programului fondul de ajutor pentru
inserþiunea tinerilor, au fost examinate 313
cereri, au fost efectuate 222 acte de ajutor
financiar, inclusiv donaþii, ajutor de urgenþã
etc. 62 de tineri au beneficiat de mãsuri de
însoþire; 79 - de serviciile atelierului de angajare în cîmpul muncii.
Structuri asemãnãtoare cu Centrul de ajutorare prin muncã funcþioneazã în toatã Franþa.
Scopul lor este de a crea locuri de muncã
pentru persoanele cu disabilitãþi. Este de
menþionat cã acest fapt este încurajat de cãtre
statul francez. Astfel, fiecare întreprindere
care are mai mult de 20 de angajaþi, în conformitate cu legea, este obligatã sã angajeze la
serviciu cel puþin 7% persoane cu disabilitãþi.
În cazul în care întreprinderea nu angajeazã
persoane cu disabilitãþi, ea plãteºte în favoarea unor centre de ajutorare prin muncã pentru angajarea acestora. Centrul vizitat de noi
a fost creat în anul 1975 ºi este destinat pentru 80 de clienþi cu deficienþe intelectuale.
Activitatea centrului este axatã pe respectarea personalitãþii fiecãrui individ, evaluarea
capacitãþilor personale de integrare, de comunicare ºi de comportament, a abilitãþilor
manuale ºi elaborarea în conformitate cu acestea a unor proiecte individuale de socializare.
La centru funcþioneazã 8 ateliere profesionale: de tîmplãrie, de mecanicã, de electricitate,
de prestãri servicii etc. Activitãþile în aceste
ateliere corespund abilitãþilor manuale ºi
capacitãþilor intelectuale ale clienþilor. Centrul are contracte de parteneriat cu diferite
întreprinderi, de unde primeºte volumul de

lucrãri necesare. Salariul acestor persoane
este constituit din ajutorul pentru asistenþã
socialã (de exemplu, 80%) ºi dintr-un adaos
plãtit de centru. O parte din persoane
locuieºte într-un centru rezidenþial la 30 de
km de centrul de ajutorare prin muncã. Altã
parte locuieºte în familii. În fiecare dimineaþã,
persoanele în cauzã sînt aduse la serviciu cu
transportul centrului.
Efectuînd o analizã a organizaþiilor obºteºti
vizitate din perspectiva misiunii pe care o îndeplinesc în comunitate ºi a relaþiilor cu alþi
actori comunitari, þinem sã menþionãm relaþiile
de cooperare existente aici. Un model elocvent în acest sens este susþinerea de cãtre
primãria Les Herbiers ºi de cãtre Comunitatea de comune a ONG-urilor ce presteazã servicii în domeniul asistenþei sociale a grupurilor defavorizate. Astfel, primãria rezerveazã
în fiecare an surse financiare de la bugetul
local pentru suportul ONG-urilor Misiunea
localã, Asistenþa în mediu deschis, Centrul
de ajutor prin muncã. Totodatã, beneficiarii
serviciilor sociale prestate de cãtre aceste
organizaþii sînt selectaþi de comun acord cu
administraþia publicã localã, care este interesatã în soluþionarea celor mai stringente probleme sociale din comunitate.

Lecþii însuºite:
• Parteneriatul social dintre diferiþi actori
comunitari contribuie la identificarea celor mai
stringente probleme comunitare ºi la orientarea tuturor resurselor existente în comunitatea
respectivã la soluþionarea lor;
• Elaborarea planului urbanistic este un suport real în dezvoltarea social-economicã a
comunitãþii;
• Asigurînd transparenþa alcãtuirii ºi îndeplinirii bugetelor prin intermediul mass-media,
publicaþiile primãriei contribuie la ridicarea nivelului de informare a populaþiei privind activitatea consiliului local ºi sporeºte nivelul ei
de încredere în consiliu ºi primãrie;
• Orientarea primãriei spre susþinerea oricãror investiþii private la nivel de comunitate
prin crearea unor condiþii investiþionale favorabile contribuie la dezvoltarea economicã ºi
socialã a localitãþii, crearea locurilor noi de
muncã ºi ridicarea nivelului bunãstãrii
populaþiei.
Ludmila MALCOCI,
director departament FISM

Obiectivul de bazã al turneelor de studii a constat nu doar în efectuarea vizitelor ºi în cunoaºterea realitãþii franceze, dar totodatã ºi în preluarea experienþei
avansate, diseminarea ei la nivel local ºi replicarea celor mai bune practici. În
vederea atingerii obiectivelor finale, FISM a organizat o conferinþã cu participanþii
la turneele de studii la tema Dezvoltarea parteneriatului social: adaptarea
experienþei franceze la condiþiile Republicii Moldova. Iatã cîteva din subiectele
comunicatelor: Locul ºi rolul societãþii civile în crearea ºi dezvoltarea parteneriatului social,Modalitãþi de comunicare între diferiþi actori comunitari ºi asigurarea transparenþei, Importanþa parteneriatului dintre business ºi APL pentru
dezvoltarea comunitãþii.
Participanþii la conferinþã au convenit asupra colaborãrii ulterioare ºi efectuãrii unui schimb permanent de experienþã. Printre concluziile finale pot fi
menþionate necesitatea dezvoltãrii unui parteneriat viabil între ONG-urile din
comunitate ºi administraþia publicã localã; dezvoltarea voluntariatului ºi asigurarea transparenþei; susþinerea de cãtre sectorul privat a celui civil; asigurarea
comunicãrii între diferiþi actori comunitari ºi intercomunitari. De asemenea, s-a
decis asupra promovãrii legislative a filantropiei, a cooperãrii între diferite
comunitãþi în vederea soluþionãrii problemelor ce le afecteazã, a aplicãrii în practicã a descentralizãrii puterii publice, a creãrii ºcolilor familiale rurale, precum ºi
asupra acordãrii facilitãþilor pentru întreprinderile ce creeazã locuri de muncã
pentru persoanele cu disabilitãþi.
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LA ÎNCEPUT DE CALE

Centrele Comunitare 
garanþia bunei informãri
Crearea centrelor comunitare în ºase localitãþi rurale
din nordul Republicii
Moldova a fost, la începutul
anului curent, o prioritate a
proiectului Crearea reþelei
beneficiarilor FISM din
zona de nord a republicii,
implementat de Centrul
CONTACT cu suportul
Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova.
Organizaþiile neguvernamentale locale selectate în
calitate de Centre Comunitare în reþea urmeazã sã
asigure circuitul
informaþional intern între
alte centre analoage,
precum ºi între Centrul
CONTACT ºi localitãþile din
regiune beneficiare ale
FISM. Fiecãrui Centru
Comunitar îi revine rolul
unui organism prin intermediul cãruia urmeazã sã se
creeze legãturi între diverºi
parteneri pentru dezvoltarea
durabilã a comunitãþii.
Selectarea ONG-urilor ce
pretindeau la titlul de Centru
Comunitar a avut loc în cadrul
Programului Dezvoltare Comunitarã al Centrului CONTACT,
finanþat de Fundaþia SOROS.
Cele mai mari ºanse le-au avut
organizaþiile cu experienþã în
implementarea microproiectelor,
cu oficiu, telefon, cu perspective
de dezvoltare durabilã ºi imagine
pozitivã în comunitate. Printre
condiþiile înaintate
participanþilor la concurs au
fost: comunitatea sã-ºi asume
responsabilitatea pentru cheltuielile administrative, de
întreþinere a centrului, ºi sã
procure un computer.
Astfel, în prima jumãtate a
anului 2003, Centrul CONTACT
a facilitat procesul de creare a
Centrelor Comunitare în ºase
localitãþi din nordul Moldovei ºi
anume în Baraboi (Donduºeni),
Viiºoara (Edineþ), Cuhureºtii de
Jos (Floreºti), Chiºcãreni
(Sîngerei), ªtefãneºti (Floreºti)
ºi Pîrliþa (Ungheni). Fiecare
dintre aceste centre a primit un
suport financiar iniþial de circa
1000 de dolari americani, destinat activitãþilor de amenajare a
oficiilor, procurãrii de mobilier ºi
biroticã, reparaþiilor curente,
conectãrii la INTERNET, instruirii echipei din cadrul centrelor ºi
editãrii buletinelor informative ºi
pliantelor.
Scopul urmãrit de CONTACT
ºi FISM în crearea respectivelor
nuclee comunitare a fost
fortificarea reþelei beneficiarilor
FISM în zona de nord. La fel de
important s-a considerat atît

accesul membrilor comunitãþii ºi
membrilor reþelei la Internet,
editarea buletinelor informative,
cît ºi faptul cã centrele trebuie
sã se afirme ca mijloace operative de informare a membrilor
reþelei despre activitãþile de
instruire, schimburile de
experienþã ºi alte activitãþi
organizate în cadrul reþelei.
De menþionat cã centrele
presteazã deja servicii de
informare ºi consultanþã pentru

comunitate ºi pentru membrii
reþelei. Cei de la Centrul Comunitar din Cuhureºtii de Jos, de
exemplu, au stabilit cu exactitate
lista satelor aflate în aria lor de
activitate ºi, pe cont propriu, au
mers în fiecare din aceste
localitãþi încercînd sã punã
bazele unei colaborãri eficiente.
Ei ºi-au informat partenerii
despre serviciile de care ar
putea beneficia prin intermediul
Centrului Comunitar, la fel ºi

despre seminarele la care vor
învãþa cum se scrie o cerere de
finanþare, cum se asigurã un
management sãnãtos al
organizaþiilor neguvernamentale
etc.
Alt Centru Comunitar, cel de
la Pîrliþa, Ungheni, ºi-a demonstrat deja utilitatea prin intermediul buletinului informativ editat
aici, precum ºi graþie contactelor
tot mai frecvente cu comunitãþile
din împrejurimi.

Urmãtoarea etapã pentru
centrele comunitare este identificarea de noi surse financiare
pentru procurarea de echipament
performant care va eficientiza
activitatea centrelor comunitare.
În continuare, citiþi un articol
despre primele luni de activitate
a Centrului Comunitar de la
Pîrliþa, Ungheni, ºi despre
experienþa acumulatã în colaborarea cu comunitatea ºi partenerii din regiune.

ONG MOªTENITORUL DIN PÎRLIÞA

O experienþã nouã

ONG Moºtenitorul din
Pîrliþa este unul din cele
ºase centre comunitare
orientate spre beneficiarii
FISM din nordul republicii. Scopul acestei
organizaþii, alcãtuite în
majoritate din cadre
didactice ºi pãrinþi, a fost
sã implice membrii
comunitãþii în rezolvarea
problemelor comunitare
prin informarea ºi consultarea lor de cãtre Centrul
de informare ºi relaþii
structurale.
Profesorul Romeo Ciupercã
ne spune, în limbaj diplomatic,
cã nu e uºor sã se realizeze
cele propuse, dar cã se face
totul pentru a rãspunde
necesitãþilor de informare ale
comunitãþilor.
Într-o perioadã de timp
relativ scurtã, Centrul
Comunitar de la Pîrliþa a
acordat consultanþã la tema
ONG, a oferit seturi de

documente necesare pentru
înregistrarea organizaþiilor
neguvernamentale, a multiplicat ºi distribuit ONG-urilor
din regiune buletinul electronic elaborat sãptãmînal de
Centrul CONTACT. Ludmila
Uscatu, preºedinta ONG
Moºtenitorul ºi directoarea
Liceului A. Mateevici, ne-a
comunicat cã, zilnic, Centrul
este solicitat din toate zonele
republicii pentru a acorda
consultanþã în diverse
probleme ce vizeazã activitatea ONG-urilor. Sînt surprinsã de aceastã nevoie permanentã de noi ºi unica
explicaþie a faptului cã sîntem
atît de solicitaþi poate fi doar
credibilitatea pe care am
reuºit s-o cîºtigãm în timp.
La nivel local,
Moºtenitorul a reuºit sã
implementeze o serie de
proiecte. Unul dintre cele mai
importante viza identificarea
de noi surse de finanþare
graþie cãrora a fost posibilã

continuarea editãrii revistei
Aici ºi acum, ca sprijin
mediatic acordat tinerilor
consilieri din liceu. Alt
proiect de rezonanþã localã
este Radioficarea satului
Pirliþa, estimat la o mie de
dolari, cîºtigat în cadrul
Programului Dezvoltare
Comunitarã administrat de
Centrul CONTACT. Postul de
radio, aflat în fazã de implementare, va emite pe o razã de
40 de kilomentri, urmînd sã
acopere astfel ºase primãrii
din vecinãtate. Liceul îºi
propune sã iasã în emisie de
douã ori pe sãptãmînã pentru
a informa comunitatea despre
problemele ºi performanþele
înregistrate, dar ºi pentru a
comunica cu pãrinþii. Pentru a
asigura ºi un confort sufletesc, vor exista programe de
anunþuri ºi de felicitãri, foarte
solicitate de sãteni.
În comunitate se implementeazã un Grant CDD, care
include trei subproiecte. Este

vorba de reparaþia unei porþiuni
de drum în satul Pîrliþa, de
reparaþia capitalã a sistemului
termic în Gimnaziul I. Vatamanu ºi de elaborarea planului
urbanistic al satului Pîrliþa.
Recent, la Centrul Comunitar
Pîrliþa a avut loc un seminar
pentru preºedintii de ONG-uri
ºi primarii din comunitãþile ce
au aderat la reþelele de nord ºi
de centru. A fost un seminar
extrem de util, dacã þinem cont
de necesitãþile tot mai frecvente ale primarilor ºi oamenilor cu
iniþiativã de a solicita Centrului
Comunitar consultaþii ºi sprijin
în crearea ONG-urilor. Prin
intermediul Centrului, tot mai
multã lume începe sã înþeleagã
cum pot fi rezolvate un ºir de
probleme de ordin comunitar,
unde pot fi gãsite resurse
financiare etc.
Pentru a face mai eficiente
serviciile prestate, Centrul
Comunitar Pîrliþa este la
curent cu toate concursurile
anunþate de finanþatori,
despre care îºi informeazã
partenerii din reþeaua beneficiarilor FISM.
Mai avem cîteva probleme
nerezolvate, dar vom gãsi o
soluþie ºi pentru ele, considerã profesorii care contacteazã zilnic cu beneficiarii
Centrului Comunitar. Datoritã faptului cã am ºtiut ce
vrem ºi am încercat sã ne
descurcãm singuri în situaþii
mai dificile pentru comunitate, am reuºit multe. Numai
datoritã insistenþei noastre
am învãþat sã atragem surse
financiare considerabile din
care am renovat liceul,
sistemul de încãlzire, am
asigurat bibliotecile cu carte
ºi am devenit un centru de
informare pentru localitãþile
din diverse zone ale republicii, afirmã pedagogii.
Rodica CIORÃNICÃ
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CURS OPÞIONAL

Educaþie pentru dezvoltarea comunitãþii
Forþa motrice a evoluþiei
societãþii o reprezintã
oamenii ce convieþuiesc în
comunitãþi concrete. În
aceastã dimensiune, miza
cade pe generaþia în creºtere
graþie gradului sãu înalt de
receptivitate, flexibilitate ºi
deschidere spre nou. Astãzi,
este important ca tinerii sã
conºtientizeze la nivel afectiv
apartenenþa la comunitate ºi
importanþa activitãþii
fiecãruia pentru binele
comun.
Fondul de Investiþii Sociale din
Moldova a susþinut o serie de proiecte venite din comunitate. Deoarece ºcoala este o cheie a
comunitãþii, deseori iniþiativa îi
aparþine ei. Astfel, a apãrut ideea
unui curs opþional Educaþie pentru dezvoltarea comunitãþii, care
propune un cadru educaþional de
15 ore pentru familiarizarea elevilor cu noþiunea de comunitate,
motivarea lor pentru implicarea
activã în dezvoltarea comunitãþii,
însuºirea valorilor civice ale
societãþii democratice.
Ca rezultat, cursul va stimula
formarea unei mentalitãti ºi a unui
comportament adecvat societãþii
democratice, precum ºi necesitatea de a activa spre binele comun.
De asemenea, va contribui la transformarea indivizilor din receptori
pasivi ai diferitelor proiecte ºi
acþiuni ale persoanelor de decizie
în organizatori ai convieþuirii civilizate.
În iunie curent, un grup din 15
profesori din ºcolile care colaboreazã activ cu FISM-ul au beneficiat de un stagiu de perfecþionare
pentru predarea cursului Educaþie
pentru dezvoltarea comunitãþii.
Lia Sclifos, autorul curriculumului
acestui curs, ne-a declarat cã a fost
surprinsã sã descopere optimismul
ºi ferma încredere a participanþilor
cã pot ºi trebuie sã schimbe multe
în comunitatea lor. Pe parcurs ºi la
finele cursului, participanþii au
manifestat interes pentru predarea
acestuia ºi pentru acel spirit între-

prinzãtor de care are mare nevoie
comunitatea.
Pornind de la premisa cã dezvoltarea unei comunitãþi este rezultatul eforturilor depuse de sãteni, are o importanþã deosebitã capacitatea lor de a folosi resursele
de care dispun ºi de a lucra împreunã, de a se implica activ în luarea
deciziilor pentru realizarea intereselor comune. Anume acestea sînt
punctele-cheie pe care pune accent
cursul Educaþie pentru dezvoltarea comunitãþii, a subliniat Lia
Sclifos. Or, dezvoltarea unei
comunitãþi este asiguratã atunci
cînd oamenii sînt interesaþi de bunãstarea localitãþii, cînd au o viziune a ceea ce ar putea fi, au sentimentul responsabilitãþii, încrederii
în sine ºi în ceilalþi. Toate acestea
pot fi spuse despre participanþii la
training, prin urmare schimbarea
este inevitabilã.
Pe parcursul verii, pentru profesorii de la sate, s-au desfãºurat
activitãþi de perfecþionare la Centrul Educaþional Pro Didactica. Prezentarea cursului Educaþie pentru
dezvoltarea comunitãþii a trezit un
interes deosebit. El a fost apreciat
ca foarte util ºi necesar
comunitãþilor în dezvoltare. Aceasta ne face sã credem cã iniþiativa
de a pregãti viitori cetãþeni în
comunitãþi are viitor ºi meritã
susþinere.
Dupã cîteva ore de ascultare a
cursului, elevii din Javgur, de exemplu, au susþinut cã orele de
educaþie comunitarã sînt bine venite ºi interesante. Li s-a pãrut extrem de important sã afle ce tipuri
de comunitate existã, ce înseamnã
un cetãþean activ ºi cum trebuie sã
asigure comunitatea o dezvoltare
durabilã.
La Rubleniþa, r-nul Soroca, elevii, de asemenea, încearcã sã
însuºeascã ce presupune conceptul de comunitate ºi participare
cetãþeneascã, iar, graþie profesoarei Elena Andrieº, se implicã cu
toþii în dezbateri, fiecare fiind încurajat sã-ºi expunã opiniile. Elevii sînt interesaþi de subiectele
puse în discuþie ºi doresc sã afle
mai multe despre felul în care s-ar

putea încadra în activitãþi utile
pentru comunitate.
Pentru ca acest curs opþional sã
se încheie cu rezultate pozitive,
este necesar sã se implementeze
niºte activitãþi practice care ar dovedi tinerilor utilitatea participãrii
lor la procesele din comunitate ºi
sã se dezvolte temele de curs, as-

tfel ca ei sã poatã lua cît mai multã
informaþie de la lecþiile de dezvoltare comunitarã.
Este cert cã ºcolile din comunitãþile care colaboreazã cu FISM-ul
sînt pregãtite sã participe la refacerea identitãþii sociale ºi valorizarea potenþialului uman. Iniþierea,
prin intermediul respectivului curs,

a unui parteneriat cu comunitatea
ºi centrarea interesului asupra elevului vor stimula în mod inevitabil
o culturã a dezvoltãrii în rîndul
membrilor comunitãþii.
Un reportaj de la ºcoala din Pelivan, unde se predã cursul opþional
Educaþie pentru dezvoltare comunitarã, citiþi în rîndurile de mai jos.

LECÞIE LA PELIVAN

Impact surprinzãtor
Ultima oarã am vizitat comuna Pelivan acum
10 ani, cînd am participat la un simpozion
dedicat vieþii ºi activitãþii lui Ion Pelivan, unul
dintre înaintaºii noºtri de la 1918, al cãrui
destin a fost legat de aceastã localitate.
De data asta, plecam la ºcoalã spre a asista la o
lecþie din cadrul programului Educaþie pentru dezvoltarea comunitãþii, ceva nou nu doar pentru
mine, probabil. Cei 22 de elevi din clasa a noua mau primit ca pe un partener de dezbateri la lecþia ce
o aveau în acea zi de joi. A fost interesant - niciodatã nu m-am întrebat cum ar trebui sã activeze o
comunitate în condiþiile specifice unei societãþi în
tranziþie.
Dupã numai cîteva minute de la începutul lecþiei,
elevii au uitat de prezenþa mea, fiind cu ochii pe
dna Irina Madan, moderatoarea programului, extrem de curioºi la noþiuni precum relaþiile cetãþean
 comunitate, rolul liderului neformal în mobilizarea comunitãþii, parteneriatul comunitar etc. Dupã
cum am concluzionat în timpul lecþiei, adolescenþii
cunosc de minune problemele comunitãþii. Elevul
Alexandru Galaºan a numit suma colectatã de comunitate pentru reparaþia capitalã a clãdirii gimnaziului, realizatã în colaborare cu FISM. Natalia Darie a enumerat procentul ºi cifra exactã a populaþiei
angajate, dar ºi a celei neangajate în cîmpul muncii,
a celor ce lucreazã la Orhei, în localitate, dar ºi în
strãinãtate. Mai mulþi dintre ei au trecut în revistã
numeroasele probleme pe care le are de înfruntat
comunitatea - drumurile desfundate, numãrul redus al surselor de apã potabilã, starea ecologicã
nesatisfãcãtoare a localitãþii.
Dar cel mai mult m-a surprins anunþarea platformelor electorale de cãtre cei patru candidaþi virtuali la postul de primar - Lenuþa Voicu, Olga Poghiba,
Vladimir Cibotaru ºi Natalia Postolachi. Ei au optat
pentru construcþia de drumuri, un nou apeduct,
înverzirea localitãþii, iluminarea strãzilor etc., dupã

care nu au întîrziat sã rãspundã la întrebãrile audienþei
vizavi de programul prezentat, în special vizînd sursele financiare pe care mizeazã potenþialul candidat
pentru realizarea programului sãu electoral...
Nu au fost trecute cu vederea nici problemele
stringente ale ºcolii (în special activitatea cantinei,
înnoirea mobilierului din sãlile de clasã), reutilarea
punctului medical º.a.
Vladimir Gangher a fost de pãrere cã în Moldova
spiritul comunitar a existat întotdeauna, deoarece încã
din cele mai vechi timpuri în localitãþile noastre s-au
construit ºcoli, biserici, alte edificii de menire publicã, unele din ele avînd o longevitate de invidiat. Nu
existã probleme care nu ar gãsi soluþionare în cadrul
comunitãþii, dar, în opinia elevului, cea mai mare dificultate o constituie, deocamdatã, obþinerea mijloacelor bãneºti necesare pentru aceste scopuri.
Dna Irina Madan s-a dovedit a fi unul dintre cei
mai experimentaþi pedagogi de la gimnaziul din Pelivan. Nici n-am presupus ce impact surprinzãtor va
avea asupra elevilor aceastã disciplinã, a remarcat
profesoara, menþionînd cã discuþiile nu pot fi oprite o
datã cu sunetul clopoþelului. Deocamdatã, au fost
susþinute cinci din cele 15 ore destinate cursului, însã
efectul programului se vede chiar de la primele ore.
Profesoara de la Pelivan este de pãrere cã un asemenea curs ar trebui introdus în fiecare ºcoalã. Este
evident cã marea majoritate a copiilor va rãmîne cu
traiul în localitate, susþine Irina Madan. Programul
le-ar fi o cãlãuzã pentru a se dumeri mai lejer în tumultul de situaþii neprevãzute cu care ne ciocnim în
prezent. Le-am scris elevilor din clasa a noua pe tablã adresele lui Ionel Pelivan ºi Elena Gîdea, cei doi
copii ai lui Ion Pelivan, care sînt la o vîrstã înaintatã
ºi locuiesc la Bucureºti. Mi s-a fãgãduit cã, la ora
urmãtoare, fiecare dintre cei 22 le vor scrie cîte o
scrisoare copiilor marelui înaintaº care, acum 70 ani,
a sprijinit comunitatea lor la grea cumpãnã.
Ion CERNEI
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Ñåëî Êîäðåíü ðåøèëî ïðîâåñòè ãàç
Â Ôîíäå Ñîöèàëüíûõ
Èíâåñòèöèé Ìîëäîâû ìû
âñòðåòèëè ïðåäñòàâèòåëåé ñåëà Êîäðåíü Îêíèöêîãî ðàéîíà, êîòîðûå ïðèåõàëè â Êèøèíåâ çàùèùàòü ìèêðîïðîåêò ïî
ãàçèôèêàöèè ñåëà. Ó íàñ
ñîñòîÿëàñü èíòåðåñíàÿ
áåñåäà, â õîäå êîòîðîé
íàøè ñîáåñåäíèêè ðàññêàçàëè î ñâîèõ íàìåðåíèÿõ è
ïðèâîäèëè àðãóìåíòû â
ïîääåðæêó ñâîåé èíèöèàòèâû.
Ñåëî Êîäðåíü, âìåñòå ñ ñîñåäíèì Âýë÷èíåö âõîäÿò â ñîñòàâ
êîììóíû Âýë÷èíåö. Îíè íàõîäÿòñÿ î÷åíü áëèçêî äðóã îò äðóãà, ìåæäó íèìè ïî÷òè íåò ãðàíèöû. Îáà ñåëà åùå â 2000 ãîäó
ïðîâåëè (îòäåëüíî) ñîáðàíèÿ ñ
öåëüþ âûäâèíóòü â ÔÑÈÌ ìèêðîïðîåêò ïî ãàçèôèêàöèè ýòèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Óæå â ïåðâîé ïîëîâèíå 2001-ãî ãîäà â
Âýë÷èíåö ïðîåêò áûë âíåäðåí è
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîäêëþ÷åíû ê ãàçîïðîâîäó 250 äîìîâ, ÷òî
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 80% ñåëà.
Â Êîäðåíü æå ïðîåêò íå ïîëó÷èëñÿ. Ãîâîðÿò, ÷òî ó ëþäåé íå
áûëî äåíåã, íî æèòåëè ñåëà íå
ñîâñåì ñîãëàñíû ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì. Ïî èõ ìíåíèþ ïðè÷èíà ïðîâàëà çàêëþ÷àåòñÿ è â òîì
÷òî ó íèõ íå áûëî òàêîãî ëèäåðà
êàê ó æèòåëåé Âýë÷èíåö, êîòîðûé áû ñóìåë îðãàíèçîâàòü
ëþäåé è ðåøàòü âîïðîñû âîçíèêàþùèå â õîäå ðàáîòû. Óñïåøíîå âíåäðåíèå ìèêðîïðîåêòà
ïî ãàçèôèêàöèè ñåëà Âýë÷èíåö
âïå÷àòëèëî ñîñåäåé èç Êîäðåíü
è èìåííî ïîýòîìó êîãäà ðåøèëèñü íà ýòó âòîðóþ ïîïûòêó
ïðîâåñòè ãàç â ñåëî, îíè ïîïðîñèëè ëèäåðà ñîñåäåé  ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííîé Àññîöèàöèè Âýë÷èíåö-Ãàç ñåëà Âýë÷èíåö, Èâàíà Êîíñòàíòèíîâè÷à
Êàòåðèí÷èê, ñòàòü ïðåäñåäàòåëåì è Îáùåñòâåííîé Àññîöèàöèè ïî âíåäðåíèþ ìèêðîïðîåê-

òà ïî ãàçèôèêàöèè ñåëà â Êîäðåíü.
Îäíèì ñëîâîì Èâàíà Êîíñòàíòèíîâè÷à Êàòåðèí÷èê, êîòîðîìó â äåêàáðå èñïîëíèòñÿ 73
ãîäà, õàðàêòåðèçèðóþò êàê ïåðâîîòêðûâàòåëÿ. Ìåõàíèê-ýíåðãåòèê ïî ñïåöèàëüíîñòè, êîãäà-òî
ñðåäè ïåðâûõ ïðîâîäèë ýëåêòðèôèêàöèþ, à ïîòîì è ðàäèîôèêàöèþ ñåëà. Âîò è ñåé÷àñ, ãîâîðÿò
ëþäè, îí â ïåðâûõ ðÿäàõ. Ìóäðîñòü è æèçíåííûé îïûò ñäåëàëè Èâàíà Êîíñòàíòèíîâè÷à èçâåñòíûì íà âñþ îêðóãó  ÷åëîâåê
ê êîòîðîìó âñå èäóò çà ñîâåòîì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé Àññîöèàöèè
Âýë÷èíåö-Ãàç áûë ïðèãëàøåí
è â ñîñåäíèå íàñåëåííûå ïóíêòû  Êýëýðýøåóêà, Ìåðåøåóêà
 çàíÿòüñÿ ãàçèôèêàöèåé, íî
Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ îòêàçàëñÿ
ðàáîòàòü â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ îäíîâðåìåííî.
Ýòîò ÷åëîâåê õîðîøî çíàåò
ñâîþ ðàáîòó, ñâîå äåëî è îí õîðîøî åå âûïîëíÿåò. Â õîäå ðàáîò â Âýë÷èíåö, íè ó ÔÑÈÌ, íè
ó ïîäðÿä÷èêîâ íèêîãäà íå âîçíèêàëî âîïðîñîâ èëè ïðè÷èí äëÿ
íåóäîâîëüñòâèÿ, ðàññêàçûâàåò
Ëþáîâü Êàçàê, áóõãàëòåð ïðèìýðèè.
Òàêîãî æå ìíåíèÿ è Àëëà
Ãðèãîðüåâà, äèðåêòîð ìåñòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà
Øêîëà-ñàäèê: Ãîâîðÿ ÿçûêîì
ñîâðåìåííîãî ìåíåäæìåíòà,
Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ ÿâëÿåòñÿ
íàøèì ëèäåðîì â óïðàâëåíèè
îáùåñòâåííîé è ñîöèàëüíîé
æèçíè ñåëà. Îí èç ñîñåäíåãî ñåëà,
íî ìû åãî î÷åíü õîðîøî çíàåì.
Ëþäè åìó äîâåðÿþò è î÷åíü áëàãîäàðíû åìó.
Ïðîåêò ïî ãàçèôèêàöèè ñåëà
Êîäðåíü ïðåäóñìàòðèâàåò ñòðîèòåëüñòâî òðàññû ñî ñðåäíèì
äàâëåíèåì, äëèííîþ â 2 êì 700
ìåòðîâ, è 6 êì  òðàññû ñ íèçêèì äàâëåíèåì. Ñóììà ïðîåêòà
ñîñòàâëÿåò 872 òûñ. 624 ëååâ. Ïî
ñëîâàì ÷ëåíîâ èíèöèàòèâíîãî
êîìèòåòà, êîíòðèáóöèÿ ñåëà íà

/ Ïðåäñòàâèòåëè ñåëà Êîäðåíü â ÔÑÈÌ. Ïåðâûé ñëåâà  È.Ê. Êàòåðèí÷èê
ñóììó 130 òûñ. 894 ëååâ áûëà ñîáðàíà â î÷åíü êîðîòêèé ñðîê. Ó
íàñ íå áûëî ïðîáëåì ñî ñáîðîì
äåíåã ïîòîìó ÷òî íà îïûòå Âýë÷èíåö, ãäå óñïåøíî ïîëüçóþòñÿ
ãàçîì è íå èìåþò íèêàêèõ ïðîáëåì ñ åãî îïëàòîé, íàøè ëþäè
óâèäåëè ÷òî åñòü ñìûñë ïîðàáîòàòü è âñå ñîãëàñèëèñü î÷åíü
áûñòðî äàòü äåíüãè íà ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà, ãîâîðèò Àëëà
Ãðèãîðüåâà. Ó íàñ åùå ñ äîêóìåíòàöèåé íå áûëî âñå â ïîðÿäêå, à äåíüãè óæå áûëè ñîáðàíû,
äîáàâèëà îíà.
Ïîìîãëè ñîáðàòü íóæíóþ
ñóììó è íåêîòîðûå ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû. Ê ïðèìåðó, Âàñèëèé
Ãàé÷óê, îäèí èç ìåñòíûõ ëèäåðîâ àãðî-õîçÿéñòâ, âûäåëèë ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû äëÿ êîòåëüíîé øêîëû.
Äèðåêòîð øêîëû ñ÷èòàåò, ÷òî
ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ ãàç íóæåí
íåïðåìåííî. Ïðè ïå÷íîì îòîïëåíèè, êîòîðîå áûëî äî ñèõ ïîð,
î÷åíü òðóäíî ðàáîòàòü ñ äåòüìè
è ñ ðàáî÷èì êîëëåêòèâîì â öåëîì, ãîâîðèò îíà. Êîãäà ñòàâèëñÿ âîïðîñ î ãàçèôèêàöèè ñåëà,
ðóêîâîäñòâî øêîëû ñîçâàëî ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå íà êîòîðîì
áûëî ðåøåíî, ÷òî ïðè ñîäåéñòâèè ðîäèòåëåé áóäåò è øêîëà

âíåäðÿòüñÿ â ïðîåêòå. Ñ ïîìîùüþ ðîäèòåëåé áûë ñîñòàâëåí
ïëàí ïî ðåìîíòó øêîëû. Äî ñèõ
ïîð óæå ïîñòðîèëè íîâóþ êîòåëüíóþ äëÿ ãàçà è ñäåëàëè ðåìîíò è ïðîôèëàêòèêó îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû. Øêîëå ïîìîãëè íå
òîëüêî ðîäèòåëè, íî è ñåëî â öåëîì. Êîãäà ñòðîèëàñü êîòåëüíàÿ
æèòåëè ñåëà ïðåäîñòàâèëè â ïîìîùü, êòî ïðîäóêòû, à êòî ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó.
Ïðèìàð Ïåòð Ðûáàê ñ÷èòàåò
÷òî ãàçèôèêàöèÿ îñîáåííî âûãîäíà äëÿ ñåëà Êîäðåíü òàê êàê
çäåñü, íà ñåâåðå ðåñïóáëèêè,
ïðàêòè÷åñêè íåò ëåñîâ è öåíà íà
äðîâà î÷åíü âûñîêàÿ. Êàê ðàññ÷èòàë Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ Êàòåðèí÷èê, äëÿ òîãî ÷òîáû îòîïèòü äîì çèìîé íóæíû ìèíèìóì äâå òîííû óãëÿ (ïðèìåðíî
1600 ëååâ) è îêîëî 200 êóáîìåòðîâ äðîâ, òàê ÷òî îáùàÿ ñóììà â
êîòîðóþ îíè îáõîäÿòñÿ ïðåâûøàåò 2000 ëååâ. À íóæíî åùå è
ðàñïèëèòü, è ðàñêîëîòü äðîâà,
êàæäûé äåíü òîïèòü è ðàçæèãàòü
ïå÷ü è òàêèì îáðàçîì ðàñõîäû
ïîäíèìàþòñÿ óæå äî 3000 ëååâ,
ãîâîðèò îí. À òåì âðåìåíåì, ÿ
çà øåñòü ìåñÿöåâ çèìû çàïëàòèë
çà ãàç 1050 ëååâ. Ãàçîì ÿ îòàïëèâàþ ÷åòûðå êîìíàòû è âàííóþ 

ïðèìåðíî 70 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Òàê ÷òî òîïèòü ãàçîì âûõîäèò â
òðè ðàçà äåøåâëå ÷åì óãëåì è
äðîâàìè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óäà÷íî âíåäðèòü ìèêðîïðîåêò ïî ãàçèôèêàöèè è æèòü òàê æå õîðîøî è óäîáíî êàê è æèòåëè â ñîñåäíåì Âýë÷èíåö, äëÿ æèòåëåé Êîäðåíü îïûò
è ñíîðîâêà Èâàíà Êîíñòàíòèíîâè÷à íåçàìåíèìû. Äîêàçàòåëüñòâîì ñëóæàò òå ñëîæíûå ñèòóàöèè è òðóäíîñòè êîòîðûå îí ñóìåë îäîëåòü ïðè ñòðîèòåëüñòâå
ãàçîïðîâîäà â Âýë÷èíåö. Ê ïðèìåðó, äëÿ òîãî ÷òîáû ñîáðàòü
êîíòðèáóöèþ ñåëà, íåäîñòàþùóþ ñóììó ðåøèëè âçÿòü êðåäèò â áàíêå. Ïîòîì, êîãäà ñòàëè
ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ãàçîïðîâîäó è
äðóãèå ñåëü÷àíå, èç äåíåã êîòîðûå îíè âíîñèëè âåðíóëè êðåäèò.
Ðèñê  áëàãîðîäíîå äåëî,
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Àãåíñòâà
ïî âíåäðåíèþ ìèêðîïðîåêòà.
Òåì âðåìåíåì, æèòåëè ñåëà
Êîäðåíü óáåäèëèñü â òîì, ÷òî
èõ ñèëà â åäåíñòâå, ÷òî âìåñòå
îíè ìîãóò ðåøàòü äàæå ñàìûå
òðóäíûå çàäà÷è è, òàêèì
îáðàçîì, ïîìî÷ü äðóã äðóãó.
Íàòàëüÿ ÐÝÉËßÍÓ

Centrul CONTACT stimuleazã iniþiativele locale
În anul curent, Programul Dezvoltare Comunitarã (PDC), administrat de Centrul CONTACT,
a introdus o serie de modificãri
în structura sa metodologicã,
menite sã stimuleze iniþiativele
locale din comunitãþi prin care
ar putea fi îmbunãtãþitã calitatea
vieþii. Conform acestor modificãri, Centrul CONTACT a intermediat un proces de facilitare
comunitarã ºi a acordat sprijin
financiar unor iniþiative propuse de comunitate ca rezultat al
colaborãrii ºi parteneriatului la

nivel local.
Astfel, în cadrul PDC a avut loc
un concurs pentru organizaþiile
neguvernamentale, administraþia
publicã localã ºi instituþiile din
comunitãþile rurale (grãdiniþe, ºcoli,
spitale etc.) care au implementat
anterior proiecte cu suportul financiar al PDC, precum ºi proiecte de
colaborare ºi parteneriat local.
În baza unor formulare de evaluare a performanþelor, completate de
participanþii la concurs, ºi a rapoartelor întocmite de consultanþii programului în urma vizitelor de moni-

torizare în comunitãþi, Comisiile de
experþi regionale ºi Comisia
Naþionalã au selectat 11 comunitãþi
beneficiare ale PDC. Prioritate au
avut organizaþiile ºi instituþiile care
ºi-au demonstrat capacitatea de a
gãsi, atrage ºi acumula resurse financiare, precum ºi cele cu
experienþã de implementare a proiectelor de dezvoltare comunitarã.
Comisia de experþi a mai luat în considerare atît durabilitatea proiectelor implementate de concurenþi, cît
ºi notorietatea acestora la nivel local. În funcþie de criteriile nominali-

zate, au fost selectate urmãtoarele
organizaþii cîºtigãtoare ale granturilor oferite prin intermediul Programului Dezvoltare Comunitarã: ONG
Medicina pentru toþi, s. Vorniceni, r. Strãºeni; ªcoala medie Lozova, s. Lozova, r. Strãºeni ; Muzeul
naþional gãgãuz, s. Beºalma,
UTAG; ONG Gencliar birlii  , s.
Baurci, UTAG; AO Vatra satului  ,
s. Larga Veche, r. Cahul; ONG
 Egreta , s. Zîrneºti, r. Cahul ; AO
 Promotorii noului , s. Pelinei, r.
Cahul ; AO Regele pietrei, s.
Cosãuþi, r. Soroca; AO Maeto-

nium, s. Tãtãrãuca Veche, r. Soroca; ATM  Prut-2000 , s. Pruteni, r. Fãleºti ; AO Armonia, s.
Rãuþel, r. Fãleºti.
Precizãm cã suma maximã a
granturilor acordate celor 11
cîºtigãtori este echivalentã cu
3000 de dolari SUA. O condiþie a
PDC este ca proiectele finanþate
prin aceste granturi, sã fie sprijinite de comunitate printr-o
contribuþie de cel puþin 20 la sutã
din suma solicitatã de la Centrul
CONTACT.
Pavel CERNOCAN
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CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR AL COPIILOR STRÃZII BRÎNDUªA

Povestea sãndãluþelor ponosite
Copiii din Hînceºti rãmaºi fãrã
supraveghere au obosit sã mai
cerºeascã pe la colþuri de
strãzi. S-au plictisit ºi de orarul
fix
al
autobuzelor
ºi
microbuzelor ce pleacã la
aceeaºi orã, din aceeaºi garã
în satele din împrejurimi. De
ceva vreme, copiii strãzii din
oraºul Hînceºti se aciueazã,
unul cîte unul, la Centrul
Brînduºa.
Pe terasa noii lor case, au
învãþat sã-ºi aranjeze într-un ºir
lung ºi drept sãndãluþele vechi ºi
ponosite. Cuminþenia ºi grija cu
care sînt asezate cele peste 30 de
perechi de încãlþãminte de copil
este impresionantã. Dacã ar putea
vorbi, încãlþãrile copiilor ar putea
mãrturisi cele mai emoþionante
istorii ale micilor lor stãpîni... Tot
aici, la centru, copiii au învãþat sã
facã piaþa împreunã cu lucrãtorii
sociali ai instituþiei, sã prepare
bucate pentru prînz sau cinã ºi sã...
comunice. Sub acest acoperiº
ospitalier, copiii, în majoritatea
cazurilor, au avut parte, pentru
prima oarã în viaþa lor, de zile de
naºtere cu tortã, lumînãri aprinse
ºi daruri.
Cel mai mult, copiii au nevoie
de atenþie ºi înþelegere, pentru cã
restul se capãtã mai uºor, ne spune

se considera cã ne putem descurca
fãrã luminã.
Centrul Brînduºa are ca sursã
de inspiraþie centre similare din
Suedia, pe care le-a vizitat acum
doi ani ºefa fostei secþii judeþene
de protecþie a drepturilor copilului.
Studiile locale arãtau cã minorii
deveniserã o problemã gravã
pentru Hînceºti. 450 de copii erau
orfani
sau
rãmaºi
fãrã
supraveghere.
Începea
sã
îngrijoreze ºi numãrul sporit al
copiilor vagabonzi, a cãror
evidenþã nu o þinea nimeni ºi care
nici mãcar nu figurau în rapoartele
poliþiºtilor. În plus, era actualã ºi
problema copiilor neºcolarizaþi.
Sistemul rezidenþial de îngrijire a
acestor minori se manifestase deja
ca un anacronism. În fostul judeþ
Lãpuºna activau ºapte ºcoliinternat. La Cãrpineni erau
instituþionalizaþi peste 400 de copii,
la Leova  aproape 500, la Copcui
- 70 de minori. Erau prea mulþi copii
izolaþi de lume. De aceea, crearea
cu suportul FISM a unui centru
pentru aceste categorii de
destinatari era singura soluþie ºi
singura alternativã a instituþiilor
care obiºnuiesc sã-i facã pe
beneficiarii lor sã se simtã altfel
decît cei de seama lor.
Proiectul ce urma sã fie propus
Fondului de Investiþii Sociale a fost

psihologul centrului, Ecaterina
Bucur. Al doilea lucru important
este cã aceºti copii se ataºeazã
foarte uºor de cineva. Dacã înainte
se lipeau de strãinii din stradã,
astãzi se ataºeazã de pedagogi sau
de lucrãtorii sociali. Micuþii
mizeazã mult pe dãruirea ºi cãldura
emanatã de dãdaca sau pedagogul
care rãmîne seara la centru, cînd ei
se adunã ciucure în jurul acestora.
Timp de cîteva luni, centrul a
stat fãrã energie electricã din cauzã
cã primãria, sub ale cãrei auspicii
activeazã instituþia, nu a binevoit
sã-ºi onoreze obligaþiile faþã de
furnizor.
Am devenit o bãtaie de cap
pentru municipalitate, ne explicã
directoarea Centrului, Zinaida
Potîngã. Dacã administraþia
anterioarã era dispusã sã ne intre
în situaþie, actuala ezitã sã se
implice. Vara se întuneca tîrziu ºi

elaborat de cãtre membrii
comunitãþii, între ei medici, cadre
didactice
ºi
lucrãtori
ai
administraþiei publice locale.
Sprijiniþi de primãrie, ei au înaintat
la FISM proiectul Centrului
Brînduºa, solicitînd sprijin
financiar pentru renovarea ºi
utilarea clãdirii oferite de
administraþia localã. Era nevoie de
75 mii de dolari. În scurt timp,
proiectul a fost acceptat pentru
finanþare ºi realizat.
Contribuþia
FISM
în
implementarea acestui proiect
extrem de important pentru
comunitate este semnificativã.
Atractiv prin aspectul sãu, dar ºi
mai mult prin transparenþa ºi
deschiderea cãtre comunitate,
Centrul Brînduºa este în topul
celor mai cunoscute ºi contactate
instituþii din localitate.
În linii mari, astãzi la Centrul din

Hînceºti ajung copiii care au
nevoie de primul ajutor. Adicã, cei
veniþi din familii numeroase, cu
grave probleme financiare sau cei
ai cãror pãrinþi au devenit victime
ale alcoolismului, degradaþi total ºi
care au pierdut controlul asupra
propriilor copii. Micii beneficiari sau adaptat neaºteptat de repede la
noile condiþii de viaþã. Ziua,
frecventeazã grãdiniþa, iar serile
revin la centru, unde se pare cã au
regãsit cãldura familialã de care nu
au avut parte decît foarte rar în
familiile lor biologice.
Conform regulamentului,
centrul, cu o capacitate de 32 de
locuri, trebuie sã primeascã doar
copii din municipiul Hînceºti. Se
mai fac însã ºi excepþii, deoarece
copilul trebuie ajutat imediat,
indiferent dacã este sau nu de pe
loc. Cu regret, receptivitatea
administraþiei centrului ºi
disponibilitatea ei de a interveni
pentru fiecãrui copil aflat în
dificultate, nu gãsesc o reacþie
similarã din partea primãriilor
sãteºti, de unde vin copiii. De cele
mai dese ori, acestea nu
reacþioneazã în nici un fel la
încercãrile celor de la centru de a
stabili motivele pentru care copiii
fug de acasã sau cerºesc. De
aceea, rezolvarea cu succes a unui
caz este o adevãratã performanþã
în condiþiile în care unii micuþi nu
au nici mãcar acte.
ªi Nadia Codreanu, ºi Iulia
Narcomeþ au venit aici din stradã.
Ultima, care nu are nici 8 ani, era
cerºetoare cu sediu permanent la
unul din colþurile Chiºinãului.
Smoliþica ajunsese sã facã parte
din peisajul tot mai puþin pitoresc
chiar ºi pentru strãinii ce vizitau
capitala. În fiecare zi, era dusã la
locul de muncã de cãtre mama
ei. În aceastã perioadã, datoritã
angajaþilor poliþiei, fetiþa a fost
plasatã de peste 40 de ori la Centrul
de plasament temporar al minorilor
din Chiºinãu. Dupã ce era întoarsã
în familie, epopeea ei începea de la
capãt - stradã, cerºit, Centru de
plasament. De zeci de ori fetiþa a

trãit aceleaºi scenarii pe care i le
scriau alþii...
De trei luni deja, Iulia se aflã la
Centrul din Hînceºti. La încercãrile
administraþiei de a-i contacta familia,
ea s-a arãtat speriatã de ideea sã
revinã acolo. Fetiþa nu mai ascunde
de nimeni cã va fi forþatã de maicãsa sã ajungã iarãºi în stradã, chiar
ºi cu preþul de a fi bãtutã. Mama
Iuliei are un dosar la poliþie ºi riscã
sã fie lipsitã de drepturile de mamã.
Totodatã, conducerea centrului
cautã o familie nouã pentru fetiþã.
Revenirea în familia ei naturalã este
ultimul lucru pe care ºi-l doreºte.
Iulia manifestã schimbãri pozitive
în comportament ºi educaþie ºi face
totul ca sã ajungã o fetiþã educatã
ºi cuminte.
Iaºa din Mingir a fost adus la
centru de un omulean, cãruia i se
pãruse suspect. Iaºa nu prea ºtie
de familie, locuind mai mult pe
dealuri, prin colibe sau prin copaci.
Acum, este la a doua încercare de
a locui la centru. Prima oarã, a
dispãrut dupã o zi, în care nu i-a
plãcut sã spunã ce face, unde se
duce, de ce se duce etc. Viaþa dupã
regulamente nu era pentru el. Aºa
cã preferase sã se întoarcã la traiul
lui liber. Putea contempla ore în ºir
ºuvoaiele de oameni de la garã, ºtia
încotro pleacã fiecare microbuz sau
autobuz ºi chiar îi plãcea rolul de

birou de informaþii al gãrii. Pînã a
fost gãsit ºi adus înapoi la centru.
Pedagogii spun cã toate poveºtile
sau rãspunsurile date de Iaºa sînt
legate de ziua de vineri  zice cã sa nãscut vineri, cã a venit la centru
vineri, cã azi e vineri, cã poliþia l-a
gãsit vineri, cã a mîncat vineri ºi
tot aºa. Îi e dor de tata, pentru cã
mama îl ucidea. Este un copil
abuzat, comenteazã Ecaterina
Bucur, ºi a venit aici pentru liniºte
ºi pentru a depãºi frica, chiar dacã
nu conºtientizeazã acest lucru.
Visul de coºmar al bãiatului a fost
cînd a visat cã dna directoare l-a
dus înapoi acasã.
...Cu siguranþã, copiii au
îndrãgit noua lor casã  Centrul
Brînduºa. Chiar dacã este una
provizorie. Aici nu este ca la o casã
de copii. Este un fel de familie foarte
mare ºi unitã. Copiii merg la ºcoalã
sau grãdiniþã, comunicã, se plimbã
prin oraº, nu pierd legãtura cu
rudele ºi pãrinþii.
În ciuda independenþei pe care
obiºnuise sã o aibã fiecare, nimeni
nu fuge de la centru. Graþie
atitudinii individualizate a
lucrãtorilor. Pedagogii de aici ºtiu
cã micuþii lor beneficiari trebuie
ascultaþi ºi înþeleºi. Iar dacã cineva
pleacã de aici pentru a reveni în
familie, uºile centrului rãmîn
permanent deschise pentru el...
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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.
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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 pro-

gramele 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: +40-91
812 882, e-mail: daniela.topirceanu@dfait-maeci.gc.ca,
daniela_topirceanu@hotmail.com

Charles Stewart Mott Foundation
TRANSPARENCY INTERNATIONAL-MOLDOVA
Transparency International  Moldova anunþã continuarea concursului pentru cel mai bun articol de
investigaþie ºi cea mai bunã caricaturã la tema corupþiei în
anul 2003. Aceastã acþiune are scopul de a sensibiliza opinia
publicã faþã de pericolul fenomenului corupþiei. Premiile
pentru cel mai argumentat articol privind corupþia, ca rezultat al investigaþiei jurnalistice, sînt urmãtoarele:
Locul I  200 USD
Locul II  150 USD
Locul III  100 USD
Premiile pentru cea mai bunã caricaturã la tema corupþiei
sînt urmãtoarele:
Locul I  200 USD
Locul II  150 USD
Locul III  100 USD

Articolele ºi caricaturile pentru concurs pot fi înaintate
pînã la sfîrºitul lunii octombrie curent. Toate articolele ºi
caricaturile vor fi plasate pe parcursul anului pe pagina
web a Transparency International  Moldova http://
www.transparency.md.
Rezultatele concursului vor fi anunþate la începutul lunii decembrie 2003. Coordonatele de contact:
Preºedinte: Mihai Buruianã
Director Executiv: Lilia Caraºciuc
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Moldova, str. 31 August 1989, nr. 98, birou 204
MD-2004, Chiºinãu, Republica Moldova
Tel: (373-2) 20-34-84, 20-34-85, fax: (373-2) 21-05-95
E-mail: office@transparency.md

EECONET Action Fund (EAF)

Scopul Fundaþiei EAF constã în oferirea de sprijin economic reprezentanþilor
sectorului trei, adicã organizaþiilor neguvernamentale, pentru cumpãrarea sau
arendarea unor rezervaþii importante, care pot aduce o contribuþie semnificativã
la Pan European Ecological Network (Reþeaua Ecologicã Paneuropeanã). În
þãrile în care cumpãrarea loturilor de pãmînt sau/ºi arendarea acestora este
imposibilã, Fondul acordã susþinere în gestionarea ºi protejarea acestor rezervaþii.
Fundaþia susþine proiecte care:
- sînt îndreptate spre neadmiterea pierderii irecuperabile a bogãþiilor naturii;
- sînt orientate spre dezvoltarea durabilã;
- sînt îndreptate spre protejarea unor sectoare aparte ºi pe un termen lung;
- au influenþã asupra unui teritoriu mai mare decît cel prevãzut în proiect la
momentul dat;
- au potenþial de dezvoltare;
- vizeazã un teritoriu, parte a unei zone sau rezervaþii mai mari.
Prioritare sînt zonele de o valoare deosebitã, dar care se aflã în pericol.
Þãrile ºi regiunile prioritare: Albania, Belarus, Bosnia, Croaþia, Bulgaria, Republica Cehã, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Slovacia, Ucraina.
Adresa: EUCC  The Coastal Union Ro, box 11232, 2301 EE Leiden,
The Netherlands. Tel.: +31.71.5124069
E-mail: eaf@eucc.nl Web: www.eucc.nl
Programe de Granturi:
Proiecte iniþiate de ONG-uri, societatea civilã, întãrirea sectorului neguvernamental, promovarea drepturilor ºi responsabilitãþilor cetãþenilor, ameliorarea
relaþiilor interetnice (de asemenea, iniþiative speciale care susþin tranziþia politicã, economicã ºi socialã prin reprezentanþe regionale. Programe regionale, nu
locale).
Notã: Proiectele trebuie sã fie scrise în limba englezã. Informaþii suplimentare
puteþi obþine accesînd site-ul web: www.mott.org/programs/ap-cs.asp

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:
● dezvoltarea antreprenoriatului
privat;
● administraþie publicã ºi politici
publice;
● 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

