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În vizor – corupţia
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Editorial

Donatorii şi potenţialul
de coalizare a societăţii civile
e consideră, pe bună dreptate, că
tendinţa spre consolidare a socieS
tăţii civile este un imperativ al democraţiilor avansate, în timp ce fragmentarea
grupurilor sociale denotă gradul de polarizare a intereselor în societăţile aflate
în tranziţie.
Cu toate că numărul de actori sociali,
inclusiv ONG-uri, nu este un indicator
al gradului de democratizare a societăţii,
de cele mai multe ori finanţatorii au fost
tentaţi să-şi stabilească programele de
finanţare în Republica Moldova în baza
acestui criteriu. Programele „dezvoltare
comunitară” sau regională, „dezvoltarea sectorului asociativ din Găgăuzia,
Transnistria” etc. sunt tot atâtea exemple ce justifică predilecţia donatorilor
pentru susţinerea tinerelor ONG-uri şi
a grupurilor de iniţiativă, acolo unde nu
prea există asociaţii obşteşti.
În ultimii ani, însă, tot mai mulţi
finanţatori şi-au reorientat politicile de
acordare a granturilor în dependenţă de
problemele acute ale societăţii. Traficul
de fiinţe umane, sărăcia, alegerile şi
drepturile omului, corupţia ş.a. figurează
printre domeniile de interes major pentru aceştia. Altfel spus, sunt finanţate cu
prioritate acele organizaţii ce înaintează
proiecte în aceste sau alte domenii sensibile, identificate de către donatori. Deşi
vulnerabile la critici, asemenea politici
îşi au dreptul la existenţă cât timp este
respectat principiul obiectivităţii în realizarea strategiilor de activitate ale acestor
fundaţii.
roblema apare însă atunci când
fundaţiile însele, aflate în căutare
de fonduri, sunt nevoite să-şi justifice
politicile lor de finanţare. Şi atunci, la
iniţiativa acestora, sunt create alianţe,
reţele şi coaliţii ce trebuie să întrunească criteriul reprezentativităţii (a se
citi: includerea cu orice preţ a celor
mai puternice şi loiale puterii organizaţii din domeniu.) Astfel a fost creată Coaliţia 2005, 2007, Coaliţia pentru
Dezvoltare Economică Rurală, Coaliţia
Nondiscriminare, Reţeaua Socială,
Alianţa Anticorupţie etc. Au existat şi
alte tentative, precum Consiliul ONG
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sau Forumul Civic, ce au eşuat din cauze
binecunoscute.
Monitorizând strategiile de activitate
ale acestor alianţe, am putea identifica o
serie de trăsături comune:
prezenţa unor organizaţii prospere în fiecare din acestea, ce au, printre
altele, şi rolul de lideri;
lipsa transparenţei şi egalităţii
părţilor, inerente oricărui parteneriat;
încetarea existenţei lor odată cu
încheierea granturilor primite.
sistând recent la una din şedinţele Alianţei Anticorupţie, create
la iniţiativa Fundaţiei EURASIA, am
putut constata cu multă stupoare cât de
dăunătoare poate fi goana după fonduri
pentru coeziunea şi prestaţia organizaţiilor-membre. Trecând peste criticile şi acuzele reciproce de monopolizare
şi chiar de corupţie pe care şi le-au
adus aceştia, mă întrebam dacă scopul
Alianţei este lupta împotriva corupţiei
sau obţinerea cu orice preţ a celor 2 mil.
USD oferite prin intermediul Academy
for Educational Development?
Un lucru este cert, e mai uşor să
influenţezi finanţatorii deţinând brandul unei alianţe de ONG-uri. Ca şi în alte
cazuri, însă, crearea de coaliţii rămâne
a fi privilegiul organizaţiilor de elită.
Tuturor celorlalţi le recomandăm să creeze anti-alianţe şi anti-coaliţii ...
Dr. Radu GORINCIOI
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ACTUAL
CAHUL
Tinerii din Cahul desf=[oar=
campanii de colectare de
fonduri
În perioada 8-10 august, în cadrul
seminarului “Colectarea fondurilor şi
mobilizarea resurselor”, tinerii asociaţi
din regiunea rurală a r-nului Cahul
şi-au dezvoltat abilităţile de organizare şi desfăşurare a campaniilor de
colectare de fonduri. Activitatea a
fost organizată de către Institutul de
Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”
în parteneriat cu Direcţia Tineret şi
Sport a Consiliului raional Cahul şi
Centrul Regional de Resurse pentru
Tineri „Impuls” din Cahul în cadrul
proiectului „Consolidarea capacităţilor
de angajare civică a tinerilor asociaţi

BĂLŢI
MERITUL CIVIC
Preşedintele
Vladimir Voronin a
semnat un decret cu
privire la conferirea
medaliei „Meritul
Civic” liderului unei organizaţii obşteşti din Bălţi, care activează în domeniul sănătăţii mintale. Jana Chihai
este unul din puţinii reprezentanţi ai
sectorului asociativ din republică care
s-a învrednicit de medalia respectivă.
Potrivit decretului prezidenţial, distincţia de stat a fost conferită Janei
Chihai pentru muncă prodigioasă în
domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodicoorganizatorică eficientă.
Jana Chihai a relatat pentru
DECA-press că, aflând despre meda-

ORHEI
Ajutor pentru familiile
socialmente vulnerabile
din Moldova
La 2 august
a.c., Centrul pentru Drepturile
Copilului a oferit
gratuit la patru familii sărace cu copii
orfani din raionul Orhei produse alimentare şi vestimentaţie. Ajutorul
material a fost distribuit în cadrul
proiectului „Ajutor pentru familiile
socialmente vulnerabile din Moldova”,
finanţat de către ACORN Foundation
din Marea Britanie.
Beneficiari ai acestui proiect sunt
şase familii socialmente vulnerabile din raioanele Orhei, Călăraşi şi
Cantemir, care anterior nu au bene-

din regiunea rurală a raionului Cahul”,
finanţat de Banca Mondială - oficiul din
Moldova.
Proiectul „Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor
asociaţi din regiunea rurală a r-nului
Cahul” este o iniţiativă a Institutului
de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”
care vine drept răspuns la necesităţile
de angajare civică a tineretului rural.
În cadrul proiectului se desfăşoară un
curs de instruire avansată (format din
şase module) care va consolida capacităţile de angajare civică a tineretului
din regiunea rurală a r-nului Cahul.
Scopul acestui modul de instruire
constă în dezvoltarea abilităţilor de
organizare şi desfăşurare a campaniilor
de colectare de fonduri şi mobilizare a resurselor. În cadrul activităţii,
20 de tineri din r-nul Cahul au făcut
lie a rămas plăcut
surprinsă. „Nu sunt
sigură ca medalia mia fost conferită pentru
activitatea în domeniul asociativ, ci mai
curând pentru activitatea managerială la
Centrul de Sănătate
Mintală „Somato” din Bălţi. Instituţia
respectivă a fost creată în cadrul unui
proiect al organizaţiei „Somato”, dar
ulterior a devenit instituţie publică,
fiind în prezent finanţată din bugetul
local”, a mai precizat Jana Chihai.
Conferirea medaliei „Meritul
Civic” Janei Chihai a fost precedată
de o vizită a preşedintelui Vladimir
Voronin la Centrul de Sănătate
Mintală „Somato” din Bălţi, în cadrul
căreia şeful statului a apreciat înalt
activitatea acestuia.
După DECA-press
ficiat de ajutor financiar sau material
din partea organizaţiilor umanitare.
Din cauza veniturilor mici, tutorii şi
părinţii nu-i pot asigura pe copii cu
hrana şi îmbrăcămintea necesară. În
plus, condiţiile de trai ale acestor familii sunt inacceptabile, iar locuinţele nu
sunt conectate la conducta de gaz
şi apeduct. Deşi pensionarii primesc
indemnizaţii pentru copiii aflaţi sub
tutelă/curatelă, banii nu le ajung ca
să le asigure micuţilor condiţii de trai
mai bune. Scopul proiectului este de a
asigura necesităţile primare familiilor
vulnerabile din Republica Moldova.
Timp de trei luni, Centrul pentru
Drepturile Copilului va distribui celor
şase familii selectate produse alimentare şi vestimentaţie pentru copii.
Irina Codrean, CDC
Tel.: (+373 22) 29-63-05

cunoştinţă cu noţiunea de fundraising,
elemente de strategie în fundraising
şi metode de colectare de fonduri. La
finele instruirii, în calitate de lucru
pentru acasă, beneficiarii vor desfăşura campanii de colectare de fonduri
pentru implementarea proiectelor de
angajare civică a tineretului rural din
r-nul Cahul.
Vitalie CÎRHANĂ, IID
„MilleniuM”

UNGHENI
Stimulare [i ]ncurajare pentru
participare cet=\eneasc=
În luna august
curent, Agentia pentru
Dezvoltarea Regională
şi Integrarea Europeană
Ungheni a lansat proiectul „Stimulare şi încurajare pentru participare cetăţenească”.
La lansare au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, funcţionari publici şi reprezentanţii societăţii
civile. În cadrul lansării, coordonatorul
proiectului Eudochia Viziru a relatat despre obiectivele, activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului ce prevăd
îmbunătăţirea şi promovarea dialogului
dintre APL şi societatea civilă; consolidarea culturii democratice şi gradului de
conştientizare; deschiderea liniei fierbinţi; editarea Ghidului Cetăţeanului din
raionul Ungheni.
Vicepreşedintele raionului Ludmila
Guzun a menţionat importanţa creşterii culturii democratice drept urmare a
promovării dialogului dintre autorităţile
administraţiei publice şi cetăţeni. Au fost
propuse un şir de acţiuni pentru mobilizarea participării cetăţeneşti ce ţin de:
publicarea proiectelor de decizie ale consiliilor locale; crearea unei baze de date
privind propunerile, sugestiile şi opiniile
referitoare la proiectele de decizie; organizarea audierilor şi dezbaterilor publice;
asigurarea participării şi accesul cetăţenilor la dezbateri publice.
Expertul proiectului Victoria Bernic a
susţinut comunicarea privind tehnicile şi
mecanismele de implicare a societăţii civile în încurajarea participării cetăţeneşti.
În cadrul dezbaterilor, participanţii la
conferinţă au subliniat importanţa proiectului pentru cetăţenii r-nului Ungheni.
Reporter FC
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EDUCAŢIE CIVICĂ
Tot în acest context trebuie menţionată şi dependenţa financiară faţă
de părinţi. Deseori aceştia şantajează copilul prin replici de genul „Eu
îţi dau banii pentru studii, eu îţi voi
asigura existenţa atâta timp cât vei
fi la Chişinău.... tu eşti obligat să
înveţi (asta e bine), şi să faci numai
ceea ce spun eu că, de altfel, vei
spune „Adio!” vieţii tale de student.
ot în cadrul familiei ne
aflăm, şi aş putea spune
că părinţii prin fenomenul
mobilităţii intrageneraţionale au
influenţat odraslele lor şi prin asigurarea locului de muncă. Făcând
astfel de pledoarii, unii au cedat şi
s-au dedicat profesiei pe care o au
părinţii. În această ordine de idei,
consider că relaţiile interpersonale s-au născut aici, tot în familie.
Părinţii, ademenindu-şi copiii din
generaţie în generaţie, au format o
legătura clandestină, extinzându-se
până la cumătrismul social, mită şi
corupţie... Patologia e de mult timp
inculcată în mentalităţile noastre,
fiecare dintre noi avem ideea sau am
avut-o de a ne angaja la lucru prin
intermediul unei persoane. Acest
fenomen este specific îndeosebi studenţilor care au venit la facultate numai pentru diplomă, pentru
distracţie, pentru un mod de viaţă
interactiv. La ce bun frecventarea
orelor când îmi este asigurat totul
(şi nu e de mirare faptul când auzi că
„al nostru” sau „a noastră” are nişte
cunoscuţi şi poate s-a primi ceva!).
Aşadar, contextul familial, educaţia primită şi nivelul de cultură
generală interacţionează mereu în
conştientul studentului, al fiecăruia
dintre noi. Or, familia, pe lângă toate
acestea, joacă un rol important în
socializarea primară a copiilor.
n acelaşi timp, familia poate
juca un rol activ în mobilitatea socială, favorizând
promovarea copiilor: atunci când se
observă familii de origini modeste,
observăm că copiii câtorva familii
au o reuşită şcolară net superioară
comparativ cu a copiilor din familii
similare. Când căutăm să explicăm
această diferenţă, găsim întotdeauna o responsabilitate specifică din
partea familiei (voinţa, forţa de a se
încadra în societatea moldovenească
a familiilor străine, voinţă şi forţă pe
care copiii încă nu le cunosc aşa cum
părinţii lor etc.), care se străduie să
acorde o mare atenţie rezultatelor
şcolare.

T

Influenţa factorilor ce
determină mobilitatea socială

S

pecialiştii din domeniul sociologiei au enumerat circa 11
factori ce ar putea influenţa
mobilitatea socială. Însă, cu siguranţă, dacă vom face o analiză a diferitelor procese şi evenimente ce au loc
în fiecare zi în societatea noastră,
pe lângă acestea vom mai deduce
încă 10. Dar nu acesta este scopul
eseului, ci cum influenţează unul
din factorii enumeraţi mobilitatea
socială şi care ar fi interdependenţa
(relaţia cauză-efect).
Să începem cu eventualii factori
cu care vom opera: clasa socială din care provine individul, educaţia, ocupaţia care determină
salariul, rasa sau naţionalitatea,
genul, trăsăturile fizict, relaţiile
interpersonale (cunoscute în popor
sub denumirea de „cumătrism”),
vârsta, sănătatea, inteligenţa şi
nu se exclude, în ultimă instanţă,
norocul!
Vorbind despre factorii ce pot
influenţa mobilitatea socială, trebuie
să includem în context şi faptul că
procesul mobilităţii poate lua anumite
forme, şi anume: verticală (care poate
fi ascendentă sau descendentă, intersau intrageneraţională), orizontală,
teritorială, ocupaţională, individuală
sau colectivă. Factorii enumeraţi se
regăsesc în una sau mai multe tipuri
de mobilitate socială.
Pentru a elabora raţionamentele elocvente problemei cercetate,
voi aduce câteva exemple menite să
întregească imaginea factorului de
mobilitate socială. Aşadar, o problemă care îi preocupă pe adolescenţii
aflaţi în pragul absolvirii liceului
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este orientarea profesională sau ce
profesie să îmbrăţişeze, ce să devină
în viaţă. Consider acest exemplu
elocvent, deoarece eu însumi m-am
confruntat cu asemenea probleme.
Am putea vorbi aici de diferiţi factori ce determină mobilitatea socială,
însă mă voi referi la cel menţionat şi
de sociologi – familia.
e se întâmplă cu adolescenţii în asemenea situaţii?
Tinerii sunt puşi în situaţia de a alege între opinia proprie,
presiunea grupului şi a familiei. Cea
din urmă are o influenţă majoră,
reieşind din faptul cât timp petrece
adolescentul în familie şi în ce măsură depinde financiar de aceasta. Plus
la toate, vorbind şi de o familie tradiţională patriarhală în care ceea ce
a spus tata e lege, el ştie mai bine ce
vreau eu, ştie ce e bun în societate şi
îmi vrea binele. Da, nimeni nu contestă acest lucru, dar este o alegere
care ne aparţine, care ne va marca,
poate, toată viaţă. Astfel, părinţii
pot încă să-şi impună hotărârea, fie
că este vorba de o tradiţie vocaţională a familiei, „a fi a treia generaţie
de profesori din familie”, fie că este
o judecată strict pragmatică, „să
văd eu ce bani o să câştigi dacă dai
la arte, mai bine mergi la ştiinţe
economice, că sigur o să câştigi ceva
bun de lucru”. Nici nu ştii cum să
procedezi şi cui să-i faci „pe plac”.
Manipulaţi sunt acei care îşi aleg
viitoarea carieră spunând că aşa a
zis tata sau mama, aşa toţi în familia
mea au fost şi eu nu vreau să fiu infidel generaţiei (deci, vorbim despre
mobilitate intrageneraţională).
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Participarea civic= ]n procesul de luare a deciziilor
În anul 2007 Mişcarea
Europeană Moldova (MEM) a
sărbătorit 8 ani de la înfiinţare.
Motivul fondării Mişcării pe 9 mai
1999, din iniţiativa Centrului de
Formare Europeană din Moldova, a fost necesitatea
implicării sectorului neguvernamental în promovarea valorilor europene şi democratice, necesitate ce
rămâne la fel de actuală, stringentă şi astăzi.
Într-un stat ce pretinde şi încearcă să creeze condiţii
prielnice pentru dezvoltarea sectorului neguvernamental,
asociaţiile obşteşti precum MEM se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în scopul dezvoltării activismului social, a
spiritului de iniţiativă al cetăţenilor săi şi extinderii contactelor internaţionale.
În această ordine de idei, se cere a fi menţionată una din
recentele activităţi ale Mişcării - vizita de studiu a reprezentanţilor societăţii civile din Estonia în Moldova „Asigurarea
rolului participării civice în procesul politic de luare a
deciziilor”, implementată în cadrul Programului Est Est:
Parteneriat dincolo de Hotare al Fundaţiei Soros Moldova.
Evenimentul în cauză a prevăzut participarea unui grup
de reprezentanţi ai societăţii civile din Estonia în calitate
de observatori internaţionali la alegerile locale generale
din Republica Moldova din 3 iunie 2007, organizarea unei
întruniri cu reprezentanţii partidelor politice şi ai societăţii
civile cu scopul schimbului de opinii referitor la şansele
egale oferite concurenţilor electorali pe 4 iunie, precum şi
organizarea unei Mese Rotunde pentru facilitarea schimbului de opinii şi idei între reprezentanţii societăţii civile din
ambele ţări despre rolul ONG-urilor în dezvoltarea societăţii civile din Estonia şi Moldova.
Astfel, MEM îşi propune să promoveze o participare
mai activă a societăţii civile în viaţa social-politică prin
identificarea şi promovarea de exemple de bune practici din

Primele fundaţii comunitare
şi-au început activitatea
în Republica Moldova

L

a 25 iunie a.c., în premieră pentru Republica
Moldova, şi-au început activitatea cinci fundaţii
comunitare. Scopul acestor organizaţii este atragerea
de resurse la nivel local pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, fie că este vorba
de salubrizare, fie că de construcţia unei porţiuni de
drum sau repararea grădiniţei.
Fundaţii comunitare au fost înregistrate până acum
la Bălţi, Cahul, Orhei, Soroca şi Ungheni. Acestea
au primit la 25 iunie a.c. din partea Programului
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) granturi
în mărime de 2500 de dolari fiecare pentru a începe
activitatea. Înainte de aceasta, fiecare dintre fundaţiile comunitare nou-create au elaborat strategiile de
colectare de fonduri pentru nevoile localităţilor din
care fac parte.
Fundaţia comunitară Bălţi, de exemplu, a reuşit
să negocieze cu reprezentanţii mediului de afaceri
implicarea acestora şi contribuţia lor direc- pag. 16



Estonia. Prin intermediul parteneriatelor dintre ONG-urile
din Moldova şi Estonia putem asigura maximizarea efectelor pozitive legate de aplicarea în practică a proiectelor ce
ţin de implementarea Politicii Europene de Vecinătate.
Sperăm că vom avea ocazia să organizăm şi alte activităţi de schimb de experienţă ce ar contribui la încheierea de
noi parteneriate în domenii de importanţă pentru o democraţie tînără precum Republica Moldova.
Nu în ultimul rând, aş vrea să menţionez faptul că MEM
este deschisă spre colaborare cu toate instituţiile naţionale, regionale şi internaţionale care au scopuri similare:
promovarea valorilor europene: democraţia, suveranitatea
legii, drepturile omului, promovarea simbolurilor europene,
integrarea minorităţilor etnice şi confesionale în societatea
moldovenească, stabilirea legăturilor dintre societatea civilă din zona transnistreană, regiunea Gagauz-Yeri şi partea
centrală a ţării.

Alexandra Palii, MEM

Lansarea Centrului NATO
La 2 octombrie 2007 Centrul de Informare şi Documentare
privind NATO din Moldova (Centrul NATO) va desfăşura
Conferinţa internaţională „NATO - a Alianţă a valorilor şi
solidarităţii”. Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
al Republicii Moldova, Departamentul Diplomaţie Publică
NATO, cu suportul amabil al Ambasadei României ca
Punct de Contact NATO în Republica Moldova.
Totodată, la 3 octombrie va avea loc festivitatea de inaugurare a Centrului NATO în prezenţa oficialităţilor de la
Cartierul General NATO şi Guvernul Republicii Moldova,
reprezentanţi ai corpului diplomatic şi ai societăţii civile.
Concomitent vor fi anunţate rezultatele Concursului de
eseuri, articole, comentarii şi reportaje Radio/TV pe tema:
„Relaţiile Moldovei cu Alianţa Nord-Atlantică: trecut, prezent şi viitor”.
Premierea învingătorilor Concursului va avea loc la
3 octombrie 2007, în cadrul ceremoniei de inaugurare a
Centrului NATO.
Pentru detalii: Ion Rotari, Tel.: 022/577824,
Centrul_NATO@ong.md, www.nato.md
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Tineri activi [i participativi

Toţi suntem egali!?
P

entru a demonstra că Toţi suntem Diferiţi
şi totuşi Toţi suntem Egali, organizaţia
internaţională Youth Generation (YG, Generaţia
Tinerilor) a organizat la Vadul lui Vodă, în perioada 22-29 iulie 2007, Seminarul Internaţional
„Culture Understanding as a Conflict Resolution”
(Perceperea Culturilor ca Soluţie de Rezolvare a
Conflictelor). Proiectul a fost realizat în cadrul
Campaniei Toţi Diferiţi Toţi Egali cu sprijinul
financiar al Fundaţiei Europene de Tineret a
Consiliului Europei.
Cei 25 de participanţi, reprezentând 8 ţări ale
Europei, au fost provocaţi pentru a găsi răspunsul
la întrebarea: „Se pot prin înţelegerea culturii evita
conflictele?” Proiectul a cuprins, de asemenea,
sesiuni pe diferite tematici ca: Înţelegerea culturii;
Managementul conflictelor; Înţelegerea şi cunoaşterea Campaniei Toţi Diferiţi Toţi Egali ş.a..
Dar să vedeţi că acestea au fost doar unele din
obiectivele propuse. Desertul proiectului era crearea unui spectacol care să reflecte tematicile abordate şi mesajul campaniei cu ajutorul trainerilor
Viorica Topor şi Monica Ciuta.
Şi totuşi, ce s-a întâmplat pe parcursul a 6
zile? Cei 25 participanţi au devenit o familie, şi tot
aceiaşi 25 de tineri entuziasmaţi în arta teatrului
au devenit actori. Tinerii au avut ocazia să înţeleagă şi să descopere cultura noastră prin călătoria
la Orheiul Vechi şi cina cu bucate tradiţionale la
Trebujeni. Pentru o săptămână proiectul a fost
scena înţelegerilor culturale şi a schimbului de
experienţe. Moldova a devenit a doua casă, iar
Campania Toti Diferiti Toti Egali a rămas talismanul ce îi uneşte şi acum.
Să revenim la desertul proiectului - teatrul
celor 25. Pe 28 iulie 2007, la Vadul lui Vodă a fost
prezentat mesajul campaniei; tematicile analizate;
imaginea, creativitatea şi actoria participanţilor
într-o singură schiţă - sceneta de teatru. Doamna
Lilia Snegureac, director al Biroului de Informare
al Consiliului Europei – Chişinău, a venit cu
mesajul Toţi Diferiţi Toţi Egali şi alături de tinerii
participanţi, spectatori a împărtăşit momentele
succesului. Dar cum se spune, orice are un început şi un sfârşit, însă nu şi proiectul “Culture
Understanding as a Conflict Resolution”. Tinerii
prieteni, foştii participanţi au dat viaţă proiectului şi vor fi continuitatea lui. Deja alte activităţi
şi întâlniri sunt preconizate, ne rămâne doar un
singur lucru – să le urăm SUCCES!
Viorica TOPOR, YG
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În perioada 6-12 august
2007, Asociaţia “Promo-Lex”
a organizat Şcoala de Vară
“Tineri Activi şi Participativi”
cu suportul financiar oferit de
Ambasada SUA şi UNESCO.
Evenimentul s-a desfăşurat în
zona de agrement din Vadul lui
Vodă şi a fost destinat tinerilor
din regiunea transnistreană
şi zona de securitate, scopul
acestuia fiind informarea şi
educarea tinerilor în spiritul
cetăţeniei active.
Cursurile şcolii de vară sau desfăşurat în 2 module:
„Cetăţenia Democratică”, care
a pus accent în special pe implicarea tinerilor în viaţa socială,
şi „Drepturile Omului”, care
s-a axat pe formarea unei competenţe elementare în ceea ce
priveşte cunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului şi mecanismele de
apărare a lor.

rilor şi a valorilor democratice;
avantajele activismului civic şi
ale dreptului de participare la
actul de guvernare etc.
Pe lîngă temele prezentate de formatori, participanţii
au vizionat filme documentare
pe tematica şcolii, precum şi
referitor la fenomenul, consecinţele migraţiei şi traficului
de fiinţe umane. În cadrul programului au fost organizate
întâlniri cu invitaţi speciali de
la organizaţii neguvernamentale cu experienţă în domeniu
precum: CREDO, Corpul Păcii,
Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie, precum şi
cu reprezentanţii donatorilor:
Ambasada SUA şi UNESCO.
La finele evenimentului, cei
mai activi participanţi au fost
premiaţi de către organizatori. Premianţii au fost selectaţi
de către înşişi participanţi prin
vot secret, acesta fiind un exer-

Deşi programul de studii
a fost unul destul de intens,
majoritatea dintre cei 32 de
participanţi s-au implicat activ
în discuţii şi dezbateri, manifestând interes sporit pentru
temele atât de importante
pentru un cetăţean conştient,
informat şi competent. Temele
au fost punctul de plecare pentru diferite discuţii ce au avut
ca subiect situaţia specifică a
drepturilor omului în regiunea
transnistreană, analfabetismul
juridic al rezidenţilor regiunii
transnistrene vizând cunoaşterea drepturilor şi a modalităţilor existente de apărare a lor;
pasivitatea şi indiferenţa tinerilor, neimplicarea lor în activităţi de promovare a dreptu-

ciţiu util pentru viitorii cetăţeni activi şi responsabili de
soarta lor şi a semenilor. Toţi
participanţii au primit câte un
set impunător de publicaţii şi
materiale (broşuri, buclete, postere, manuale, ghiduri, cărţi,
reviste şi ziare) relevante temelor din cadrul şcolii de vară.
Drept concluzie, putem
afirma cu încredere că Şcoala
de Vară “Tineri Activi şi
Participativi” şi-a atins scopul,
finalitatea acestui eveniment
fiind de lungă durată, şi anume
încurajarea activismului civic
în rândurile tinerilor din regiunea transnistreană.
Olga MANOLE,
Promo-Lex

PUNCT DE VEDERE

Î

n perioada 23-30 august,
la Vadul lui Vodă sa
desfăşurat şcoala de vară
cu genericul „Pe malul
Nistrului despre politica
externă”, care face parte din
cadrul Programului „Două
maluri, un viitor”, organizat de Asociaţia pentru
Politică Externă cu suportul
Ambasadei Marii Britanii la
Chişinău. Participanţii şcolii
sunt tineri studenţi şi absolvenţi specializaţi în relaţii
internaţionale, drept, politologie şi alte specialităţi afiliate de pe ambele maluri ale
Nistrului, inclusiv membri ai
diferitor organizaţii obşteşti.
Cel mai aprins s-au pus în
discuţie aspectele culturale
ale conflictului transnistrean
– problema limbii, culturii,
istoriei, mentalităţii, stereotipuri – toate reprezentând o
piedică în comunicarea dintre
cele două maluri.
a deschiderea şcolii
de vară, dl Andrei
Popov, directorul executiv
al Asociaţiei pentru Politică
Externă, a elucidat că „în conflictul nostru moldo - transnistrean nu se pune problema lichidării fizice, precum
cunoaştem exemplele altor
conflicte – Kosovo sau din
Caucaz. Problema securităţii
nu este atât de acută, vorbim
despre materii mult mai superioare: despre aceea ca oamenii să se simtă confortabil. Un
lucru important pentru confortul uman este să fii stimat
de oameni, chiar dacă opinia
ta nu coincide cu a celorlalţi, nici cu cea a majorităţii.
Consider că asemenea formate de întruniri şi evenimente,
precum această şcoală de
vară, sunt folositoare, pentru
că contribuie la o înţelegere
reciprocă mai bună şi ne ajută
să percepem mai bine propriile complexe, stereotipuri şi
clişee, să devenim mai receptivi faţă de realitatea care este
mai multidimensională decât
ne pare.”

L

Pe marginea temei conflictului şi a
rolului societăţii civile am discutat
cu dl. John BEYER, Ambasador al
Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord.

Două maluri, un viitor
FC: Excelenţă, care este
părerea Dvs. vizavi de aspectele
culturale ale conflictului transnistrean?
John Beyer: „Face parte din trecutul
istoric – cu toţii au fost parte a Uniunii
Sovietice, fiecare are un context sovietic. Consider că cele 2 identităţi, de pe
ambele maluri ale Nistrului, devin din
ce în ce mai distincte pe parcursul ultimilor 15 ani. Cu părere de rău, nu am
fost aici în perioada anilor 1991-1992,
dar probabil o şansă pentru reglementarea conflictului a existat şi situaţia
încă putea fi salvată. Acum, 15 ani
mai târziu, oamenii au crescut pe două
maluri diferite, cu păreri şi viziuni
diferite unii despre ceilalţi, precum am
şi observat din discuţia participanţilor
la această şcoală. E mai dificil acum,
mai ales că există concepţii greşite pe
ambele maluri.”
FC: Dle Ambasador, care
consideraţi este rolul societăţii
civile în astfel de situaţii de
conflict?
John Beyer: „Rolul societăţii civile
este să stabilească contacte, aşa cum
facem chiar în acest moment în cadrul
acestei şcoli de vară. Astfel, pe viitor
când vor apărea diverse probleme,
discuţia poate fi dusă ca de la prieten
la prieten, pot avea loc schimburi
de păreri dincolo de cadrul politic şi
aceasta poate fi util indiferent de ce
se poate întâmpla. Să sperăm că va
avea loc o soluţionare a diferendului
şi cele două părţi implicate se vor
reuni; dar indiferent de aceasta este
un avantaj să ai aceste contacte şi să
le menţii, pentru că aceasta face ca
„temperaturile” să se menţină la un
nivel scăzut.

FC: Cum vedeţi rezultatul şcolii de vară „Pe malul Nistrului
despre politica externă”?
John Beyer: „Peste o săptămână,
la finele şcolii, dacă participanţii de pe
malul dreapt al r. Nistru, adresânduse celor de pe malul stâng, vor spune
că „nu vă vom mai numi bandiţi”, iar
cei din partea stângă, la rândul lor
ar enunţa că „nu vă vom mai numi
imperialişti sau cotropitori”, aceasta
va reprezenta un succes. De fapt, acest
comentariu vine din partea unui participant la un eveniment similar pe care
l-am organizat, care spunea că „deşi
nu suntem de acord în privinţa unor
aspecte şi suntem de acord în privinţa altor aspecte, cel puţin nu ne vom
porecli!”. În caz contrar, stereotipurile
se vor întipări tot mai mult, iar tendinţa este să trecem peste stereotipuri,
căci ceea ce ne dorim fiecare în parte
este securitate, un lucru bun, o familie
fericită etc.; aceste lucruri şi le doreşte
fiecare oriunde s-ar afla şi asta este
ceea ce-i uneşte.”
FC: După părerea Dvs., care
ar fi un scenariu potrivit pentru
aplanarea acestui conflict?
John Beyer: „ Orice scenariu la care
ar conveni cele două părţi implicate ar
fi unul potrivit, când oamenii de pe un
mal al Nistrului se pun de acord cu cei
de pe celălalt şi ei se întrunesc, încheie
o înţelegere ce demonstrează întregii
ţări că este una eficientă. Aici aş mai
adăuga necesitatea să continuaţi eforturile, să nu fiţi pesimişti, mai ales că
nu există o confruntare armată directă, nu sunt pierderi umane şi aceasta
conferă optimism că există o şansă.
FC: Vă mulţumim!
A consemnat: Dorina BALTAG
nr. 8 (22) august 2007 /
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ОБЪЕКТИВ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ДЕМОКРАТИЮ

Д

емократия является одним из важнейших завоеваний человечества. Однако
даже в обществе, имеющем давние
демократические традиции, нельзя рассчитывать на то, что завтрашние его граждане смогут
сами по себе должным образом оценить то, что
сделали для них предки для создания демократической традиции, почему демократия лучше
других альтернативных общественных систем,
что потребовалось для ее зашиты, баланс прав
и обязанностей, посредством которого граждане
вносят свой вклад в укрепление ее силы и жизнеспособности.
Чтобы узнать, как демократия функционирует, её необходимо изучать. Подтверждением
важной роли обучения демократии служит то,
как активно тоталитарные и авторитарные
режимы стремятся установить контроль над
информацией, которая передается учащимся
в учебных заведениях через средства массовой
информации. Однако отсутствие тоталитарного
правительства не создает само по себе стабильной демократии. Демократия не способна авто..Большинство матически научить людей демократическим
ценностям. Поэтому к обучению демократии
граждан, как
следует подходить как к чрезвычайно важному
делу.
показывают
В 1987 году в США был принят документ
соцопросы, не
“Образование за демократию”, в котором обрапонимают значе- тились ко всем школам с призывом “снабжать
учащихся необходимыми знаниями для форминие и важность рования осознанной и убежденной преданности
идеям свободного общества». Этот призыв оснодемократии.
ван на том, что сохранение демократии зависит
от передачи демократических идей. В документе отмечается, что граждане могут прийти к
пониманию демократии только в том случае,
если произойдет быстрая трансформация системы образования, если будут внедрены эффективные программы обучения демократии. До
тех пор, пока следующее поколение не узнает
демократии и не научится ценить ее, до тех пор,
пока принципы и практика демократического
общества не укоренятся в его умах и поступках,
демократия не может быть надежной, отмечается в документе.
Демократическое общество можно укрепить, обучая детей демократии: что из себя
представляет демократия, как она действует, и
как можно использовать права и обязанности
граждан. В школах дети могут познать основы
демократии. Они могут узнать о существовании демократической этики, этики терпимости,
умеренности, прагматизма и демократического
процесса. Они могут узнать о демократической
философии, дорожащей справедливостью, свободой и равенством в соответствии с законом, о
правах отдельных членов общества. Они могут
узнать о важности свободы объединений и многообразия свободных институтов в защите прав
граждан. Они могут узнать о демократическом
политическом процессе, при котором прави-
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тельство выбирается большинством голосов,
имеет ограниченные полномочия и защищает права меньшинств. Они могут узнать, что
свобода печати и выражения своего мнения
являются важнейшими атрибутами свободного
общества, потому что они необходимы для формирования общественного мнения. И они могут
узнать о жизненно важной функции независимой судебной системы и рыночной экономики
для демократии.
Республика Молдова преступила к развитию
демократии только после распада СССР в 1991
году. За этот период демократические традиции не успели прижиться в молдавском обществе. Большинство граждан, как показывают
соцопросы, не понимают значение и важность
демократии.
Это происходит из-за того, что в Молдове
отсутствует обучение демократии. Между тем,
программы по обучению демократии существуют во многих странах мира. Так, c 1989
года польский Фонд образования для демократии организует курсы для подготовки учителей школ в области преподавания демократии.
Также в Польше Фонд поддержки местной
демократии проводит широкую работу среди
граждан о методах участия в демократическом
процессе как средстве обеспечения перемен в
обществе.
В США Центр гражданского образования
опубликовал тезисы программы обучения демократии. Эта разработка рекомендует изучать
существо демократии и демократические ценности.
В Никарагуа Американская ассоциация учителей разработала программу при поддержке USAID и Национального фонда поддержки
демократии (NED) по подготовке никарагуанских учителей средней школы по основам демократического строя.
Для того, чтобы люди могли понять и правильно оценить свои права и обязанности граждан демократического общества, они должны
получить соответствующее образование. Такое
образование направлено не только на ознакомление людей с основными понятиями и
практикой демократии, но также и на то, чтобы
воспитать граждан принципиальными, независимыми людьми с широким кругозором и
способностью к аналитическому мышлению,
приверженцами демократических идей. В
2007 г. Институт демократии при поддержке
Посольства США в Молдове осуществляет проект по обучению демократии учителей гагаузского региона. В рамках проекта будет издано
методическое пособие для учителей, серия статей в СМИ Молдовы.
П. Соколан, эксперт проекта
Института демократии “Обучение
демократии” (имплементируется при
поддержке Посольства США в Молдове)

P R O - S Ă N Ă TAT E A
Supliment al Revistei “FORUM CIVIC” – realizat în cadrul “Campaniei de sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunului”, cu suportul Societăţii
Americane de Oncologie (ACS) şi al Uniunii Internaţionale de Luptă Împotriva Cancerului (UICC)

PRO
SĂNĂTATEA

Motto: “Tutunul ucide sub orice formă şi sub orice mască.
Nu te lăsa indus în eroare!”

Interviu cu Olga Buga,
proprietara cafenelei-bar
"Big Deal”, Chişinău
- Dna Buga, cafeneaua pe
care o administraţi este unul
din puţinele localuri din oraşul Chişinău unde fumatul
este interzis. Cum aţi ajuns la
această decizie?
- Noi activăm de aproximativ trei
ani. Iniţial în localul nostru se fuma
- mulţi tineri, mult zgomot, multă
muzică şi mult fum... Atmosfera generală ce predomina în acele timpuri şi
care venea din partea contingentului
de vizitatori pe care îl aveam nu se
înscria deloc în anturajul pe care am
dorit să-l creăm noi – un colţişor
de odihnă, relaxare şi confort. Astfel,
după trei luni de activitate am spus:
„STOP” şi imediat după sărbătorile de
iarnă am interzis fumatul. Am spălat
pereţii şi am pus semnul de interzicere
a fumatului pe uşa de la întrare.

- Care au fost reacţiile
clienţilor Dumneavoastră la
decizia pe care aţi luat-o?
- Reacţiile au fost diferite. Unii miau mulţumit şi până astăzi îmi sunt
recunoscători pentru că am interzis
fumatul în local. Alţii mi-au spus că
sunt demodată şi nu ştiu care sunt
cererile pieţei. Au fost şi persoane
care mă asigurau că peste o lună o
voi lăsa baltă din lipsă de clienţi. Dar
n-a fost să fie. Dimpotrivă, odată cu
declararea cafenelei noastre libere de
tutun am început să câştigăm mai
multă popularitate. În Chişinău există
o criză de localuri în care fumatul este
interzis. Astfel, la scurt timp, contingentul vizitatorilor s-a schimbat şi,
respectiv, numărul de clienţi s-a restabilit. Vestea că suntem un local în care
fumatul este interzis a mers repede şi
cea mai bună publicitate ne-au făcuto înşişi clienţii noştri. Odată trecând
pragul şi convingându-se de mediul
sănătos în care pot savura bucatele,
au preferat să-şi aducă aici prietenii,
rudele etc. În acest fel cercul s-a mărit.
Personal sunt fericită că am reuşit
această schimbare.

- Să înţeleg că sunteţi vizitaţi doar de nefumători?
- Nu, desigur, pentru că fumăto-

În Chişinău e criză de localuri
în care fumatul este interzis
rilor la fel de mult le place să se afle
într-un mediu nepoluat. Fumatul este
interzis în incinta cafenelei, dar afară,
în spaţiu deschis, am amenajat un loc
special pentru cei care nu pot să se
reţină de la aprinderea unei ţigări.
Consider că este o încălcare a drepturilor omului atunci când nefumătorii
care se află într-o cafenea, bar sau restaurant trebuie să inhaleze involuntar
fumul de ţigară. Nu putem interzice
oamenilor să fumeze, dacă ei vor să
o facă, dar putem crea condiţii ca ei
singuri să conştientizeze cât de inutil
şi periculos este acest viciu.

- În familia Dumneavoastră fumează cineva?
- Cu regret, soţul meu fumează
de câţiva ani buni. Am încercat să-l
conving de mai multe ori să renunţe,
însă nu am reuşit. Cel puţin mă bucur
că am ajuns la un numitor comun în
ceea ce priveşte modul în care o face
– nu fumează în casă şi în prezenţa
mea sau a copiilor. Fiul nostru care
are doar 8 ani, mereu îmi spune că
fumatul îi face urâţi şi desgustători pe
tinerii (fetele şi băieţii) care fumează...
Din păcate, această conştiinţă nu o
au şi acei tineri, care consideră că vor
deveni pe dată mai maturi dacă vor
începe a fuma. Să ne mai mirăm de ce
tânăra generaţie are o sănătate atât de
şubredă? Părerea mea e că trebuie să
facem tot posibilul pentru a ajuta tinerii să depăşească acest viciu. Or, ceea
ce avem astăzi în jurul nostru este o
adevărată publicitate pro-fumat, de
parcă ţigările ar fi un capriciu nevinovat precum e ciocolata. Astfel, decizia

noastră nu a fost deloc întâmplătoare.
Am făcut-o din dorinţa de a promova
un mod sănătos de viaţă.

- „Big Deal” mai are un
specific interesant. Din câte
am aflat, Dumneavoastră
sunteţi proprietara localului,
dar în acelaşi timp deţineţi şi
funcţia de bucătar-şef...
- Activând în calitate de bucătar
circa 25 de ani, am o experienţă bogată şi primesc o plăcere enormă atunci
când pregătesc bucate. Cred că este o
pasiune pentru toată viaţa şi de aceea
am preferat să lucrez „cot la cot” cu
angajaţii mei. Mă bucur că ne putem
împărtăşi secretele culinare, oferindule clienţilor cele mai gustoase şi mai
apetisante bucate.

- Ce mesaj aveţi pentru
fumători?
- Fumatul este o boală, o dependenţă, ce cu greu poate fi depăşită de unul
singur. Cu cât mai repede veţi reuşi să
puneţi capăt acestui viciu cu atât mai
sănătoşi veţi fi. Nu uitaţi că sănătatea
este în mâinile voastre. Viaţa e prea
scurtă ca să o irosiţi pe ţigări!

- Şi ... ce le-aţi spune nefumătorilor?
- Să-şi respecte alegerea şi să nu
permită altora să le încalce acest drept.
Ar fi minunat dacă prin exemple concrete ar ajuta persoanelor dependente
de ţigări să renunţe la fumat.
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Pentru conformitate,
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O LUME LIBERĂ DE TUTUN!
O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

Spune ce gândeşti!
Victor
Volovei,
director executiv UCIMP
TB/SIDA
(Banca
Mondială
şi Fondul
Global de
combatere a
SIDA, Tuberculozei şi Malariei)
Nefum=torii se bucur= de
privilegii la angajare

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !
O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !
O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !
O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

motivaţi ca să dea un exemplu pozitiv
pacienţilor săi.

Şi astăzi mi-aduc aminte ziua,
când înfuriat că nu-mi puteam găsi
pachetul de ţigări, am zis: „Gata.
Până aici. Mai mult nici una!”. Nu
suportam s-ajung atât de dependent.
Şi-apoi, consecinţele fumatului se
făceau deja resimţite. De atunci au
trecut 7 ani. În această perioadă am
încercat să-i susţin mereu pe cei care
doresc să abandoneze fumatul, iar
pe nefumători – îi încurajez să-şi
păstreze acest statut. Or, important
nu e să aştepţi să ţi se întâmple ceva
rău şi după aceasta să acţionezi, dar
să conştientizezi acest pericol şi să-l
eviţi din start. Opţiunea de a rămâne
nefumători, este şi a angajaţilor mei,
care, recunosc, într-un anume fel,
s-au bucurat de privilegii la angajare
tocmai din acest considerent.

Valentina
StratanHolban,
dr. în
medicină,
deputat în
Parlamentul
Republicii
Moldova
Fumatul ucide lent [i sigur
De mai mulţi ani activez în cadrul
Institutului Republican de Oncologie,
unde mă conving cât de importantă
este profilaxia şi grija pentru sănătatea noastră. Mulţi consideră lupta
împotriva fumatului o banalitate, dar
se înşală amarnic. Fumatul ucide lent
şi sigur. Când am ocazia, mereu le
explic fumătorilor ce se întâmplă în
organismul lor sub acţiunea nicotinei pentru a-i determina să renunţe la fumat. În calitate de deputat
parlamentar susţin şi încerc să promovez legi antitutun, ce ar conduce
la urgentarea acţiunilor complexe de
control al tutunului şi la micşorarea
numărului de fumători în Moldova.
Un prim pas în acest sens consider că
ar fi implementarea la nivel naţional
a proiectului „Spitale fără tutun”.
Astfel, medicii ar deveni mult mai

Nou [i inedit ]n Moldova:
www.nufuma.ong.md
Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială
„CAPTES” a lansat o nouă pagină web: www.nufuma.ong.md. Pagina este adresată în special persoanelor interesate de tematica controlului tutunului, precum şi elevilor, studenţilor, profesorilor, lucrătorilor din
sectorul sănătăţii publice, care simt necesitatea de a
consulta materiale de referinţă în domeniul respectiv.
Site-ul: www.nufuma.ong.md a fost creat de o echipă
a Centrului „CAPTES” în cadrul Campaniei de sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunului în
Moldova, cu suportul financiar al Societăţii Americane
de Oncologie (ACS) şi al Uniunii Internaţionale de
Luptă Împotriva Cancerului (UICC).
Este primul site cu tematică antitabagică în Republica
Moldova, care îşi propune să concentreze cele mai
importante noutăţi din domeniul controlului tutunului,
oferind utilizatorilor de internet informaţii relevante
despre iniţiativele antitabagice la nivel global, regional
şi local.
Paralel cu lansarea site-ului, a fost creat şi un grup
al activiştilor din domeniul controlului tutunului cu
adresa: http://groups.yahoo.com/group/anti-fumat.
Doritorii de a deveni membrii acestui grup sunt invitaţi
să subscrie la adresa de mai sus. Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la anti-fumat@ong.md.
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Alex
Nistiriuc,
redactorprezentator
la postul de
radio „Vocea
Basarabiei”
Fumatul nu
este un semn al maturit=\ii
Aflasem de la unii colegi de-ai mei
că pentru a renunţa la fumat trebuie să
te pregăteşti din timp. Şi mai cu seamă,
trebuie să-ţi alegi o zi anume, din care
totul să fie pe nou. Pentru mine această
zi nu a fost una oarecare, ci o sărbătoare, întrucât singur am dorit să-mi fac
cel mai mare cadou.
Sunt 8 luni de când am reuşit să
pun capăt acestei obişnuinţe, ce nu
are nimic comun cu plăcerea, după
cum afirmă unii, şi care nicidecum nu
este un semn al maturităţii, după cum
susţin alţii. Este revoltător că fetele,
viitoarele mame, se întrec la fumat cu
băieţii, punând în pericol nu doar sănătatea proprie, dar şi a copilului care se
va naşte. Probabil această indignare
m-a şi determinat să realizez ciclul de
emisiuni cu tematică antitabagică la
postul de radio „Vocea Basarabiei”.

R=va[... ]ndurerat
Dacă nu o poţi face pentru
binele tău, fă-o cel puţin
pentru prietenii patrupezi
Cu scopul de a-i motiva pe fumători să renunţe
la practica de a fuma, consiliul Direcţiei de ocrotire a sănătăţii din New York a publicat un raport
ştiinţific, prin care demonstrează că „fumatul pasiv
provoacă cancer la animalele domestice”. Astfel,
câinii care locuiesc într-un spaţiu închis cu stăpânii
lor fumători au o probabilitate de 2 ori mai mare şi
pisicile - de 3 ori mai mare de a dezvolta cancerul
pulmonar, comparativ cu cele care au stăpâni nefumători.
Particulele de fum otrăvitor pătrund în organismul animalelor cel mai mult atunci când îşi ling
blana, - explică specialiştii din cadrul Centrului specializat de medicină veterinară. Inhalarea fumului
de ţigară de asemenea provoacă alergia organelor
respiratorii şi astma.
În ultimul timp, sunt cunoscute mai multe
cazuri când fumătorii renunţă la ţigări nu doar pentru binele lor, dar şi al prietenilor patrupezi.
Lucia Barbă, elevă la liceul „Miguel de
Cervantes”, Chişinău

S Ă N Ă TAT E
Interviu cu
Jaclina Cazacu,
medic dermatolog
la Centrul Sănătăţii
Familiei «Galaxia»

SOS:
insolaţia

Expunerea prelungită la soare
poate determina apariţia cancerului cutanat
- Dnă Cazacu, la ce etapă
bronzarea devine periculoasă
pentru om?
- Importanţa şi beneficiul soarelui
au fost cunoscute şi utilizate din cele
mai vechi timpuri. Din perioada interbelică expunerea la soare şi implicit
bronzarea capătă mai mult o valoare
estetică, colorarea pielii în nuanţe calde
de maro şi brun devenind mai curând o
modă. Soarele are asupra noastră efecte
benefice incontestabile: menţine bioritmul, ajută la sinteza vitaminei D, este
antiinflamator şi antidepresant. Totuşi,
trebuie să cunoaştem şi eventualele
consecinţe, pe care le-am putea avea în
cazul unor expuneri necorespunzătoare
(arsurile solare, petele pigmentare, cheratozele solare etc.), ce pot duce în final
la cancer de piele. Expunerea prelungită la soare poate determina scăderea
imunităţii organismului cu reactivarea
virusului herpetic şi apariţia herpesului cutanat sau altor infecţii cutanate
(piodermite, furuncule etc.) Persoanele
cu aluniţe (nevi pigmentaţi) sunt avertizate să fie deosebit de precaute la
expunerea solară. La fel, copiii mai mici
de 2 ani şi persoanele în etate. Pielea
bronzată este rezultatul unei avarii la
nivelul tegumentar. Mai mult de 90%
din totalul cancerelor cutanate apar
în urma expunerii neprotejate a pielii
la soare un timp îndelungat, de aceea
abuzul este contraindicat.
- Ce tip de piele este mai predispus arsurilor solare?
- În funcţie de caracteristicile generale ale populaţiei globului, în studiile
de specialitate se vorbeşte de existenţa
a 5 fototipuri de piele:
I – fototipul persoanelor blonde cu
pielea albă, cu o nuanţă deschisă a ochilor (verde sau albastră);
II – fototipul persoanelor roşcate,
cu pielea albă şi cu o nuanţă deschisă
a ochilor;
III – fototipul persoanelor brunete,
cu pielea albă şi ochii de nuanţă închisă;
IV – fototipul persoanelor brunete,
cu pielea şi ochii de nuanţă închisă;

V – fototipul persoanelor de culoare,
cu o pigmentaţie naturală foarte accentuată.
Persoanele care se confruntă cu cele
mai mari dificultăţi în timpul bronzării
sunt cele care fac parte din primele
două categorii. Ele au o predispoziţie sporită pentru arsuri şi insolaţie.
Acestor persoane le este recomandat
să folosească creme solare cu factori de
protecţie ridicaţi.
- Cum putem preveni totuşi
arsurile şi insolaţia?
- Cea mai bună protecţie împotriva
arsurilor şi insolaţiei porneşte de la o
bună informare despre tipul de piele pe
care îl avem. În funcţie de acest lucru
expunerea la razele soarelui este mai
bine gestionată. Soluţia optimă e să
folosim creme şi soluţii de fotoprotecţie
împotriva razelor solare. Intensitatea
fotoprotecţiei dată de substanţe este
cuantificată de un coeficient de protecţie, care este indicat pe fiecare ambalaj
cu simbolul SPF. Cu cât coeficientul
SPF este mai mare, cu atât fotoprotecţia este mai eficientă. În dependenţă de
tipul de piele şi condiţiile de expunere,
se recomandă să alegem factorul de
protecţie potrivit. Astfel, fototipurile
deschise la culoare (I, II, III) în primele
zile de expunere vor folosi creme cu
valoarea SPF de minim 60, iar după
mai multe zile de expunere pot ajunge
la un SPF de 20. Fototipurile închise la
culoare vor folosi creme cu SPF - 20.
Nici o cremă de protecţie nu protejează însă împotriva cancerului de piele,
motiv pentru care trebuie evitate orele
amiezii (între 10.00 şi 16.00), când
razele ultraviolete sunt foarte puternice. Pentru a preveni insolaţia se recomandă să purtăm pălării de soare sau
umbrele şi să evităm expunerea directă
la soare. La fel se recomandă să bem
mult lichid.
- Care ar fi măsurile de prim
ajutor în cazul arsurilor solare?
- Măsurile de prim ajutor constau în
aplicarea cremelor emoliente hidratante, cu efect calmant şi încetarea expunerii la soare. Produsele post-solare ce se

aplică după expunerea la soare sunt la
fel de importante ca şi cele de protecţie,
pentru că ele conţin substanţe active cu
efect calmant şi rehidratant.
- Ce ne puteţi spune despre
produsele pentru bronzare artificială?
- Soarele este calea cea mai rapidă
pentru a te bronza uniform şi de durată. Totuşi, astăzi asistăm la o adevărată
explozie a produselor de bronzare artificială, ce oferă posibilitatea unei bronzări rapide şi aduc un oarecare confort
psihic, ce vine din starea «de a fi în pas
cu moda». Aspectele neplăcute legate de
bronzarea artificială sunt în mare parte
similare celor care ar putea interveni în
urma bronzării naturale. Din punct de
vedere medical, o expunere prelungită
la soare conduce la îmbătrânirea prematură a pielii şi/sau dezvoltarea unor
procese canceroase cutanate. Pentru
a evita aceste riscuri este bine să consultaţi un dermatolog, care va stabili
tipul dvs. de piele, perioada permisă
de expunere şi intensitatea radiaţiei.
Referitor la produsele pentru autobronzare, acestea sunt strict cosmetice şi
acţionează mai mult ca o camuflare,
tatuare superficială şi temporară a pielii. Ele nu intervin în procesul bronzării, ci doar colorează pielea şi respectiv
nu protejează de arsurile provocate de
expunerea intensă la soare.
- Ce sfaturi le-aţi da cititorilor noştri?
- Medicii dermatologi şi oncologi
spun fără menajamente: «Soarele poate
ucide!». Poluarea a produs subţierea
stratului de ozon şi, în aceste condiţii,
razele solare sunt distrugătoare. Este
demonstrat faptul că una din principalele cauze ale cancerului de piele
este expunerea necontrolată la soare.
Sfatul meu e să vă protejaţi permanent.
Astfel, veţi evita apariţia pigmentaţiilor
nedorite, a pistruilor, a deshidratării,
uscării şi îmbătrânirii pielii, şi nu în
ultimul rând, a dezvoltării unor cancere
cutanate.
- Vă mulţumim!
Veronica GORINCIOI
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ЗДОРОВЬЕ

Европейские
мужчины стали
меньше курить

В

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Молдова ратифицировала
Рамочную Конвенцию ВОЗ
по контролю над табаком
11 мая 2007, Парламент Молдовы ратифицировал Рамочную
Конвенцию Всемирной организации здравоохранения по контролю над табаком, принятую
в Женеве 21 мая 2003 года.
Документ предусматривает
введение запрета на курение в
учебных и медицинских учреждениях, создание отдельных
мест для курящих в ресторанах,
кафе и других общественных
местах. Кроме того, положения
Конвенции предусматривают ряд ограничений при возделывании табачных культур.
Как сообщили в парламенте
Молдовы, в то же время высший законодательный орган
страны ратифицировал конвенцию с оговорками, что в
соответствии со статьями 4(6),
17 и 26 Рамочной Конвенции
Всемирной организации здравоохранения по контролю над
табаком не существует ограничений на выращивание табака
и запретов, касающихся национальных политик по поддержке
крестьян, вовлеченных в насто-

ящее время в данную отрасль.
Дополнительно Молдова заявила, что указанная Конвенция
должна быть эффективным
инструментом для международной мобилизации финансовых и технических ресурсов,
направляемых на поддержку
развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, чтобы
сделать альтернативные виды
деятельности в данной отрасли жизнеспособными в рамках национальных стратегий
устойчивого развития. Молдова
заявила также, что не поддержит ни одно предложение по
использованию Конвенции для
применения дискриминационных практик в свободном обмене. Планируется, что отраслевые ведомства и компетентные
структуры Молдовы разработают Национальную стратегию
по борьбе с табаком. Согласно
официальной статистике, каждый второй взрослый мужчина
и почти каждая третья женщина в Молдове являются курильщиками.

Комментарий
Молдова стала последней из подписавших Конвенцию
стран СНГ, которая, наконец, ратифицировала ее.
Напомним, что официальной датой ратификации будет
дата подачи документов о ратификации в Депозитарий
ООН. Укажем также, что в Статье 30 РКБТ прямо
сказано, что «Никакие оговорки к настоящей Конвенции
не допускаются». В отношении же «ограничений при
возделывании табачных культур», то таковые предусмотрены лишь в Статье 18 РКБТ, в которой говорится: «при выполнении своих обязательств по настоящей
Конвенции в отношении выращивания табака и производства табачных изделий на своей территории Стороны
соглашаются должным образом учитывать вопросы
защиты окружающей среды и здоровья людей, связанного
с окружающей средой».

http://contact.tobinfo.org
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странах Европы представители сильного пола стали меньше
курить, что привело к снижению
показателя смертности от рака легких. В то
же время женщины, проживающие в Европе,
не спешат отказываться от вредной привычки, напротив, число курящих представительниц прекрасного пола за последние годы
несколько возросло. Такие данные приводятся в новом докладе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) о борьбе с курением
в европейском регионе. В частности, подчеркивают авторы доклада, в 2006 году в странах - членах европейского бюро ВОЗ курили
40% мужчин и 18,2% женщин. В 2002 году
эти показатели были, соответственно, 40,9%
и 17,8%.
При этом, отмечают в ВОЗ, около 25%
европейских подростков в возрасте 15-16 лет
покуривают, по крайней мере, раз в неделю.
В западной Европе девочки этого же возраста
курят больше, чем парни, - и это несмотря на
то, что на сегодняшний день 34 страны региона уже запретили продавать сигареты лицам
моложе 18 лет. Впрочем, по данным ВОЗ, за
минувшие 4 года большинство стран Европы
добились заметного прогресса в деле запрещения рекламы табака и курения в общественных местах. Ряд государств резко повысили
налоги на сигареты. В странах Европейского
союза в период между 2001 и 2005 годами
резко возросли цены на табачные изделия.
Однако в Восточной Европе сигареты остаются дешевыми и общедоступными.
Авторы доклада обращают внимание на
хорошо зарекомендовавшую себя во многих
европейских государствах практику создания
зон, свободных от курения. Воодушевленные
примером Норвегии и Ирландии, многие
государства Европы приняли законы, запрещающие курение в общественных местах.
Некоторые из этих запретов касаются баров
и ресторанов. Примерно две трети всех европейских стран запретили или ограничили
курение во всех закрытых помещениях. В
результате принятых мер число курильщиков в Европе в целом перестало расти и,
можно сказать, стабилизировалось. Эксперты
говорят, что табачную эпидемию во многих
частях Европы удалось обуздать. Однако в
странах СНГ этого еще не произошло. По
мнению ВОЗ, властям этих стран необходимо предпринять более решительные меры,
направленные на достижение поставленной
в Европе цели - ежегодного сокращения
числа курильщиков на 2%. Авторы доклада
обращают внимание на то, что табак попрежнему остается одной из главных причин
заболеваемости населения государств-членов европейского бюро ВОЗ.

http://news.liga.net

DIGEST
n satul Tudora, municipiul
Chişinău, Centrul comunitar „Unitate” este locul
unde cei mai trişti copii din
sat se întâlnesc pentru a-şi
pregăti lecţiile, a învăţa lucruri folositoare, a se distra şi,
foarte important pentru mulţi
dintre ei, a mânca un prânz
gustos.

Î

Serviciile centrului comunitar „Unitate”
din Tudora sunt adresate copiilor defavorizaţi
din localitate: copii cu părinţi plecaţi peste
hotare, a căror instruire a fost lăsată în grija
bunicilor sau a vecinilor; copii care trăiesc în
mare sărăcie sau provin din familii în care se
face abuz de alcool, copii cu însuşită proastă
la învăţătură. În urma unei confruntări de
liste, s-a constatat că copiii din familiile cele
mai defavorabile sunt şi cei cu probleme la
învăţătură. Fiecare copil a fost selectat în baza
unei anchete, întocmite de asistentul social al
centrului.
Programul centrului cuprinde doar copii
din clasele II-V şi începe odată cu terminarea
lecţiilor la şcoală. Ei vin la centru, iau prânzul, apoi sunt implicaţi în activităţi, cea mai
importantă fiind pregătirea temelor pentru
acasă. „Au fost copii care nu puteau scrie
sau număra, deşi erau în clasa a III-a sau a
IV-a. Foloseam beţişoarele pentru a-i învăţa
să numere... Cea mai mare bucurie a noastră
sunt succesele lor la şcoală, când obţin la
examenele pentru clasa a IV-a note satisfăcătoare”, ne spune directoarea centrului Liliana
Malancea. Alţi copii nu aveau condiţii pentru
a învăţa. Într-o familie cu trei copii la şcoală,
lipsea lumina electrică, iar lecţiile le făceau la
lumina opaiţului. Mama, analfabetă, nu era
deloc interesată ca copiii ei să înveţe...
La Centrul comunitar din Tudora copii
pot frecventa cercul „Mâini dibace”, pot face
desen, sport sau învăţa să folosească computerul. Copiii simt că există cineva căruia îi pasă
de ei şi atunci când, de ziua lor de naştere,
sunt sărbătoriţi. „Nu pot să uit când un copil
mi-a spus că primul tort de ziua lui l-a mâncat
la centru”, spune Liliana. Nu în ultimul rând,
aici copiii învaţă deprinderi de viaţă şi bunele
maniere.
După aproape trei ani de activitate, personalul centrului poate face concluzii valoroase.
„Este foarte important ca să-i ajutăm pe aceşti
copii să realizeze mici succese. În acest fel,
creşte stima de sine şi aprecierea colegilor lor.
În rezultat, ei devin mai sociabili şi mai încrezuţi în forţele lor”, ne spune directoarea centrului din Tudora. Ca o confirmare a spuselor
sale este cazul copiilor care au participat la un
concurs lansat de revista „Alunelul”. Anume
copiii de la Centrul comunitar „Unitate” au
obţinut locul întâi, câştigând mai multe cadouri şi un articol în revistă. Succesul a avut
imediat ecou în sufletele profesorilor şi colegilor acestor copii. Participanţii la concurs

LA TUDORA, copii mici
ob\in succese mari

"

Fiecare sat
are foarte mare
nevoie de un
centru comunitar cum este
cel din Tudora

"

au început să fie trataţi cu mai mult respect
şi consideraţie. „Este foarte important să le
arătăm acestor copii şi partea cea bună a vieţii,
să-i facem să simtă că cineva îi iubeşte şi are
grijă de ei”, consideră sensibila şi neobosita
directoare de la „Unitate”.
Centrul comunitar „Unitate” din Tudora a
apărut în 2004, ca un proiect finanţat de organizaţia obştească „Keystone-Moldova”. Această
organizaţie a fost fondată de Keystone Human
Services din Pennsylvania, SUA, cel mai mare
prestator de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi din statul Pennsylvania. „KeystoneMoldova” desfăşoară, la moment, două proiecte
– susţinerea Centrului comunitar din Tudora
şi a Centrului comunitar din Băcioi, înfiinţat
în anul curent. De asemenea, acordă asistenţă Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului în reforma sistemului rezidenţial
pentru persoanele cu dizabilităţi.
„Fiecare localitate rurală are foarte mare
nevoie de un centru comunitar cum este cel
din Tudora”, declară Nicolae Ciocan, directorul „Keystone-Moldova”. „Am ajuns la această
concluzie în urma evaluării necesităţilor copiilor din mai multe sate, efectuată de partenerul
nostru, Centrul „Speranţa” din Chişinău. La
sate sunt foarte mulţi copii defavorizaţi, în special din cauza migraţiei părinţilor, a sărăciei şi
a abuzului de alcool”. Nicolae Ciocan consideră
că cel mai grozav lucru ce li se întâmplă copiilor care frecventează centrul de la Tudora este
că ei sunt ajutaţi să-şi crească stima de sine,
care este foarte scăzută. „După experienţa din
Tudora, am văzut cum ei cresc în ochii proprii
şi în ochii colegilor lor. Este foarte important
pentru dezvoltarea unui copil ca acesta să simtă
că este apreciat”, afirmă directorul „KeystoneMoldova”. Deoarece căsuţa bătrânească în care
îşi are sediul Centrul „Unitate” a devenit neîncăpătoare, „Keystone-Moldova” a procurat un
nou sediu – clădirea fostului magazin, de 100
metri pătraţi. După renovare, suprafaţa centrului se va dubla, la mansardă fiind amenajate
oficii şi o bibliotecă.
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Conducerea organiza\iei

M

anagementul şi managerierea au devenit în
centrul atenţiei la sfârşitul secolului nouăsprezece ca un
răspuns la dezvoltarea continuă a
organizaţiilor. Potrivit lui Weber,
sarcinile în cadrul unei organizaţii
sunt alocate ca şi îndatoririle oficiale de-a lungul diferitelor poziţii.
Aceasta garantează o diferenţiere
clară a muncii şi un nivel ridicat
de specializare. Traducând aceasta
într-un limbaj modern, în cadrul
unei organizaţii ar viza specializarea în activităţi specifice. Angajarea
în cadrul organizaţiei, conform lui
Weber, a fost bazată pe calificările
tehnice constituite de-a lungul unei
cariere de-o viaţă în cazul oficialilor.
În mod evident aceasta diferă fun-

damental de organizaţiile, ale căror
personal este alcătuit din voluntari;
în perioadele de contract sunt reduse de alegere ori necesitate. Pe scurt
avantajele implicate în concepţia lui
Weber ar fi:
specializarea;
ierarhia autoritaţii;
sistemul de reguli;
cultura impersonală sau obiectivă.






Structura managementului
Organizaţiile nonguvernamentale se plasează de-a lungul procesului în jurul unei structuri. E
necesar de subliniat că cuvântul
structură nu ar trebui văzut ca
sinonim al lui formal sau rigid.
Structura ar putea fi formală, tradiţională sau ierarhică, aşa precum
afirma Weber, dar în acelaşi timp
ar putea fi construită pe baza unui
proiect sau, aşa cum a sugerat unul
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dintre participanţii la cursul de
Management Organizaţional, organizat oarecum de haos, dar eficient.
Lucrul în reţea are, de asemenea,
efect asupra anumitor structuri ale
organizaţilor.
Rezumând, putem afirma că o
organizaţie ar putea folosi modele
obişnuite în ceea ce priveşte sectoarele ce ţin de organizaţie şi în
cele statutare pentru a se potrivi
scopurilor sale specific naţionale
sau internaţionale. Indiferent de
structură ar trebui să existe o conştientizare a acesteia.
Întrebările obişnuite şi fundamentale asociate cu structura sunt:
Care este scopul şi strategia
organizaţiei?



Ce politici interne sau externe îi
afectează munca?
Cât de specializate sau de concentrate trebuie sau este deziderabil să fie sarcinile?
Care sunt sarcinile ce trebuie repartizate între persoanele
implicate?
Câte locaţii sunt necesare naţional sau internaţional pentru a
implementa politica şi strategia
organizaţiei?
Ce procent din luarea de decizii
ar trebui să fie atribuit în mare
de către centru, şi în mod specific internaţional organizaţiilor?
În funcţie de răspunsurile la
aceste întrebări, deciziile asupra
creaţiei sau evoluţiei celor ce urmează ar fi indicate. Este important să
fim conştienţi de faptul că diviziunile dintre un tip şi altul ar putea fi
mai bine fluide decât rigide.
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|ine\i cont de urm=toarele
diviziuni:
1. "Ierarhiile înalte" sunt, după cum
sugerează şi numele, construite
pe un sistem multistratificat şi
cel mai frecvent cu baze de un
grad înalt de specializare la nivel
atât funcţional, cât şi operaţional.
Astfel de structuri tradiţionale
sunt acceptate şi ca formă ce se
potriveşte cel mai bine modelului
militar. Anumite organizaţii de
tineret internaţionale se pot integra într-o astfel de descriere.
2. "Structurile plate" au fost un
răspuns recent la descreşterea
afacerilor spre a spori eficienţa
şi profitabilitatea. Sunt acestea
nişte structuri potrivite în cadrul
ONG-urilor? Folosind limbajul
unor adepţi ai structurilor formale, "structurile plate" implică
deschideri de control mai ample.
Dată fiind implicarea voluntarilor,
principiul poate fi valid. Există,
de asemenea, argumente pentru
ca această structură să fie mai
potrivită învăţării şi dezvoltării
personalului.
3. Structurile de management al
proiectului sunt destinate spre a
fi fluide şi a face faţă unor necesităţi specifice, uneori pe termen
scurt. Sugestia este că echipele
pot fi formate pentru proiecte
particulare şi apoi abandonate.
Prin această implicare indivizii
pot fi membrii ai mai multor proiecte de echipă, unde ierarhia este
tributară împlinirii. Acest principiu s-ar putea potrivi voluntarilor
şi personalului plătit în activităţi
coordonate?
4. Structurile în formă de reţea conţin unele dintre elementele unei
structuri bazate pe proiecte, dar
care se extind şi uneori includ alte
organizaţii. Comunicarea cerută
ar fi astfel în interiorul organizaţiei şi în afara ei, fiind orientată
către indivizi şi grupuri care aparţin şi ei altor organizaţii. Lucrul
în reţea în cadrul organizaţiilor
poate fi formal sau informal stabilit, dar cel puţin să fie un sitem
structurat de organizaţii cu scopuri compatibile şi simpatii.
După “Management
Organizaţional” T-kit CoE

УГОЛОК НПО

Законы проектного менеджмента

В

первую очередь, проект
определяется временем
(проект имеет начало и конец)
и задачами, т.е. тем, что должно
быть реализовано в ходе проекта
за отведенное время.
Определение задач имеет важное значение для того, чтобы сделать проект реалистичным, а цели
достижимыми. Надо сделать так,
чтобы знакомясь с задачами проекта, можно было бы получить четкое представление о том, что будет
достигнуто в ходе проекта.
Задачи – это реализация на
практике целей проекта. В то
время как цели отражают общую
идею, задачи всегда конкретны и
максимально точны. Задачи должны отличаться:
 конкретностью. Каких именно
результатов вы хотите достичь?
Как много людей будет вовлечено в проект или будет иметь к
нему отношение? Сколько мероприятий вы намерены организовать? Какие специфические
темы вы намерены затронуть?
Что приобретут люди при участии в вашем проекте? Что изменится в результате реализации
проекта? Что появится нового?
 разнообразием. В результате
проекта должно реализовываться несколько задач. Это дает
сразу несколько преимуществ:
 позволяет легче планировать и
контролировать каждую задачу и
весь проект в целом. Кроме того,
на этапе оценки легче подводить
итоги реализации каждой задачи в отдельности. Это позволяет также говорить о достижении
прямых и косвенных результатов, об образовательных и социальных задачах, о задачах для
участников организаций и т.д.;
 оценимостью. Чем конкретнее
проект, тем легче его оценивать.
Если задачей являлось вовлечь в
проект 500 человек, мы в итоге
можем оценить, достигнуто это
или нет. Если речь шла о привлечении «как можно большего
числа людей», оценку произвести будет гораздо труднее и она
будет более приблизительной. По
крайней мере некоторые задачи
должны быть сформулированы
так, чтобы их реализацию или
нереализацию можно было точно
оценить;

 временная

соотнесенность.
Задачи можно разделить на
краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные. Но в любом случае
каждой задаче отводится определенное время на реализацию;
 реалистичность. Мотивационный потенциал проекта может быть не реализован,
если задачи не будут реально
достижимы. Постановка слишком сложных задач может произвести впечатление на бумаге,
но в любом случае ваш «блеф»
раскроется в процессе оценки.
Предпочтительно ставить умеренные, конкретные, достижимые задачи, в которых результат
предсказуем и существует возможность сделать больше, чем
планировалось;
 гибкость. Задачи и план проекта в целом являются подготовительной работой по организации различных мероприятий для
достижения общих целей. Как
только начинается реализация
проекта, появляется необходимость в официальной и неофициальной оценке и корректирования этой оценки. В результате
неизбежны некоторые изменения, в том числе поправки и
пересмотр некоторых задач (особенно если они зависят от успешного завершения уже пройденных этапов). Гибкость задач не
означает, что их можно изменять постоянно, но сознательное
внесение некоторых изменений
всегда возможно, если на карту
поставлены реализм и эффективность проекта. Так как смысл
планирования проекта в том,
чтобы легче его контролировать,
лучше пойти на сознательное
внесение корректив, при условии
рассмотрения всех альтернатив,
чем потом вынужденно делать
какие-то изменения, не имея времени и возможности подумать об
их влиянии на оставшуюся часть
проекта;
 «узнаваемость в мероприятиях». Задачи отличаются от мероприятий. Они лишь представляют то, что мы пытаемся достичь,
реализовать в своем проекте.
Мероприятия - это способ реализации задач. Каждое мероприятие должно иметь целью реализацию одной или нескольких

«Одним из преимуществ «расплывчатости» задач проекта
является то, что она помогает
избежать точного расчета стоимости их реализации».

задач. В свою очередь задачи
должны прямо или косвенно
обнаруживаться при проведении
мероприятий. Остерегайтесь
мероприятий, проведение которых не соответствует ни одной
из задач, и наоборот.
Задачи не являются самоцелью,
конечная цель - это сам проект.
Рассматривая аргументы тех, кто
отдает предпочтение результатам
и тех, кого интересует сам процесс (человеческих и социальных
отношений), мы бы хотели подчеркнуть то обстоятельство, что улучшение и развитие человеческих
отношений – включая социальные отношения, процесс обучения
– могут и должны реализоваться в
конкретных задачах. Задачи это не
только то, что следует выполнить,
но, прежде всего, результаты –
физические и духовные – которые
следует достичь.








Рекомендуется:
обсудить ваши задачи с представителями целевой группы,
партнерами, коллегами;
постараться получить мнение со
стороны о том, насколько удачно определены и сформулированы задачи;
считать, что если они не ясны
для вас, они не будут понятны и
остальным;
иметь письменное изложение
задач и использовать его в общении и презентациях (и не только
при изыскании фондов).

Не рекомендуется:
колебаться пересмотреть задачи, если необходимо;
 путать задачи и мероприятия;
 ставить задачу, реализация которой не входит в ваши планы;
 выдвигать лишь идеальные
задачи, результат реализации
которых невозможно оценить;
 становится рабом проектного
формализма. Проект это почти
что живой организм, он рождается и умирает. Значит, вы можете
и даже должны его видоизменять (не забывайте об этом!).


По изданию «Проектный
Менеджмент» T-kit CoE
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Fundaţia Comunitară Orhei

Î

n ultimii ani Fondurile
şi Fundaţiile au devenit
sursa principală pentru
ONG-urile din Europa Centrală
şi de Est. Fundaţia comunitară
este organizaţia ce oferă o recunoaştere publică mai mare a
sectorului asociativ, facilitează
identificarea soluţiilor problemelor comunitare, îmbunătăţeşte mediul local de investiţii
şi contribuie la consolidarea
cooperării asociaţiilor obşteşti
cu APL şi cu reprezentanţii sectorului oamenilor de afaceri.

Fundaţia Comunitară Orhei (în
continuare FCO) pe baza dialogului
va construi parteneriate între structurile comunităţii care împreună vor
contribui la soluţionarea problemelor,
astfel oamenii devin actori/„producători” în loc să fie doar beneficiari/”consumatori”.

Deocamdată există modele de fundaţii reuşite doar în exterior, colectarea de fonduri este o premieră absolută în Republica Moldova. Începând cu
25 iunie 2007, în Republica Moldova,
cu susţinerea Programului Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD),
care a acordat fundaţiilor comunitare
nou-create asistenţă prin intermediul Centrului Naţional de Asistenţă
şi Informare a Organizaţiilor
Neguvernamentale „Contact”, şi-au
început activitatea 5 Fundaţii comunitare înregistrate la Orhei, Bălţi,
Cahul, Soroca şi Ungheni.

Scopul principal este de a contribui la dezvoltarea durabilă a oraşului
şi ţinutului Orhei prin colectarea de
fonduri, mobilizând atât sursele locale, cât şi cele din exterior necesare
soluţionării problemelor comunitare.

Ce este FCO?
Fundaţia Comunitară Orhei este
o structură novatoare de colectare şi
gestionare de fonduri care-şí propune
să implice locuitorii oraşului în iniţierea, dar şi realizarea schimbărilor
pozitive în comunitate.

Cu ce se ocupă FCO?

Care este mecanismul
de acumulare [i distribuire
a fondurilor acumulate?
Fundaţia Comunitară îşi propune
să desfăşoare un şir de activităţi în
scopul colectării resurselor băneşti.
În acest proces vor fi antrenaţi toate
grupurile sociale ale oraşului: agenţii
economici, APL, locuitorii oraşului.

Primele fundaţii comunitare şi-au început
activitatea în Republica Moldova


la realizarea

pag. 7

tă
misiunii fundaţiei.
De asemenea, s-a convenit asupra
implicării directe a administraţiei
publice locale la cofinanţarea organizaţiilor participante la programul
de granturi.
undaţia comunitară Soroca va
colecta fonduri pentru amenajarea şi iluminarea unui sector al
străzii Independenţei, pentru amenajarea zonei de agrement din cartierul Soroca Nouă, a unui teren
de joc pentru copii, instalarea unor
containere de colectare a gunoiului şi
înverzirea spaţiului dintr-un cartier
al oraşului. Un obiectiv pe termen
lung al fundaţiei este colectarea mijloacelor pentru construirea unei staţii de epurare, dat fiind că cea veche
nu funcţionează deja de 20 de ani.
rearea fundaţiilor comunitare reprezintă o solu-
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ţie pe termen lung pentru nevoile
comunităţilor din Moldova. Aceste
fundaţii vor permite organizaţiilor
neguvernamentale locale să acceseze
fonduri pentru necesităţile comunităţii”, susţine Vlad Melnic, managerul proiectului PNUD „Dezvoltarea
Societăţii Civile în R epublica
Moldova”, care a acordat fundaţiilor comunitare nou-create asistenţă
pe parcursul perioadei de constituire a lor prin intermediul Centrului
Naţional de Asistenţă şi Informare
a Organizaţiilor Neguvernamentale
„Contact”. „Aceste organizaţii vor
servi drept exemplu cum să fie depăşită slaba legătură între sectoarele
nonprofit, business şi guvernamental
prin mobilizarea resurselor financiare din comunitate în parteneriat
bazat pe cunoaştere, dezvoltare şi
încredere”.
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După Activ, ed. nr. 7.

FCO îşi propune să mobilizeze la
maxim potenţialul economic şi uman
local, precum şi să atragă resurse
financiare din exterior în scopul soluţionării problemelor oraşului Orhei.
Banii colectaţi de la comunitate
sunt investiţi în propria localitate în
urma iniţierii concursurilor de granturi la care pot participa atât asociaţiile obşteşti deja active, cât şi Grupuri
de Iniţiativă cu statut neformal.
Fundaţiile Comunitare reprezintă
un instrument ce are menirea de a
îmbunătăţi anumite aspecte ale ambianţei vieţii cotidiene şi care este la
dispoziţia comunităţii pentru a facilita realizarea unor acţiuni concrete
prin colectare de fonduri şi căutare de
executori. Identificarea problemelor
comunitare cu implicarea membrilor
săi în soluţionarea lor ar educa responsabilitatea şi activismul social al
orheienilor.

Ce activit=\i ][i planific=
s= realizeze FCO?
FCO va acoperi un spectru larg de
activităţi, incluzând:
 serviciile sociale;
 protecţia mediului;
 domeniile de cercetare-dezvoltare;
 cultura;
 învăţământul;
 acţiunile de la om la om.

Cine sunt parteneri ai FCO?
FCO vine să îmbine eforturile
tuturor pentru a rezolva împreună cu
întreaga comunitate o anumită problemă. Principalii parteneri locali pe
activismul cărora mizează Fundaţia
sunt:
 locuitorii oraşului;
 Administraţia Publică
Locală;
 agenţii economici;
 organizaţiile nonguvernamentale;
 organizaţiile necomerciale;
 instituţiile culturale;
 confesiunile religioase;
 serviciile descentralizate.
Fundaţia Comunitară Orhei îşi va
justifica rostul numai în condiţiile
implicării efective şi eficiente a tuturor orheienilor în procesul dezvoltării
durabile a oraşului Orhei.
Pentru mai multă informaţie
accesaţi: swww.fundatia.orhei.
md

CARTE DE VIZITĂ

C

entrul de Investigaţii
Jurnalistice (CIN) există din
anul 2003. Activitatea de bază a
CIN este îndreptată spre îmbunătăţirea calităţii jurnalismului de
investigaţie în Republica Moldova,
consolidarea breslei jurnaliştilor de
investigaţie, sprijinirea şi încurajarea jurnaliştilor să realizeze anchete profesioniste, promovarea celor
mai bune metode şi tehnici pentru
jurnalismul de investigaţie, promovarea demersurilor către liberul
acces la documente şi informaţii de
interes public şi acordarea de asistenţă juridică jurnaliştilor de investigaţie. CIN activează ca un centru
de resurse pentru mass-media în
general şi pentru jurnalişti în particular, oferind o amplă bază de date,
contacte la nivel local şi naţional,
precum şi multe alte informaţii
utile în anchetele ziaristice.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice
tru «lezarea onoarei şi demnităţii» de
către unii funcţionari vizaţi în anchetele jurnaliştilor. Trei dintre procese
au fost finalizate cu victoria jurnaliştilor, iar unul se mai află pe rol.
Toate investigaţiile realizate de
către echipa de jurnalişti ai CIN au
fost însumate în 2 broşuri «Dosarul
corupţiei nr.1» şi «Dosarul corupţiei
nr.2», care au fost lansate cu spriji-

Realizări
În ultimii ani, echipa CIN a realizat
peste 100 de anchete jurnalistice ce
au avut ca subiect fapte de corupţie şi
crimă organizată. Printre acestea pot
fi enumerate «Mafia Pâinii», «Bombă
radioactivă la Râbniţa», «Mafia gazului
lichefiat», «Mafia alcoolului», «Mafia
apartamentelor», «Statul-ureche»,
«Fiesta procurorilor», «Corupţia în
sănătate – la ea acasă», «Medicina prin
asigurare – o pastilă amară» şi altele.
Articolele de investigaţie realizate de
echipa CIN sunt publicate concomitent
într-un număr de peste 15 ziare naţionale şi locale, având un impact mare
asupra cititorilor.
Departamentul juridic al CIN, care
reuneşte jurişti renumiţi din republică, asigură consultanţa juridică în
procesul de investigaţie şi asupra conţinutului articolelor de investigaţie ale
jurnaliştilor pentru a nu comite eventuale greşeli, omiteri, neconcordanţe
ce pot duce la procese de judecată. De
asemenea, juriştii CIN acordă asistenţă în procesele de judecată ale jurnaliştilor de investigaţie. În ultimii trei ani,
Centrul a obţinut câştig de cauză în 15
procese de judecată legate de accesul
la informaţii împotriva instituţiilor de
stat (Procuratura Generală, Guvernul
R. Moldova, Centrul de Combatere
a Crimelor Economice şi Corupţiei,
Ministerul de Externe, Ministerul
Finanţelor, Ministerul de Interne şi
alte instituţii), care au blocat accesul
jurnaliştilor la informaţia de interes
public. În aceeaşi perioadă, CIN, jurnaliştii şi publicaţiile care au preluat investigaţiile au fost chemate în
instanţa de judecată în 4 procese pen-

nul organizaţiei National Endowment
for Democracy în 2005 şi 2007. În
2004 echipa CIN a realizat, cu suportul
Transparency International Moldova,
studiul «Monitorizarea accesului la
informaţie în R.Moldova». Pe parcursul ultimilor ani, CIN a desfăşurat mai
multe campanii media privind pericolul corupţiei. Jurnaliştii care au activat
în echipa CIN în anii 2005 şi 2006 au
fost nominalizaţi printre cei mai buni
jurnalişti ai anului de către Centrul
Independent de Jurnalism şi Comitetul
pentru Libertatea Presei.

Proiecte actuale
În aprilie 2007, Centrul de
Investigaţii Jurnalistice a lansat Clubul
Jurnaliştilor de Investigaţie – un club
de dezbateri care şi-a propus să consolideze breasla jurnaliştilor de investigaţie şi să îmbunătăţească competenţa
jurnaliştilor în realizarea investigaţiilor de presă, precum şi să genereze campanii media cu impact asupra
opiniei publice şi instituţiilor de control şi de drept. Proiectul îşi propune,
de asemenea, consolidarea, în rândul
comunităţii de jurnalişti, necesităţii
de cunoaştere a legislaţiei naţionale şi
europene privind drepturile jurnaliştilor. Clubul se întruneşte lunar pentru a
dezbate cazuri investigate de jurnalişti,
teme actuale de interes pentru jurnalişti şi pentru opinia publică, precum
şi diferite situaţii şi probleme cu care
se confruntă aceştia. Acest Club este

parte a proiectului „Promovarea jurnalismului de investigaţie în mass-media
din Moldova”, desfăşurat cu susţinerea
Open Society Institute prin intermediul Fundaţiei SOROS Moldova.
Tot în aprilie 2007, CIN a lansat
Campania media “Jurnaliştii împotriva
corupţiei”. Scopul proiectului este încurajarea şi îmbunătăţirea competenţei
jurnaliştilor în relatarea cazurilor de
corupţie şi crimă organizată, precum
şi îndrumarea, motivarea cetăţenilor,
oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale
să devină activi în lupta anticorupţie:
să evalueze performanţa instituţiilor
anticorupţie, dar şi să acţioneze activ,
prin sesizări, ori de câte ori află sau
sunt victimele unor acte de corupţie.
Pe toată durata campaniei CIN va
acorda susţinere financiară jurnaliştilor în realizarea investigaţiilor de presă
privind cazurile de corupţie. În cadrul
campaniei este monitorizată aplicarea legislaţiei anticorupţie de către
autorităţile publice, în special în ceea
ce priveşte utilizarea banilor publici,
problematica conflictului de interese
şi a incompatibilităţilor, traficului de
influenţă şi protecţionismului, declararea bunurilor etc. Asistenţa juridică
în cadrul proiectului este acordată de
Biroul de avocaţi Alexandru Tănase.
Proiectul este susţinut de National
Endowment for Democracy.
De asemenea, jurnaliştii din
cadrul CIN realizează investigaţii în
cadrul proiectului SCOOP susţinut de
Asociaţia Jurnaliştilor de Investigaţie
din Danemarca. SCOOP a fost creat în
2003 cu sprijinul Ministerului Danez al
Afacerilor Externe drept un proiect de
colaborare între jurnaliştii de investigaţie, menit să sprijine proiecte de investigaţii ale jurnaliştilor din statele aflate în
tranziţie. În ultimii ani SCOOP a finanţat câteva sute de proiecte de investigaţie ale jurnaliştilor din România,
Ucraina, Serbia, Bosnia-Herţegovina,
Moldova şi Bulgaria. Jurnaliştii care au
efectuat investigaţii în cadrul SCOOP
au creat ulterior o puternică reţea de
contacte la nivel regional.
Toate investigaţiile realizate de
echipa de jurnalişti a CIN, precum şi
alte informaţii utile jurnaliştilor de
investigaţii pot fi găsite pe site-ul www.
investigaţii.md. Adresa CIN : MD 2005,
Chişinău, bulevardul Renaşterii 25/1,
birou 3. Telefoane de contact: 220844,
921344. Adresă e-mail: info@investigatii.md, centrul_de_investigatii@yahoo.com.
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Concurs: „Reflectarea fenomenului
corupţiei în presa scrisă”
Transparency International
– Moldova anunţă ediţia a IV-a a
concursului „Reflectarea fenomenului corupţiei în presa scrisă”. Scopul
concursului este de a încuraja reflectarea argumentată a fenomenului
corupţiei şi formarea unei atitudini
intolerante faţă de corupţie. La concurs sunt invitate persoanele care
au elucidat fenomenul corupţiei din
Republica Moldova în presa scri-

să în anii 2006 – 2007. Materialele
pentru concurs (articolele, sursa şi
data publicaţiei) vor fi prezentate în
formă electronică nu mai târziu de
30 septembrie 2007, fie prin email
(office@transparency.md), fie la
adresa Transparency International
– Moldova: str. „31 August 1989”,
nr. 98, of. 204, MD-2004, Chişinău.
Informaţii suplimentare la telefonul
23-78-76.

Programe Educa\ionale Acreditate!
Sunteţi director sau manager de
proiect, conducător al organizaţiei
publice sau private, persoană cu
aspiraţii si abilităţi de conducător?
Atunci aceste Programe sunt pentru Dumneavoastră, sunt elaborate conform standardelor academice
internaţionale si Vă creează oportunităţi unice pentru creştere profesională. Centrul de Instruire şi

Consultanţă Organizaţională CICO
în parteneriat cu Universitatea
New port International (SUA)
şi Universitatea Spinoza (Olanda) anunţă lansarea a două
PROGRAME CU CERTIFICARE
I N T E R N A Ţ I O N A L A
„ L E A D E R S H I P
ş i
MANAGEMENT NON –
PROFIT”.

Formularul de aplicare poate fi accesat pe: www.management.md/formular.doc. Data limită de aplicare este 30 septembrie 2007. Pentru mai
multe detalii accesaţi www.management.md.

Monitorul Civic caută voluntari
Monitorul Civic are nevoie
de ajutorul tău! Monitorul Civic
caută voluntari pentru traducerea articolelor plasate pe site în
limba engleză. Daca ai nevoie
de experienţă, dacă vrei şi dacă

poţi dedica puţin timp pentru
a ne ajuta la traducerea articolelor, trimite-ne un mesaj la
indemcom@gmail.com. Accesaţi
Monitorul Civic la http://demcom.info.md.

Spring 2008 Sessions
The Curriculum Resource Center
(CRC) announces Spring 2008 Sessions
organized in cooperation with the
Departments and Programs of the
Central European University, during
which university teachers have the
opportunity to revise the courses they
teach and collect teaching materials in
their subjects. The language of the sessions is English. All costs related to
accommodation during the sessions will
be covered by the CRC and the transportation costs to Budapest will be covered
by the Soros Foundation-Moldova.
Sessions schedule and application deadlines:
1. Open House Sessions
International Relations and European
Studies: November 5-9, application

deadline-September 25, 2007
Medieval Studies: November 19-23,
2007, application deadline-October
1, 2007
Political Sciences: November 26-30,
2007, application deadline-October
15, 2007
2. Course Innovation sessions
Economics: October 15-19, application deadline-September 3, 2007
History: November 5-9, 2007, application deadline-September 25,
2007
Legal Studies: November 12-16, 2007,
application deadline-October 1,
2007
Philosophy: November 19-23, 2007,
application deadline-October 8,
2007

Curriculum Resource Center Application Form
http://www.soros.md/docs/Curriculum_Resource_Center_Application_Form_
Fall_2007.doc:
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Zilele dreptului de a [ti
În perioada 24-30 septembrie în
Republica Moldova se va desfăşura
cea de-a patra ediţie a Zilelor dreptului de a şti, cu genericul “Dreptul
persoanei de a avea acces la orice
informaţie de interes public nu
poate fi îngrădit”, în cadrul căreia
vor fi organizate conferinţe, seminare, trening-uri, discuţii focalizate în
grup, “mese rotunde”, zile ale “uşilor
deschise”, expoziţii şi lansări de
carte, consultaţii juridice gratuite. Vă
invităm să vă încadraţi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor
privind promovarea şi realizarea
dreptului la informaţie. Vă rugăm
să ne comunicaţi despre acţiunile preconizate pentru completarea unei hărţi
prealabile a activităţilor în ansamblu
pe republică.
Vasile Spinei, preşedintele
Centrului “Acces-info”

Linia fierbinte ONG - info
Doriţi să contribuiţi la dezvoltarea societăţii civile?
Aveţi o idee şi doriţi să creaţi o
organizaţie neguvernamentală,
dar nu cunoaşteţi procedura? Sau
aţi înregistrat deja o organizaţie
neguvernamentală, dar doriţi
să cunoaşteţi mai multe despre
posibilităţile activităţii ei? Pentru a
răspunde la aceste şi alte întrebări
ce ţin de proprietatea şi administrarea bunurilor, certificarea,
lichidarea asociaţiei, răspunderea
pentru încălcarea legislaţiei şi raporturile cu alte organizaţii nonguvernamentale, Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova cu suportul
proiectului PNUD „Dezvoltarea
Societăţii Civile” a lansat linia
telefonică fierbinte: (22) 20-14-13.
Linia fierbinte este accesibilă de
luni până vineri între orele 9.0018.00. Persoanele interesate pot
obţine informaţii şi consultaţii gratuite la acest număr de telefon
sau pot transmite întrebări on-line,
accesând site-ul www.justice.gov.
md, la categoria “Linia fierbinte
ONG - info”.
Această rubrică este
realizată în colaborare
cu Portalul informativ
pentru societatea civilă
www.ong.md

FINANŢĂRI

GLOBAL FUND FOR WOMEN - Promovarea drepturilor femeilor
Organizaţia “Global Fund for Women” oferă granturi
organizaţiilor de femei a căror activitate se concentrează pe promovarea drepturilor femeilor. Organizaţiile
solicitante trebuie sa dovedească un angajament clar
in favoarea drepturilor femeilor, precum şi preocupare
pentru modul în care se privesc şi sunt privite femeile în
societate. Valoarea grantului acordat este cuprinsa între
500 USD şi 15000 USD.
Se acordă o atenţie deosebită:

organizaţiilor la începutul activităţii sau care au
nevoie de o finanţare iniţială pentru a putea pri mi finanţări din alte surse;

organizaţiilor a căror activităţi tratează subiecte
dificil de abordat în comunităţile în care trăiesc femeile
care beneficiază de rezultatele acestor activităţi, dar care
se dovedesc esenţiale pentru asigurarea respectării drep-

turilor femeilor;

organizaţiilor care sunt conduse de şi/sau lucrează
cu populaţii dezavantajate sau marginalizate.
Activităţi eligibile:
 oferirea de oportunităţi economice;
 îmbunătăţirea accesului la educaţie al fetelor ;
 promovarea drepturilor femeilor privind sănătatea şi reproducerea;
 oprirea violenţei împotriva femeilor;
 modificarea unor practici tradiţionale nefavorabile femeilor;
 stimularea participării femeilor în viaţa politică;
 respectarea egalităţii în drepturi pentru femeile
cu diferite tipuri de handicap;
 îmbunătăţirea accesului femeilor la tehnologiile
informaţionale, etc.

Detalii la http://www.globalfundforwomen.org/cms/content/view/224/178/.
Date de contact: The Global Fund for Women, 1375 Sutter Street, Suite 40, San Francisco, California 94109,
U.S.A; Tel.: 1 (415) 202-7640, Fax: 1 (415) 202-8604. E-mail: meena@globalfundforwomen.org; website: http://www.
globalfundforwomen.org/.

Direcţia Tineret a Ministerului
Educaţiei şi Tineretului va facilita
crearea, în toamna anului 2007, cu
suportul reprezentanţei UNICEF
în Moldova, a 30 de Consilii Locale
ale Tinerilor. Iniţiativa dată se
înscrie în prevederile Cartei
Europene privind participarea
tinerilor la viaţa comunităţilor
locale şi regionale şi a Rezoluţiei
finale a Forumului Tinerilor 2006.
Grupurile de Iniţiativă, alcătuite
dintr-un matur şi doi tineri, care
vor fi selectate, vor beneficia de
instruire privind modul de creare
şi activitate a CLT prin intermediul unei serii de şcoli specializate.
Consiliile tinerilor vor beneficia de
suport, inclusiv financiar, în desfăşurarea activităţilor sale comune
cu APL în anul 2008. Doritorii de a
participa la concurs sunt încurajaţi
să depună:
- scrisori de motivare semnate de autorităţile publice locale
şi administraţiile instituţiilor de
învăţămînt din comunitate;
- formularul de aplicare.
Acestea urmează a fi expediate la info@tineret.md şi tineret_moldova@yahoo.com sau
la adresa: Piaţa Marii Adunări
Naţionale 1, Chişinău, Direcţia
Tineret a Ministerului Educaţiei
şi Tineretului, biroul 339, până la
data de 10 septembrie 2007.

The International Women’s Club of Moldova - 2008 Grants cycle
The International Women-s Club
of Moldova (IWCM), are happy to
announce the opening of 2008 Grants
cycle. Grant funds will be available
from January 1, 2008 to May 31,
2008. IWCM supports projects for the
benefit of needy Moldovan citizens,
with preference given to Moldovan
women and children. IWCM will generally not support business or organizational start-ups, nor pay for computers, digital cameras or other electronic

WWW.INTRAC.ORG

Creeaz=-\i un
Consiliu Local
al Tinerilor
]n localitatea ta

equipment. Applicants must fill out
the Grant Request Form and forward
it to the e-mail address indicated on
the form. The 2008 Grants Application
form is available on our www.iwcm.
md website. Deadline: Applications
must be received by IWCM by 1
October, 2007. Applications received after this date will be considered
only if funds are available. For more
information contact us at iwcmgrants@yahoo.com.

Learn how to make your nongovernment or civil society organisation more effective from the
International NGO Training and
Research Center (INTRAC), a nonprofit organisation that works in
the international development and
relief sector. The site is now available in seven languages (English,
Spanish, Portuguese, Chinese,
Arabic, French and Russian).
See how Mexican NGOs used

The bulletin
is supported by:
The publication is funded by the
United States Government and the
National Endowment for Democracy. The opinions, findings and
conclusions or recommendations
expressed herein are those of the
authors and do not necessarily express those of the financers.

Information and Communication
Technology to set up e-networks
- and avoid their pitfalls - in one
of INTRAC’s Praxis publications.
Download free materials on your
favorite topic in international development from the resource database.
Or sign up to INTRAC’s monthly
newsletter for tips, from where to go
for advocacy training to how to write
an effective project proposal. Access
the site http://www.intrac.org.
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Raportul privind situaţia
drepturilor omului în Moldova
Pentru al doilea an consecutiv,
Asociaţia Promo-Lex lansează Raportul
privind situaţia drepturilor omului
în Moldova, retrospectiva anului precedent. Documentul reflectă situaţia
drepturilor omului în Moldova, în special prin prisma cazurilor şi fenomenelor examinate de către juriştii şi avocaţii Asociaţiei Promo-Lex în 2006, cazurilor reflectate în mass-media, precum
şi a informaţiilor oferite de către alte
organizaţii neguvernamentale şi unele
instituţii de stat.
S-a constatat faptul că situaţia cea
mai dificilă, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor fundamentale ale
omului în Moldova rămâne, în regiunea transnistreană, controlată de regimul separatist. În urma unor explozii
(acte de terorism), 2006 a fost anul în
care pentru prima dată după 1992 s-au
înregistrat numeroase victime omeneşti. Autorităţile constituţionale nu
au insistat suficient pentru admiterea organelor de drept la investigarea
şi cercetarea acestor fapte. În acest
context, considerăm că Moldova nu a
luat toate măsurile necesare pentru
a asigura dreptul la viaţă, libertate şi
siguranţă tuturor persoanelor aflate
legal pe teritoriul său.
Dreptul la educaţie, dreptul electoral, dreptul la informaţie, libertatea
întrunirilor paşnice, drepturile salariale, dreptul la un proces echitabil
şi dreptul de proprietate rămân cele
mai serioase probleme pentru locuitorii regiunii transnistrene, cca 80%
dintre care sunt cetăţeni moldoveni
cu drepturi depline. În opinia noastră, autorităţile constituţionale depun
eforturi insuficiente pentru a apăra şi
respectiv a asigura respectarea drepturilor pe teritoriul controlat de regimul
Smirnov.
În acetaşi ordine de idei, s-a constatat faptul că dreptul la libera circulaţie
rămâne
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ignorat în totalitate pe teritoriul Moldovei, fiind create numeroase obstacole de-a lungul r.Nistru nu
numai de către reprezentanţii structurilor ilegale de la Tiraspol, dar şi de
către structurile vamale interne ale
Moldovei. Acest fapt a fost demonstrat
datorită unui şir de cazuri examinate
de către juriştii Promo-Lex, unele fiind
câştigate în instanţele naţionale de
judecată.
Autorii documentului au constatat că încălcarea drepturilor omului
în „zona de securitate” şi în regiunea transnistreană sunt consecinţele
nerespectării Acordului moldo-rus din
21 iulie 1992. Atât autorităţile de la
Chişinău, cât şi cele de la Moscova continuă practica de evitare privind asumarea obligaţiilor lor faţă de persoanele aflate temporar sau permanent în
Transnistria. Astfel, deocamdată este
imposibilă asigurarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului
în regiunea de est a ţării, chiar dacă
comunitatea internaţională condamnă
tot mai frecvent fenomenul.
Lipsa unei strategii viabile privind
implicarea autorităţilor statului în fiecare caz de violare a drepturilor omului de către regimul separatist, precum
şi inconsecvenţa acţiunilor şi a declaraţiilor privind negocierea şi soluţionarea problemei transnistrene, contribuie la sporirea neîncrederii populaţiei
din regiune în capacitatea autorităţilor
constituţionale de a le apăra drepturile
şi libertăţile fundamentale.
Cât priveşte restul teritoriului
R.Moldova, autorii au înregistrat un
şir de probleme, majoritatea cărora
au fost evidenţiate şi în Raportul pentru anul 2005, elaborat de Asociaţia
Promo-Lex. În special, evidenţiem violarea continuă a dreptului de poprietate pentru victimele regimului sovietic,
datorită mecanismului imperfect şi
foarte anevoios de revendicare a averii naţionalizate, confiscate sau luate
în alt mod de la persoanele deportate
în Siberia şi Kazahstan în 1940-1941
şi 1944-1953. Accesul la informaţii,
libertatea de opinie şi exprimare, dreptul la întruniri, asociere şi libertatea
conştiinţei sunt drepturi şi libertăţi

fundamentale ale omului care în 2006
au înregistrat în Moldova atât unele
progrese, cât şi regrese.
În acelaşi timp, Moldova rămâne
una dintre cele mai sărace ţări din
Europa, respectiv protecţia şi asistenţa
socială rămâne la un nivel ce nu poate
fi în stare să garanteze deplin dezvoltarea personalităţii umane şi nu asigură
un trai decent, în special pensionarilor
şi invalizilor.
Deşi Moldova a fost deja condamnată în numeroase dosare de către Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului,
situaţia din penitenciare nu asigură
în totalitate respectarea drepturilor
deţinuţilor. Finanţarea insuficientă,
igiena şi alimentaţia necorespunzătoare, informarea şi asistenţa medicală oferită persoanelor deţinute sunt
aspectele analizate de către Asociaţia
Promo-Lex în Raportul cu privire la
situaţia drepturilor omului în Moldova
în 2006.
Accesul la justiţie sau dreptul la un
proces echitabil a fost abordat de către
autorii raportului tocmai din cauza
situaţiei deplorabile din domeniu.
Merită menţionat în special termenul exagerat de examinare a dosarelor, care afectează imaginea justiţiei şi
redă o stare de neîncredere din partea
populaţiei. Totodată, situaţiile descrise
în raport întăresc poziţia exprimată
de opinia publică privind corupţia din
sistemul judecătoresc naţional.
În final, jurştii Promo-Lex oferă o
sinteză a cazurilor pierdute de către
Guvernul Moldovei în 2006 la CEDO,
oferind o scurtă informaţie pentru fiecare dosar.
Asociaţia Promo-Lex a fost fondată
în 2002 şi îşi desfăşoară activităţile
preponderent în regiunea transnistreană a Moldovei. Raportul a fost elaborat
graţie suportului financiar oferit prin
Programul MATRA KAP al Ambasadei
Regale a Olandei la Kiev.
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