Raport de evaluare al buletinului informativ Alternative
Rurale în baza sondajului de opinie

Realizator: Centrul CONTACT

Metodologie: studiul a fost efectuat în baza anchetei sociologice, pe un e antion
reprezentativ al beneficiarilor buletinului informativ FISM „Alternative Rurale”.
antion: Studiul a fost efectuat pe un e antion de 257 chestiona i, în baza
re elelor de beneficiari FISM Centru, Nord, Sud, prin intermediul reprezentan ilor
CONTACT în regiuni.

Chi in u 2004

Statutul / ocupa ia cititorilor buletinului.
În conformitate cu rezultatele cercet rii structura e antionului de cititori ai ziarului se
repartizeaz în felul urm tor:

Primar\Vice primar

35,0

Profesor
30,0

29,1
Director
scoala\liceu\gradinita
Presedinte ONG

25,0
Sef de gospodarie
20,9
Contabil

20,0

Ales local
15,0

Agricultor
10,8
10,1

Functionar Bublic

10,0
7,6
4,4

5,0

Presefinte institutie
publica
Sudent\Tineret

5,1
3,8

3,8
2,5

0,6

0,6 0,6

0,0

Interprinzator
Mestesugarit popular

1

Structura cititorilor buletinului informativ Alternative Rurale este explicat prin esen a i profilul
buletinului – experien e de dezvoltare comunitar . În acest sens, putem sus ine c cititorii
ziarului reprezint categoriile de profesioni ti implica i în implementarea proiectelor de
dezvoltare comunitar , întâitatea este de inut de primari (sau ale i locali), pedagogi, lideri de
ONG. Aceste date ne indic faptul c difuzarea ziarului a fost efectuat cu preponderen în
rândul institu iilor implicate în programe de dezvoltare comunitar .

I. Cât de des citi i ziarul?

Cit de des cititi ziarul Alternative Rurale
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l
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Este important de men ionat corela ia dintre periodicitatea lecturii ziarului i statutul cititorului.
În acest fel regulat buletinul este citit de: primari – 72.2%; lideri ONG – 87.5%; func ionari
publici – 75%, agricultori – 66.7%; pe când ocazional buletinul este citit de: ale i locali – 62.5%;
director al institu iei publice – 66.7%; tineret / studen i – 50%.

II. Compartimentele populare / interesante ale buletinului.

Care compartimente ale ziarului va intereseaza cel mai
mult?
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Structura preferin elor compartimentelor buletinului demonstreaz c cel mai bun model de
înv are este experien a, or exemplele de diverse ac iuni i proiecte comunitare reprezint un
interes pentru oamenii implica i în procesul dezvolt rii comunitare i îi ofer ziarului un caracter
informativ i captivant. Acest raport, al compartimentelor interesante pentru cititor, este specific
pentru toat structura ocupa iilor subiec ilor cercet rii.

III. Informa ia ce ar face mai util i mai interesant buletinul Alternative Rurale.

Ce informa ie ar face mai util i mai interesant ziarul?
Valid Percent
Total
100,0
13,6
1 Scrierea, corectitudinea, rigorile de selec ie a proiectelor
11,9
2 Activit i ale diferitor funda ii finan atoare
11,0
3 Experien e de cooperare ONG-APL
10,2
4 Rezultate monitorizare, asigurare durabilitate, transparenta
10,2
5 Nout i, directive, activit i FISM
6,8
6 Materiale de suport teoretic ( în dezvoltare comunitar )
6,8
7 Exemple de gestionare a mijloacelor financiare
5,9
8 ONG-uri locale performante
5,9
9 Exemple de dezvoltare comunitara din alte state
5,1
10Interviuri cu liderii comunitari
5,1
11Informa ie despre membrii re elei de beneficiari (biografii)
3,4
12Investi ii in dezvoltarea bussinesul local,
2,5
13Promovarea valorilor culturale, obiceiurilor si tradi iilor
1,7
14Experien e din Sudul Moldovei
În urma analizei rezultatelor cercet rii în regiunea de Sud a republicii, a fost eviden iat opinia
experien ele de implementare a proiectelor de dezvoltare comunitar nu includ de ajuns
exemple din satele din regiunea de Sud.
IV. Informa ia ce nu este de ajuns reflectat în ziar.

Care experien e nu sunt destul de eficient reflectate in ziar?
Comunit i unde au fost implementate proiecte
ecuri, obstacole in implementarea proiectelor
Parteneriate cu finan atorii
Scrierea, corectitudinea, rigorile de selec ie a proiectelor
Colaborare dintre APL-ONG
Proiecte mici
Gestionarea resurselor financiare ONG
Asigurarea durabilit ii proiectelor
Metode le lucru cu membrii comunit ii
Total

42
14
10
8
8
8
4
4
2
100

Categoria de informa ie „parteneriate cu finan atorii” include experien e de cooperare a
diferitor institu ii locale cu al i donatori (în afar de FISM). De asemenea la acest capitol pot fi
men ionate op iunile: schimb ri promovate de diver i donatori, informa ie referitor la tipul de
proiecte finan ate de funda ii diferite
O preocupare a cititorilor ziarului se refer la elucidarea problematicii i a experien elor în
implementarea proiectelor mici în domeniile: protec ia mediului, educa ie, activit i culturale,etc.
Un alt interes al cititorilor este orientat spre informa ia despre modalit ile de solu ionare a
problemelor legate de cheltuielile neprev zute în buget, i mediatizarea standartelor de alc tuire
a bugetelor i gestionare a fondurilor ONG.

V. Calitatea informa iei prezentate în buletin.

Ce parere aveti despre calitatea informaiei prezentate in ziar?
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Evaluarea general a calit ii informa ie demonstreaz c materialele reflectate reprezint în
primul rând o informa ie util , ceea ce reprezint un obiectiv de baz al unui buletin informativ.
Aceste rezultate sunt specifice pentru toate categoriile de cititori.

VI. Semnifica ia ziarului – de la 1..10.
Conform analizei scalei valorice, de la 1 la 10 (gradul de importan ), nota medie a semnifica iei
zarului pentru cititori este 9,77.
VII. Livrarea ziarului.
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14%
O p e ra tiv a
43%
c

43%

In tirz ia ta
E s te g e re u s a fa c i ro s t
d e u n z ia r

VIII. Cum ar trebui s fie periodicitatea ziarului?
Ce puteti spune despre peoridicitatea aparitiei ziarului?
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De doua ori pe luna
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IX. Disponibilitatea de a procura / abona buletinul.
Veti fi de acord, pentru viitor sa procurati (abonati) ziarul AR?

87%
Da
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6%
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X. Condi iile de procurare / abonare a zarului?
In ce conditii Dstra vati hotari sa procurati AR?
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continutul actual
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68%
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XI. Date demografice
Sexul Dvs

44%
Masculin
Feminin
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Virsta Dvs

2%
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41%
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14-25
26-35
36-40
41-50
>50

30%

Concluzii i recomand ri:
Conform datelor sondajului de opinie efectuat în rândurile cititorilor buletinului
informativ Alternative Rurale, putem califica drept reu it un an de apari ie a acestei publica ii.
Utilitatea precum i interesul fa de con inutul publica iei este prezent atât în rândurile
beneficiarilor FISM cît i în rândul poten ialilor beneficiari. Este important de men ionat c
printre cititorii fideli ai ziarului sunt reprezentan ii tuturor institu iilor din comunitate – parteneri
tradi ionali în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare comunitar .
Un alt indicator al coeren ei dintre informa ia prestat în buletin i interesele cititorilor
este predispozi ia beneficiarilor de a procura în viitor acest ziar (87%) cu condi ia dac va fi
acoperit cel pu in o parte din cheltuieli. În acela i timp în urma cercet rii a fost elaborat un
complex de teme ce ar putea completa calitatea ziarului (vezi C. III).
Luând în considera ie rezultatele studiului înaint m urm toarele recomand ri:
•

rirea tirajului buletinului informativ pentru a cuprinde nu numai institu iile din
comunitate dar i membrii comunit ilor.

•

Introducerea de compartimente ce ar descrie i experien ele negative sau riscurile în
procesul implement rii proiectelor.

•

Reflectarea activit ii altor organiza ii finan atoare în domeniul serviciilor sociale i
problemelor comunitare (persoane defavorizate, business local, turism rural, probleme
ecologice etc.)

•

Reflectarea experien elor comunitare din toate regiunile Republicii Moldova în egal
sur

•

Crearea unui sistem de distribu ie rapid a buletinului (abonare)

•

Reducerea timpului de preg tire a ziarului

•

Preg tirea unor rubrici specializate pentru pedagogi, func ionari publici, oameni de
afaceri din comunitate.

