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Societatea civilă –
exerciţiu al democraţiei
"

Cineva are nevoie
ca reprezentanţii
societăţii civile să
stea la masa de tratative, alături de
membrii Guvernului
şi ai altor instituţii,
pentru a demonstra
existenţa unor relaţii
de colaborare între
stat şi societatea civilă, dar cine aude de
facto vocea acestei
societăţi?

Atenţie
Aten
ţie!!
Vă pro
propunem
punem un nou
concurs de eseuri
eseuri..
Invităm membrii
ONG-urilor, voluntarii,
persoanele implicate în
iniţiative civice şi persoanele interesate de
dezvoltarea societăţii
civile să-şi expună punctele de vedere pe tema:
"Rolul organizaţiilor
neguvernamentale în
consolidarea societăţii civile din Republica
Moldova".
Cele mai reuşite
eseuri şi comentarii vor
fi publicate şi premiate.
Redacţia

SUMAR

"
Orice s-ar spune, sectorul asociativ din Republica Moldova este
pe
calea ascensiunii. Mă refer nu atât la
creşterea numerică a organizaţiilor, cât
la activitatea eficientă, progresivă şi
transparentă pe care o au ONG-urile în
societatea noastră.
Cu toate acestea, vă invit să medităm
împreună la o întrebare simplă: cum se
face că, fiind încurajate să joace un rol
activ în societate, iniţiativele societăţii
civile sunt deseori percepute de factorii
de decizie ca o încercare de subminare a
autorităţii instituţiilor de stat sau chiar ca
o activitate subversivă la adresa securităţii
naţionale? Cineva are nevoie ca reprezentanţii societăţii civile să stea la masa de
tratative, alături de membrii Guvernului
şi ai altor instituţii, pentru a demonstra
existenţa unor relaţii de colaborare între
stat şi societatea civilă, dar cine aude de
facto vocea acestei societăţi?
În pofida criticilor aduse, este departe de mine gândul că sectorul asociativ
şi-ar fi epuizat potenţialul. Mai degrabă,
se află într-un proces de dezvoltare a

acestui potenţial. Aceasta se pare că au
înţeles-o cu toţii, chiar şi cei care nu
fac parte din sectorul asociativ. O massmedia independentă şi o societate participativă reprezintă două condiţii indispensabile pentru formarea unei democraţii autentice. Căci, asocierea cetăţenilor în organizaţii obşteşti şi participarea
acestora la soluţionarea problemelor
comunităţii, concomitent cu întărirea
relaţiilor de colaborare cu administraţia
publică şi revigorarea sectorului privat,
constituie o alternativă redutabilă sistemului administrativ de comandă. Acest
lucru şi-a demonstrat eficienţa în statele
vecine, care au conştientizat faptul că
valoarea democraţiei constă în nivelul
de participare a cetăţenilor la soluţionarea problemelor comune.
Doar atunci vom obţine o apreciere şi
recunoaştere din partea societăţii, când
noi, activiştii din sectorul non-profit, ne
vom putea face cunoscute meritele, când
vocile noastre se vor înălţa dincolo de
şabloanele unor activităţi publice fără
ecou.
Victoria TATARU
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АК Т У АЛЬНО

Общение с лидерами
НПО Приднестровья
В пятницу, 1 июня 2007 г., в офисе
Миссии ОБСЕ в Тирасполе состоялась встреча представителей приднестровских неправительственных организаций и журналистов региональных СМИ с послом США в Молдове
Майклом Керби и главой Миссии
ОБСЕ в Молдове Луисом О’Ниллом.
Свое выступление посол США начал
с рассказа об избирательной кампании в муниципальные органы власти
РМ, в ходе которой посол лично посетил 17 регионов Молдовы. М.Керби
рассказал собравшимся о поездках и
общении с жителями Бессарабии.
На вопросы о молдо-приднестровском урегулировании, г-н посол отметил, что «США заинтересованы в
таком урегулировании, которое снимет преграды между правым и левым
берегами». Касаясь формулы урегулирования, М.Керби отметил, что на
его взгляд «необходимо действовать
в рамках формата 5+2». По его мнению, сегодня урегулирование конфликта через какие-либо переговоры
в суженном формате, в частности в
рамках особых договоренностей между
Москвой и Кишиневом, достичь невозможно, поскольку следует придерживаться утвержденного соглашениями
международного формата.
По материалам
http://demcom.info.md/

Практический семинар по коммуникации
В течение двух дней, 14-15 июня
2007 года, в Кишинёве прошёл практический семинар по коммуникации
в рамках проекта «Консолидация
гражданского общества». Проект
воплощается усилиями Transtec,
ACE Europe, VNG International,
IDIS Viitor, при финансовой поддержке Совета Европы. В качестве
партнёра данного проекта выступает Министерство социальной защиты, семьи и ребёнка.
В качестве международного эксперта выступил Димитар
Сотиров, исполнительный директор
Болгарской Медийной Коалиции
(София, Болгария), а в качестве
бенефициаров проекта выступили
представители Сети неправительственных организаций социальной
сферы. Программа включала обсуждение таких вопросов как: типы массмедиа – печатные и электронные
– радио и ТВ, Интернет, вербальное и невербальное общение, типы

общения с масс-медиа – пресс-релиз,
пресс- конференция, интервью и др.
Все перечисленные темы были ярко
проиллюстрированы примерами.
Теоретические занятия сопровождались практическими. Так, каждый
из участников мог попробовать себя
как в роли репортёра, так и в роли
интервьюируемого с последующим
обсуждением получившихся интервью. Также участники попытались
сымитировать пресс-конференцию,
которая позже подверглась конструктивному обсуждению.
Помимо возможности получить
индивидуальную консультацию,
касающуюся эффективного общения
с масс-медиа, каждый из участников получил Практический гид для
неправительственных организаций
социальной сферы под очень интересным названием «Как общаться
эффективно для того, чтобы быть
услышанными, выслушанными и
принятыми?». Квалификация экспертов, их предрасположенность ответить на
во просы и позитивный
настрой способствовали
созданию в аудитории
доброжелательной, располагающей атмосферы. Два
дня пролетели, но осталось
желание сотрудничать, что
ещё раз доказывает успех
проведённого семинара.
Олеся ТОПАЛ

Неправительственный сектор Молдовы: оценки
Неправительственный сектор
Республики Молдова развивается
неравномерно и недостаточно силен,
чтобы влиять на решения на высоком уровне. Это лишь несколько из
выводов, сделанных в результате
исследования проекта Центра Contact
«Укрепление неправительственного сектора Республики
Молдова».
Согласно докладу, существует разница между развитием неправительственного сектора в Кишиневе, где
НПО имеют больший доступ к информации, имеют больше опыта, работают
с большими донорами – и в сельской
местности или в городах удаленных
от столицы, где развитие неправительственного сектора идет медленнее.
Большинство участников опроса придерживаются мнения, что неправительственный сектор Молдовы находится в процессе развития. Некоторые
считают, что на юге республики этот
сектор развивается лучше, чем в приднестровском регионе, а представители
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Приднестровья и Гагауз-Ери описали
неправительственный сектор как разделенный, согласно некоторым критериям, на категории организаций.
Респонденты из Приднестровья
заявили, что для восточных районов
характерно существование и деятельность НПО, финансируемых властями, которые часто пропагандируют
политику приднестровских властей и
не сотрудничают с другими организациями Молдовы.
Большинство представителей НПО
Приднестровья и Гагаузии приветствовали намерения Центра по укреплению
НПО и созданию предпосылок для их
развития в этих регионах. В этой связи,
некоторые участники считают, что создание на территории Приднестровья
Информационных центров является
очень важным фактором в развитии
и стимулировании участия граждан в
политической жизни населенных пунктов. По данным исследования, существуют немного доноров, которые хотели бы работать в Приднестровье, во
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многом из-за режима и политической
нестабильности в регионе, а также изза невозможности управлять выделяемыми финансовыми ресурсами.
Многие отметили, что в настоящий
момент не существует очень четких
механизмов, через которые НПО из
условных регионов могли бы влиять
на решения на политическом уровне.
Тем более в Приднестровье участие
общественного сектора в разработке
политик очень проблематично. НПО
не могут участвовать в этом процессе
из-за политического режима, а также
из-за уровня развития общественного сектора. Многие представители
НПО из условных регионов Молдовы
считают, что наиболее эффективно в
процессе разработки и продвижения
политик участвуют НПО, которые
действуют на национальном уровне
или те, которые зарекомендовали себя
как располагающие богатым опытом в
сфере своей деятельности.
По материалам Бюллетеня
ЦРРП, № 6, 2007

ACTUAL
CHIŞINĂU
Ziua Mondial=
a donatorului de s`nge
Cu ocazia Zilei Mondiale a
donatorului de sânge (14 iunie),
la Chişinău a avut loc conferinţa
naţională “Siguranţa hemotrasfuzională în Republica Moldova
– actualităţi şi perspective”.
Evenimentul a fost organizat de
colaboratorii Centrului Naţional
de Transfuzie a Sângelui în colaborare cu Ministerul Sănătăţii
şi reprezentanţii proiectului
“Prevenirea HIV/SIDA şi a hepatitelor B şi C” (PHH), implementat cu suportul financiar
al Guvernului SUA prin intermediul Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID).
Atragerea donatorilor este
una dintre provocările majore ale
sistemului naţional de transfuzie, aşa
cum, potrivit statisticilor pentru anul
2006, numărul donărilor este doar de
20,6 la 1000 locuitori. În scopul sensibilizării populaţiei despre necesitatea
donării benevole de sânge, la finele conferinţei a fost organizat un punct mobil
de donare a sângelui. Primele persoane
care s-au oferit benevol să doneze sânge
au fost: Ion Ababii, ministrul Sănătăţii;

RĂZENI
Cei mai talenta\i copii
Marţi, 12 iunie 2007, Asociaţia obştească „Eco-Răzeni” a organizat festivitatea
de premiere a câştigătorilor Concursului
ecologic „Satul meu, Viitorul meu”, desfăşurat în cadrul Liceului teoretic Răzeni în
perioada 1 - 15 mai 2007 la următoarele
secţiuni: desen, poezie, eseu, interpretare muzicală şi dans. Pe „scena verde”
din Codrii Orheiului copiii şi tinerii din
Răzeni, care s-au clasat pe locurile premiante, au prezentat şi comentat desene,
recitat poezii, expus eseuri, interpretat
piese proprii şi au dansat după ritmuri
moderne, toate acestea fiind completate
de aplauze furtunoase din partea publicului şi note înalte din partea membrilor
juriului. Lucrările participanţilor au fost
apreciate după mesajul transmis, tematică, tehnică şi originalitate. Un cuvânt
de felicitare a adresat tinerelor talente
şi reprezentantul administraţiei publice
locale dl Ion Ţurcanu, încurajând copiii
şi tinerii să se implice în continuare activ
în viaţa comunităţii. Fiecare câştigător a
primit din partea organizatorilor concursului, pe lângă diploma de participare,
dicţionare, literatură artistică, tricouri,
creioane colorate, acuarele.
După Monitor Civic

Michael D. Kirby, ambasadorul SUA în Republica
Moldova; Larisa Catrinici,
directorul Centrului
Naţional de Transfuzie a
Sângelui; reprezentanţi ai
MS, organizaţiilor internaţionale şi naţionale participante la conferinţă. Este
de remarcat că donarea de
sânge în Republica Moldova
este un act benevol, inofensiv atât pentru donator, cât
şi pentru pacienţi graţie
echipamentului medical de
unică folosinţă utilizat la
prelevarea sângelui, precum
şi testării 100% a sângelui
donat la infecţiile HIV, hepatitele B şi C, sifilis ş.a.
Victoria TATARU

VADUL LUI VODĂ
Tinerii ]n ac\iune
La 26 mai 2007, Asociaţia
Obştească „Tinerii din Stânga
Nistrului” a organizat o acţiune
spontană de sensibilizare a opiniei
publice naţionale şi internaţionale
privind obstacolele tot mai frecvente
în calea liberei circulaţii a locuitorilor regiunii. Circa 50 de tineri din
Transnistria au afişat pancarde şi au
distribuit fluturaşi celor care se deplasau între posturile de „pacificatori”,
amplasate inutil în regiunea podului de la Vadul lui Vodă. Fluturaşii
şi pancardele afişate conţineau un
mesaj prin care tinerii condamnă starea de lucruri din această regiune, în
special lipsa condiţiilor pentru libera circulaţie: „NU - discriminărilor”, „Avem aceleaşi drepturi!”,
„Drepturile Omului – drepturile
noastre”, „15 ani e prea mult!”,

„Transnistria - regiunea mea!
Republica Moldova – ţara noastră!” „Patria mea - Republica
Moldova !” „Rusia – „DA” prieteniei şi „NU” ocupaţiei !”.
Reprezentanţii tinerei generaţii din
stânga Nistrului condamnă categoric
condiţiile inumane în care sunt supuşi să trăiască şi opinează astfel: „Nu
avem nevoie de posturi de control la
Nistru, ajunge să fim înjosiţi la noi
acasă! Ne dorim o Moldovă integră,
unitară şi democratică – nu avem
nevoie de „rmn”!”
În cazul în care lucrurile vor rămâne neschimbate, tinerii din regiune
îşi rezervă dreptul de a organiza şi
alte acţiuni similare de sensibilizare
a opiniei publice naţionale şi internaţionale asupra situaţiei din regiune.
Petru BONDARI,
preşedintele Asociaţiei
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ÎN VIZOR ALEGERILE

R aportul coaliţiei 2007
3 iunie 2007
«În mare parte, alegerile locale din 3 iunie 2007 nu
au întrunit criteriile internaţionale de alegeri libere şi
corecte».
Procesul de vot din 3 iunie 2007 s-a desfăşurat, în
general, liber; în acelaşi timp, au fost înregistrate o serie
de încălcări care au afectat integritatea acestuia. Listele
electorale de bază, în mare măsură, nu au fost actualizate. Amenajarea secţiilor de votare a fost în unele cazuri
inadecvată, capacitatea urnelor de vot nu a fost suficientă.
Totodată, au fost semnalate cazuri de agitaţie electorală
în ziua votării şi acreditarea ca observatori a unor concurenţi electorali, contrar legislaţiei. În această campanie au
fost utilizate masiv resursele administrative, iar intimidarea concurenţilor electorali a luat proporţii alarmante,
fără precedent. De asemenea, s-a recurs la practica „cumpărării” voturilor. Nici accesul la mijloacele de informare
în masă nu a fost egal pentru toţi concurenţii electorali. În
acelaşi timp. Coaliţia 2007 a înregistrat tendinţe pozitive
în activitatea Comisiei Electorale Centrale şi apreciază
deschiderea acesteia pentru colaborare şi transparenţă.

17 iunie 2007
Comunicatul media al Coaliţiei Civice pentru Alegeri
Libere şi Corecte - Coaliţia 2007, anunţă că alegerile

locale în turul doi din 17 iunie curent au întrunit în
linii mari criteriile internaţionale de alegeri libere, cu
excepţia cazului de la Corjova, şi au fost parţial corecte. Conform constatărilor observatorilor Coaliţiei, în
ziua alegerilor atmosfera la majoritatea secţiilor de
votare din Republica Moldova a fost, în general, calmă,
alegătorii nefiind împiedicaţi să-şi exercite dreptul la
vot. În acelaşi timp, s-au înregistrat încălcări similare
celor din 3 iunie: calitatea proastă a listelor electorale;
eliberarea cîtorva buletine de vot pentru un alegător;
cazuri de introducere în urnă a mai multor buletine
de vot; intimidarea observatorilor şi împiedicarea lor
să supravegheze integral procesul de vot etc. Massmedia a avut, în ziua alegerilor, un comportament,
în general, corect, deşi modul de reflectare a campaniei electorale nu a fost tocmai profesionist, subiectul
alegerilor fiind ignorat câteva ore la postul public de
televiziune. Perioada dintre cele două tururi de scrutin a fost marcată de multiple atacuri la persoană şi
materiale de presă denigratoare la adresa candidatului
Partidului Liberal.

Misiunea Internaţională de Observare a
Alegerilor Republica Moldova ODIHR/OSCE
3 iunie 2007,
Comunicat privind constat=rile
[i concluziile preliminare
Alegerile locale din 3 iunie 2007 din
Republica Moldova au fost în general
bine administrate, iar numărul de partide şi candidaţi a oferit alegătorilor un
spectru autentic de opţiuni. Cu toate
acestea, alegerile nu au reuşit să îndeplinească unele angajamente OSCE şi
ale Consiliului Europei indispensabile
pentru un proces electoral cu adevărat
competitiv. În special, dreptul cetăţenilor de a candida la funcţii publice nu a
fost pe deplin respectat, iar accesul la
mass-media nu a fost echitabil.
Autorităţile şi unii membri ai partidului de guvernământ au exercitat presiuni şi intimidări asupra unui număr
de candidaţi din partea opoziţiei şi nu

au fost oferite întotdeauna oportunităţi egale tuturor concurenţilor, iar mai
multe partide politice au reclamat faptul
că întâlnirile acestora au fost uneori
obstrucţionate. Reflectarea campaniei
în mass-media a fost limitată de o prevedere legală care a fost interpretată ca
interzicere a reflectării activităţilor de
campanie în afara dezbaterilor şi timpului de antenă plătit. În ştirile difuzate la
orele de maximă audienţă, postul public
Moldova 1 şi majoritatea posturilor de
televiziune monitorizate au reflectat
substanţial activităţile oficialităţilor statului, astfel avantajând candidaţii proguvernamentali.

17 iunie 2007,
Comunicat de pres=
Deşi turul II al alegerilor locale a

Declaraţia Ambasadei SUA privind campania
electorală şi alegerile locale din 3 iunie 2007
Campania şi procedura de votare, în general, a permis cetăţenilor
Moldovei să primească suficientă.
informaţie pentru a face o alegere
corectă.
Noi, totuşi, rămânem îngrijoraţi de plângerile larg răspândite
şi, după cum se pare, întemeiate
privitor la intimidările candidaţilor, accesul şi reflectarea inegală a
partidelor în mass-media, utilizarea
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improprie a resurselor administrative, rapoartele privind agitaţia ilegală în apropierea secţiilor de votare, favoritismul din partea guvernului pentru candidaţii partidului
de guvernământ şi iregularităţile în
listele de alegători. De asemenea,
suntem îngrijoraţi de unele momente ale Codului Electoral, care sunt
neclare şi de aceea greu de implementat.
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înregistrat unele progrese, rămân totuşi
o mulţime de restanţe. Printre deficienţele scrutinului din 17 iunie se numără
lipsa imparţialităţii organelor massmedia în reflectarea candidaţilor electorali şi intimidarea acestora. Astfel autorităţile nu au demonstrat competenţa
de a rezolva imediat problemele ce au
existat în primul tur. Totodată, rămân
diferite şi standardele de organizare
a alegerilor: în unele regiuni ele fiind
organizate foarte bine, pe când în altele
- sub un nivel acceptabil, potrivit şefei
Delegaţiei Susan Bolam. Astfel, este
recomandabil faptul de a ridica nivelul
cunoaşterii procesului electoral de către
staff-ul secţiilor de votare.

Materiale pregătite de
Ian POPOV

OBIECTIV

Ce-au ]nv=\at moldovenii de la lec\ia de democra\ie francez=?
Pe data de 22 aprilie şi 6 mai francezii
au fost aşteptaţi la urnele de vot pentru
a-şi alege preşedintele. S-ar părea că a fost
o electorală obişnuită ce nu merită a fi
pusă în discuţie. Însă importanţa pe care
au dat-o francezii acestor alegeri şi, mai
ales modul desfăşurării lor, plasează evenimentul dat într-un top al valorilor democraţiei europene. N-o să încerc a analiza
programele candidaţilor la preşedinţie, în
special ale celor din turul doi, Nicolas
Sarkozy şi Segolene Royal, nici dacă e
bine pentru Franţa cine a învins. Dar voi
pune în evidenţă faptul că am asistat la o
profundă demonstraţie de comportament
civic atât din partea candidaţilor, cât şi
din partea cetăţenilor de rând. Franţa a
demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre statele unde s-au născut
şi definitivat conceptul şi practica democraţiei moderne. Într-un moment cheie
din istoria ţării, când societatea franceză
se confruntă cu o stagnare economică, cu
o rată mare a şomajului, cu probleme tot
mai dificil de abordat provocate de grupările de imigranţi ilegali, de culoare sau
musulmani, cu nenumărate neînţelegeri
cu partenerii europeni, cu respingerea
Constituţiei europene, a cărei promotoare
este, în acest moment delicat francezii sau mobilizat şi au venit la urnele de vot să
pună capăt acestei situaţii de criză. Rata
înaltă de participare a populaţiei la votare
(cca 85 %) şi modul în care s-au desfăşurat
alegerile ar trebui să dea de gândit şi altor
state europene. O campanie electorală
fără atacuri la persoană, fără ură, fără
scandaluri. Totul aranjat cu mult respect
şi stimă, deşi interesul părţilor angajate în
cursa electorală a fost destul de mare. O
societate civilă veritabilă, în care interesele politice sunt promovate prin participare
activă, fără daune morale oponenţilor. Cât
ar fi de straniu, dar am văzut o luptă aprigă care uneşte spiritele, o concurenţă care
nu divide, ci concentrează şi mobilizează
forţele pentru atingerea unui simplu şi
firesc angajament civic – binele societăţii
franceze.
Să vedem ce s-a întâmplat însă la noi...
Deşi tindem spre o democratizare a ţării,
spre valorile culturii europene, totuşi în
viaţa de zi cu zi (iar alegerile nu sunt o
excepţie) facem apel cu ardoare la metode
şi practici medievale, totalitariste aş spune,
de satisfacere a intereselor proprii. Regret
faptul că alegerile locale recente ne-au
prins într-un iureş de luptă electorală din
nou amorală. Nici un candidat la primăria
mun. Chişinău (vorbim de capitală, pentru
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că în rest situaţia e şi mai gravă) nu a fost
în stare să prezinte un program clar de
modernizare şi dezvoltare a oraşului, un
program de lucru pe patru ani, cu expunerea concretă a metodelor de rezolvare
a problemelor oraşului. Altfel spus, luăm
de colo, punem dincolo şi mecanismul
funcţionează. Am fost, în schimb, bombardaţi cu diferite promisiuni - „pensii de la
primărie”, „eficientizarea întreprinderilor
APĂ CANAL şi TERMOCOM”, „tarife mai
mici la apă, gaze şi agent termic”, „100
km drumuri asfaltate”, „dialog permanent
cu populaţia mun. Chişinău”, „transport
public de standard european” etc.
Aici apar diferite întrebări: cine o va
face, cum şi de unde bani? Majoritatea
acestor promisiuni n-au avut o bază solidă
de argumente, ceea ce l-a facut pe alegător
să creadă că e vorba de demagogie în loc
de o echipă şi un proiect viabil de management urban. Şi s-ar părea că Europa e atât
de aproape şi putem învăţa multe; ei bine
nu învăţăm, mai degrabă ne ameninţăm,
atacăm persoana, discredităm, batjocorim,
criticăm etc. – lucruri ce nu folosesc la
nimic. Consider că aceste practici electorale moldoveneşti distrug dialogul politic
şi polarizează societatea într-o asemenea
măsură încât, practic, este imposibilă o
conlucrare eficientă postelectorală a candidaţilor oponenţi. Îmi este greu să-mi
imaginez, de exemplu, cum va funcţiona
aparatul Primăriei mun. Chişinău în viitorii patru ani, dat fiind divergenţele acute
dintre reprezentanţii puterii centrale şi
cea locală. Dar tocmai de aceasta are nevoie comunitatea: cooperare şi parteneriat la
toate nivelele.
Nimeni, probabil, nu mai ţine minte
vorba anticilor "Politica este arta posibilului şi dialogului, restul e doar vis". Şi e
păcat de acei bătrâni care nu-şi pot achita
serviciile comunale, e păcat de acei copii
invalizi care nu pot ajunge la şcoală la
timp, pentru că rutele de transport public
urban sunt făcute pentru a aduce profit
şi abia apoi pentru a servi societatea, e
păcat de acele minţi luminate care au un
cuvânt de spus, dar sfatul lor este neglijat, e păcat de acei locuitori din preajma
staţiei de epurare a apei care sunt nevoiţi
să suporte mirosuri infernale. E păcat că
lucrurile stau pe loc atât pe plan intern,
cât şi extern, fie că ai în vizor relaţiile cu
România, Rusia şi Ucraina sau cu Uniunea
Europeană....
Revenind la Franţa, ar trebui să luăm
exemplu din această lecţie de democraţie.
Ian POPOV
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Такие разные, приднестровские НПО
«…окружающий мир слишком часто подтверждает странное правило: чем давать
вещам объективную оценку, лучше воспринимать их, как тебе удобно…»
Харуки Муракими, «Страна
Чудес без тормозов и Конец
света»

«Я cлышал о ваших НПО из Приднестровья. Вы
такие активные! Делаете такие заявления! Выступаете
против существующего положения вещей, не боясь, что
с вами что-то произойдет…»; так мне говорил один из
иностранных гостей, специализирующийся на исследовании неправительственного сектора Восточной
Европы. Я, правда, не понял сразу о чем идет речь.
Известно, что всякая оппозиционность в Приднестровье, особенно в негосударственном секторе, допускается лишь в определенных рамках. Властям то ли не
до того, то ли они прекрасно осознают, что большинству
населения абсолютно не до политики и их не сильно
задевает мнение недовольных. Да и есть повод у официальных приднестровских
лиц на очередной встрече
с международными делегациями заявить, что существует в Приднестровье
оппозиция, газету, ругающую существующий строй,
показать, о каких-то акциях
недовольных жизнью рассказать. Однако не это имел
в виду исследователь из-за
границы.
Речь шла о тех НПО,
которые достаточно часто
выступают с заявлениями
и обращениями по поводу очередного инцидента
в Приднестровье, либо по поводу предполагаемого
изменения ситуации «без участия общественности».
Заявления эти звучат, что называется «на грани фола»,
обвинения в них – не просто категоричны в своей критичности, в них звучат требования, наставления, почти
угрозы…
Когда же были названы эти организации – стало
все ясно. Пришлось объяснять, что такие заявления
могут делать люди, не живущие в Приднестровье.
Организации называются приднестровскими, но находятся они на территории, контролируемой молдавской
администрацией. Если бы какие-то действия или заявления кто-нибудь попробовал воплотить и озвучить
на территории, которая подчиняется тираспольским
властям, то пришлось бы очень не сладко. Подобные
действия по приднестровскому законодательству подпадают под уголовную статью «призыв к насильственной смене государственного строя». Не думаю, что
кто-то, явно не согласный с положением вещей в
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Приднестровье, в данное время стал бы так выступать.
Мне знакомы многие люди, мягко говоря, не любящие
власть, мне знакомы также те, кто прямо скажем, ненавидит приднестровскую администрацию. Но если эти
люди живут в Приднестровье, то они не делают шумных акций и заявлений. Ненавидят тихо, осторожно
ведя себя с властью, пытаясь, когда это возможно, с ней
бороться, или же, чаще всего, вообще с ней никак не
соприкасаться.
Громко кричать о «тираспольском режиме» и обвинять названный режим можно в Кишиневе. Предоставят
трибуну для выступления, могут раздуть акцию, если в
этот момент она очень нужна. Можно даже официально
создать общественную организацию, согласно приднестровскому законодательству, сделать несколько провокационных заявлений (понятное дело, в Кишиневе) и
после этого подвести итог: «нашу организацию закрыли, потому что мы не согласны с режимом Смирнова».
Все это очень грустно. Обычным неправительственным организациям в Приднестровье и так нелегко. Сам
сектор – чахлый и неразвитый, не живущий, а выживающий. Ему только политических выступлений не
хватает. Поэтому у большинства представителей НПО
из региона, по меньшей
мере недоуменная реакция,
когда «мнение гражданского
общества Приднестровского
региона» выражают те, кто
имеет к нему очень далекое отношение. Сразу возникает предположение, что
подобные акции появляются не зря, кто-то за ними
стоит и чего-то этими акциями хочет достичь.
Попытки же «подтянуть»
НПО, деятельность которых
осуществляется на территории, контролируемой официальным Тирасполем, под
деятельность шумных «организаций из Приднестровья»,
фактически не находящихся в Приднестровье, весьма
нечасты. У приднестровских организаций из Кишинева
четкая установка, что те, кто живут на территории
Приднестровья, в большинстве своем, так или иначе
общаются с представителями весьма одиозных государственных ведомств. Какое тут может быть доверие?!
Работать с приднестровским неправительственным
сектором нелегко, этому есть десятки причин. Но если
есть желание работать, сделать что-то полезное, значимое, нужное – то так и поступайте. Если же такого
нет, а есть обычное, вполне естественное желание
заработать, то может прежде надо задуматься: «А стоит
ли?». Стоит ли зарабатывать именно таким образом?
Неужели иных способов нет? Ведь явно видно, что от
такого способа «зарабатывания» лучше ситуация не
становится.
Хотя… Проще, наверное, жить не задавая этих
вопросов.
Максим КУЗОВЛЕВ

PUNCT DE VEDERE

ONG-urile sunt dependente de fonduri şi personalităţi
Interviu cu John BALIAN, Prim Secretar
pentru Cultură şi Presă, Ambasada SUA în Moldova

1. Stimate dle Balian, cum percepeţi dezvoltarea societăţii civile
din Republica Moldova? A evoluat în ultimii ani?
JB: Per total, în ultimii 15 ani,
ONG-urile din Republica Moldova au
parcurs un drum lung şi s-au dezvoltat
într-o oarecare măsură. Dacă este să privim la date, atunci numărăm cca 7000
organizaţii, dar conform informaţiei pe
care o cunosc, majoritatea dintre acestea
sunt inactive. Multe dintre acestea sunt
foarte limitate, fiind formate doar din
câteva persoane care văd o oportunitate
în obţinerea de granturi şi implementarea de proiecte şi doar câteva fac parte
dintre acele ONG-uri care au atins careva standarde.
Deşi a existat o evoluţie, se resimte
necesitatea revizuirii ONG-urilor, începând cu nivelul de organizare. Din
evaluarea personală, realizată în aceste
14-15 luni de când lucrez în Moldova şi
din discuţiile purtate cu alte persoane,
am observat că organizaţiile nu sunt
bine structurate, nici organizate şi nu
au o bază solidă. Cunoaştem un număr
de organizaţii care primesc destul sprijin
din partea comunităţii internaţionale
întru implementarea proiectelor. Totuşi,
inclusiv şi acestora, le lipseşte o structură modernă. În marea majoritatea
cazurilor, ONG-urile sunt dependente de personalităţi, adică există un
individ charismatic care are idei, adună
câteva persoane în jurul său şi creează
o organizaţie. În cazul în care i se oferă
un post de muncă şi el părăseşte organizaţia, aceasta este sortită destrămării.
Când spun o organizaţie puternică, mă
refer la o organizaţie care nu ar fi dependentă de o personalitate, ci un ONG,
unde oamenii pot să vină, să plece şi să
nu depindă de persoana care deţine o
funcţie responsabilă.
Lipseşte o viziune strategică –
majoritatea organizaţiilor nu au stabilit
un plan strategic care este esenţial întrun ONG modern, întrucât ONG-urile
trebuie să fie conduse de necesitate.
Un ONG, prin definiţie, vine să satisfacă
o necesitate a societăţii, să soluţioneze o
problemă, mai ales când statul nu este
capabil să o facă – ca de exemplu, pro-

blema sărăciei – ONG-ul vine să acopere
golul lăsat de către stat şi să satisfacă o
necesitate. Dacă organizaţia este condusă de necesitate atunci ea trebuie să
deţină un plan şi o strategie, adică
o hartă de parcurs în activitatea unei
ONG, o hartă bine definită care să
fie bazată pe o viziune ce determină
misiunea organizaţiei. Doar în aceste
condiţii oamenii pot să vină şi să plece
în/din organizaţii.
De asemenea, ONG-urilor le lipseşte
o bază de susţinători (constituency),
care este temelia acestor organizaţii care
pot oferi sprijinul necesar, ei constituind
atât beneficiarii organizaţiei cât şi ajutorii acesteia. Ţinând cont de acest lucru,
organizaţiile ar putea depăşi problema
resurselor financiare. Multe ONG-uri nu
se sprijină pe doar careva fonduri, dar şi
pe aportul voluntarilor. Voluntariatul
este cea mai mare forţă pe care o avem
într-un ONG, mai ales în SUA, unde 9095% din activitatea unui ONG e bazată
pe voluntariat. Voluntarii îşi îndeplinesc
lucrul fără a fi remuneraţi financiar, ei
primesc satisfacţie de la lucrul pe care îl
întreprind. Anume această componentă
a unei organizaţii o face să se dezvolte şi
să devină mai puternică.
Finanţarea face ca organizaţia să
devină dependentă şi vulnerabilă, întrucît ONG-ul începe să devină dependent
de aceste fonduri, care sunt epuizabile,
în cele din urmă. Iar această dependenţă
este o slăbiciune a comunităţii de ONGuri.
Trebuie să ţinem cont de faptul că
una din funcţiile societăţii civile este
atât să fie în opoziţie cu guvernarea,
dar şi să fie o adnotare a acesteia. În
calitate de avocat al poporului, un
ONG trebuie să lobeze şi să încerce să
influenţeze autorităţile în probleme de
maximă importanţă pentru societate şi
astfel să umple golul dintre societate şi
guvernare.
2. De ce ar trebui să ţină cont
organizaţiile pentru o mai bună
dezvoltare?
JB: În Moldova ONG-urile s-au format pentru că exista finanţare. Dintr-o
dată, resurse financiare au devenit disponibile, donatorii au început să ofere
bani în scopuri de democratizare, lupta
cu corupţia, sărăcia ş.a. Pentru a obţine
aceşti bani, oamenii au format ONG-uri.
Când procesul este condus de dorinţa
de a avea bani şi nu de a răspunde la
o necesitate, atunci el nu are sorţi de
izbândă. Noi primim şi examinăm diverse propuneri de proiecte şi se resimte

necesitatea ca organizaţiile să se concentreze şi să-şi clarifice obiectivele: pe
prim plan vine necesitatea, apoi banii.
Cred că trebuie să le facem să înţeleagă, fie prin training, fie prin educaţie
publică, că fiecare organizaţie trebuie să
aibă un scop bine delimitat. Este nevoie
să aducem ONG-urile la un asemenea
nivelul de dezvoltare, când ele vor şti să
aplice toate aceste aspecte menţionate
anterior.
O altă caracteristică a organizaţiilor
de aici este că deseori acestea sunt create de persoane cu idei similare şi nici
una dintre ele nu doreşte să conlucreze,
adeseori nici nu ştiu de existenţa unei
alteia. Există competiţie şi fiecare dintre
ele doreşte să primească banii, să primească credit pentru proiectul său, pe
care să-l realizeze în mod independent.
Dar o singură persoană nu poate face
ceea ce pot 2 sau 4, dacă scopurile sunt
aceleaşi. Dacă putem face astfel ca entităţile să colaboreze, să se unească şi să
aplice împreună pentru granturi pentru
un proiect comun, atunci ce putem obţine este consolidarea ONG-urilor în organizaţii mai mari, mai bune şi putem
crea spiritul cooperării în procesul
rezolvării unei probleme comune.
3. Dle Balian, ce sugestii aveţi
pentru comunitatea ONG din
Republica Moldova?
JB: Aş dori să văd că numărul
ONG-urilor să fie redus, pentru
că dacă există ONG-uri care nu sunt
funcţionabile, păstrându-le doar pentru
a sugera că societatea civilă aici este
puternică, se creează o impresie ce nu
corespunde realităţii. Eu aş sugera ca
ONG-urile să purceadă la un proces
de consolidare. Adeseori primim oferte
de proiecte în care viziunea, misiunea
şi scopurile ONG-urilor sunt aproape
identice şi în acest caz noi încercăm să
cuplăm proiectele şi să facem ca ONGurile să lucreze împreună. Atunci când
finanţăm, căutăm idei care nu sunt
pur şi simplu fezabile, dar idei care vor
aduce rezultate. Aş dori ca organizaţiile
să realizeze că această atitudine de a
alerga după bani mai întâi şi apoi de a
răspunde necesităţilor nu are perspectivă. Organizaţiile ar trebui să devină
viabile şi ne-dependente de resursele
financiare din afară, căci banii nu vor
veni aici pentru totdeauna.
Vă mulţumim pentru timpul acordat.
Pentru conformitate:
Dorina BALTAG
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FOCUS
Dr. Helen Xanthaki este lector superior în drept la Institutul de Studii Legale
Avansate al Universităţii din Londra,
director al „Sir William Dale Centre for
Legislative Studies”, care urmăreşte calitatea în legislaţie atât la nivel naţional, cât şi
internaţional.
Este expert UE în ciclul de seminare
„Tehnici de armonizare” în cadrul proiectului TACIS “Asistenţă pentru Implementarea
APC şi OMC şi a Planului de Acţiuni UE/
Moldova în contextul Politicii Europene
de Vecinătate (PEV)”, implementat de
European Profiles, British Council şi Altair
Assesores Consortium. Ciclul respectiv de
workshop-uri a avut loc în perioada 10-18
mai 2007, în incinta Centrului European de
Documentare. Participanţi au fost funcţionari din cadrul instituţiilor Administraţiei
Publice Centrale, reprezentanţi ai diferitor
ministere.
- Patria dvs. este Grecia, iar
Grecia este leagănul democraţiei. Pericle spunea: “Avem o
constituţie care nu ia nimic din
legile altora, ba mai degrabă, în
loc să-i imităm pe alţii, le suntem pildă.” Aţi putea spune la
fel despre Grecia, în prezent?
HX: Pot spune că Grecia este un
studiu de caz reprezentativ pentru
democraţia de tip vest-european. Nu
aş afirma că îi învaţă pe alţii, dar este
un model, comun în majoritatea ţărilor
Uniunii Europene (UE).
- Cum aţi defini legislaţia în
contextul schimbărilor continue?
HX: Legislaţia este adesea folosită
greşit pentru supra-reglementare sau
pentru sub-reglementare. De fapt, legislaţia ar trebui să fie limitată la necesarul absolut al realizării reglementărilor,
fiind doar un instrument pentru aceasta
şi nu mai mult.

COLABORARE
- Ce credeţi despre colaborarea între puterea legislativă şi
societatea civilă?
HX: Principalul scop al legislaţiei este de a reglementa o activitate.
Legislaţia fără cooperarea cu cei cărora
le este adresată e lipsită de sens.
- Care formă de dialog este mai
eficientă: cea electronică sau
cea verbală?
HX: În procesul de consultare, cea
mai efectivă formă este dependentă de
particularităţile ţării respective. Dacă
majoritatea utilizează Internet-ul, atunci forma electronică va fi acceptabilă; iar
dacă 1% din populaţie sau doar tinerii
sunt user-ii Internet-ului, atunci consultarea va fi selectivă şi, deci, neadecvată.
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CEDO
- O problemă actuală este condamnarea frecventă a RM la
CEDO (Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului). Moldova nu
a câştigat nici un caz până în
prezent, iar numărul deciziilor
CEDO contra RM creşte cu 1/3 în
fiecare an. Ce părere aveţi referitor la acest subiect?
HX: Dacă o ţară acceptă instrumentele Consiliului Europei (Convenţia
Europeană pentru Drepturile Omului),
este inevitabilă multitudinea de cazuri

acest fenomen reprezintă o crimă transnaţională. Totuşi, cred că e imposibil
de eliminat în întregime traficul. Din
păcate, atât timp cât vor exista ţări sărace alături de cele bogate traficul celor
vulnerabili, femei şi copii, va rămâne o
problemă.

MIGRA|IA
- Aproximativ 12 % din populaţia
RM a imigrat în alte ţări, dintre
care o mare parte sunt imigranţi ilegali. Cum luptă legislaţia
europeană împotriva acestui

"Legislaţia fără cooperarea cu cei
cărora le este adresată e lipsită de sens"
Interviu exclusiv cu dr. Helen Xanthaki, expert UE
prezentate în faţa CEDO, pentru că
este începutul de adaptare al întregului
sistem.
- Instruirea juriştilor moldoveni
de către experţi europeni este o
soluţie?
HX: Sunt sigură că, prin training,
atât corpul legislativ, cât şi cel judiciar
vor fi capabili să obţină rezultate mai
bune.
- Dacă reclamantul nu are destule resurse pentru a avea un
reprezentant la CEDO, ce poate
face?
HX: Unele ţări-membre UE au introdus ajutor legal: finanţare sau reprezentare gratuită pentru cei care au un venit
mai mic de o anumită normă. Iar în
unele ţări legea este valabilă şi pentru
cazurile de la CEDO.

COPII {I TINERI
- În şcoli elevii sunt adesea grupaţi, formându-se graniţe sociale ce cauzează fenomenul de
categorizare şi discriminare,
iar ca rezultat: conflictele. În
Moldova se formează un comportament ostil faţă de tocilari,
timizi ş.a. Există această problemă în Marea Britanie?
HX: Marea Britanie este o societate
destul de multiculturală. Totuşi, există
această problemă (numită “bullying”),
dar are mai degrabă bază individuală,
decât de grup. În acest sens, se pune
accent pe rolul profesorilor şi părinţilor.
- Potrivit statisticii, apoximativ 12 % din victimele traficului
sunt copii sub 18 ani. Cum trebuie stopat acest fenomen?
HX: În Uniunea Europeană există
o legislaţie anti-trafic, dar e necesară
implicarea mai multor ţări, pentru că
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fenomen?
HX: Există deja legi destul de restrictive ce trimit imigranţii ilegali în campuri (lagăre) în afara Europei, de exemplu, cel din Insulele Canare sau Turcia.
Ei nu rămân în sistem, cum au lucrat
înainte, nu sunt în cadrul Europei. Cred
că scopul UE este să descurajeze imigraţia ilegală, asigurându-se că aceşti oameni sunt reţinuţi. Chiar şi refugiaţii sunt
ţinuţi în afara teritoriului european,
până aplicaţiile sunt procesate, înainte
de deportare. În afară de aceasta, se
desfăşoară multe activităţi în domeniul
controlului la frontieră.
- Totuşi, o parte dintre moldoveni imigrează legal şi, de obicei,
se confruntă cu diferite probleme ca discriminarea sau accesul limitat la servicii medicale
ş.a. Cum este protejat, în aceste
cazuri, cetăţeanul moldovean de
legislaţia europeană?
HX: Desigur, baza siguranţei şi protecţiei cetăţenilor moldoveni rezidă în
Convenţia Europeană pentru Drepturile
Omului, parte a acquis-ului european.
Dar nici aceasta nu asigură egalitatea
deplină între imigranţii legali şi cetăţeni. Sunt unele drepturi rezervate doar
pentru cetăţeni, spre exemplu: dreptul
la vot. Unicul instrument de garanţie a
nondiscriminării este aderarea la UE.
- Şi credeţi că e posibilă integrarea Moldovei în UE, în viitor?
HX: Nu sunt politician, dar cred că
statul decide dacă poate suporta toate
cheltuielile, şi nu mă refer la cele financiare, ci la costurile reformelor; dacă poate
armoniza legislaţia ş.a.m.d. Consider că
totul depinde de Moldova. Nu sunt conştientă de vreun motiv de ce Moldova nu
ar putea fi parte a UE. Până la urmă,
geografic este situată în Europa.
Interviu realizat de Olga BOGDAN

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), în parteneriat cu Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi”

PRO
SĂNĂTATEA

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

ONG-urile din Moldova în combaterea tabagismului
În fiecare an, Ziua Mondială fără Tutun se
desfăşoară cu o temă anume, aceasta selectânduse din multitudinea de aspecte medicale, epidemiologice, sociale sau economice legate de tendinţele

P

ornind de la mottoul zilei de 31 mai din
acest an „Pentru un
mediu fără tutun!”, Centrul
de Informare, Instruire şi
Analiză Socială (CAPTES)
a inaugurat la Dispensarul
Republican de Narcologie
din oraşul Chişinău o expoziţie de desene cu genericul
„Stop ţigării. Aici nu se
fumează!”.

Expoziţia cuprinde cele mai reprezentative lucrări ale copiilor, adolescenţilor, tinerilor, care pe parcursul ultimilor 7 ani au participat la concursul
republican „Să creştem fără tutun!”,
organizat tradiţional cu ocazia Zilei
Mondiale fără Tutun.
În perioada de referinţă, acţiunea
în cauză a devenit destul de populară
printre copii, participanţii primelor ediţii ale concursului devenind iniţiatorii
unor concursuri similare în instituţiile
de învăţământ la nivel local (şcoală,
liceu, centru de creaţie, bibliotecă etc.).
Reieşnd din aceste considerente, în calitate de organizator, Centrul CAPTES
a renunţat să mai lanseze oficial acest
concurs, fiind sigur că mulţi pedagogi,
elevi la 31 mai curent vor desfăşura
asemenea evenimente antitabagice în
diferite localităţi. Despre aceasta am şi
fost ulterior informaţi de către activiştii mişcării antitabagice din Hânceşti,
Nisporeni, Cahul, Ungheni, Soroca şi
alte raioane.
Având totuşi la dispoziţie o arhivă bogată şi valoroasă de materiale la
tematica antitabagică (colecţia de 7
ani), colaboratorii CAPTES au decis să
selecteze cele mai bune lucrări de artă
plastică (postere, grafică, caricatură) şi
să organizeze o expoziţie mobilă,
pe care la dorinţă ar circula-o în mai
multe instituţii.
Pentru început, a fost ales Dispensarul Republican de Narcologie,

tabagismului în lume. Devenind motto-ul Zilei
Mondiale fără Tutun, toate acţiunile dedicate
zilei de 31 mai din anul respectiv se pliază pe
acest subiect.

Pentru un mediu f=r= tutun
local unde persoanelor dependente de
tabagism li se acordă asistenţă pentru a renunţa la fumat. Potrivit dlui
Mihai Oprea, medic-şef adjunct
al Dispensarului Republican de
Narcologie, organizarea expoziţiei în
cadrul instituţiei date este foarte binevenită, întrucât le confirmă pacienţilor
convingerea că ţigările sunt produse

toxice, ce creează dependenţă şi că
tabagismul este una dintre cele mai
mari provocări pentru sănătatea publică cu care se confruntă la moment
omenirea. Or, potrivit statisticilor, cele
mai multe persoane încep să fumeze la
o vârstă destul de fragedă, cauza răspândirii fumatului în rândul tinerilor
explicându-se prin atitudinea neglijentă a acestora faţă de propria sănătate
şi cunoaşterea insuficientă a daunei
provocate de ţigări.
„Ştiind cât de greu le este unora
să abandoneze fumatul, ne-am gândit
să le venim în ajutor. Astfel, persoanele care vor privi lucrările expuse,
sper să găsească suficiente motivaţii
pentru a face acest pas, aşa cum, în
opinia noastră, mesajele copiilor sunt
destul de convingătoare”, a menţionat
Victoria Tataru, director executiv
CAPTES.

„Prin creaţiile lor, tinerii artişti plastici au încercat să redea în imagini ceea
ce îi alarmează cel mai mult – viitorul
afumat de ţigară. Privindu-le, înţelegi
cât de mult contează atitudinea autorilor atunci când ne referim la lucruri
în aparenţă simple, precum dreptul
de a respira un aer curat, nepoluat de
fumul de ţigară; dorinţa sinceră de
a creşte sănătoşi, fără
tutun. Prin mesajele lor,
tinerii plasticieni avertizează, condamnă şi îşi
revendică dreptul la un
mediu curat, sănătos
şi sigur”, a mai opinat
Victoria Tataru.
Pe parcursul verii,
expoziţia urmează să
fie instalată în Grădina
Publică Ştefan cel Mare,
unde există nişte standuri special amenajate în
acest sens. Propunerea
a parvenit din partea
ONG-ului „INTECO”.
Expoziţia „Stop ţigării. Aici nu se fumează!”a fost organizată în cadrul Campaniei de sensibilizare
a opiniei publice privind controlul tutunului în Moldova.
P. S. Revenind la Ziua Mondială
fără Tutun din acest an, ne-am bucura
mult să aflăm că laitmotivul „Pentru
un mediu fără tutun” îi va încuraja
pe managerii şi angajaţii unor instituţii/organizaţii din Republica Moldova
să iniţieze anumite intervenţii antitabagice şi să se declare „LIBERI DE
TUTUN!”, astfel contribuind la crearea unui cadru universal sănătos, cu
condiţii de protejare a dreptului de a
respira un aer fără fum de ţigară şi de a
promova deprinderi sănătoase de viaţă.
Despre liderii unor astfel de iniţiative
aşteptăm să ne comunicaţi la redacţie.

Veronica GORINCIOI
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O LUME LIBERĂ DE TUTUN!

3 zile care au sensibilizat capitala

C

entrul de Resurse „Tineri şi
Liberi”, în calitate de membru
al Coaliţiei ONG-urilor de promovare a
politicilor de control asupra tutunului în
R. Moldova*, a desfăşurat în perioada 1
mai-1iunie 2007 acţiuni de informare
şi sensibilizare a opiniei publice privind
daunele fumatului activ şi pasiv.
Activităţile au fost organizate în
cadrul unei ample campanii de sensibilizare a opiniei publice privind controlul
tutunului în Moldova. Importanţa şi
necesitatea campaniei a crescut, mai
ales, după adoptarea la 11 mai 2007 de
către Parlamentul R. Moldova a Legii
privind ratificarea Convenţiei Cadru de
Control asupra Tutunului a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii.
stfel, pe parcursul lunii mai au
fost desfăşurate activităţi de
informare în 7 instituţii de învăţământ
din republică: Colegiul Republican de
Informatică din Chişinău; Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
Liceul Teoretic din comuna Budeşti;
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „N. Testemiţanu”; Gimnaziul
din satul Piatra, raionul Orhei;
Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova (ULIM); Liceul Teoretic din
comuna Lipoveni, raionul Cimişlia.
În cadrul acestor acţiuni au fost
distribuite materiale informative des-

A

pre daunele fumatului şi consecinţele acestuia, în special
pentru grupurile de persoane
cu un grad sporit de sensibilitate la problema abordată: tineri,
femei însărcinate şi părinţi cu
copii, fumători activi sau pasivi.
Spre exemplu, la Universitatea
Pedagogică „Ion Creangă” au
fost desfăşurate activităţi de
informare în cadrul săptămânii
declarate fără tutun. Voluntarii
de la universitate au organizat
concursul gazetelor de perete,
dezbateri la tema „Fumatul în
comunitatea pedagogilor”, au distribuit
materiale informative şi bomboane în
schimbul ţigărilor. În lista activităţilor
organizate a fost şi acţiunea de flashmob, cu schiţarea în ograda universităţii a semnului „STOP Fumatului”
din ţigările colectate la activitatea de
distribuire a materialelor.
a 30 mai s-a desfăşurat o activitate de informare stradală, în
cadrul căreia au fost distribuite 1000
materiale informative despre efectul
fumatului asupra fertilităţii la femei şi
potenţei la bărbaţi. Distribuirea materialelor a avut loc în perimetrul străzilor: 31 august 1989, intersecţie cu str.
Puşkin (Liceul „Gh. Asachi”); 31 august
1989 şi str. A. Mateevici (Universitatea
de Stat din Moldova);
31 august 1989, intersecţie cu str. BănulescuBodoni (Liceul „Mircea
Eliade”) şi Grădina
Publică „Ştefan cel Mare
şi Sfânt”.
a 31 mai Asociaţia
Studenţilor Farmacişti, cu susţinerea
Centrului de Resurse
„Tineri şi Liberi”, a organizat activităţi de informare în blocurile USMF
cu distribuirea materialelor informative şi afişarea gazetelor de perete
tematice. Materialele au
fost distribuite împreună
cu tablete de vitamina C.

L

L

*
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Propunându-le trecătorilor, aceştia erau
rugaţi să numească cel puţin o consecinţă a fumatului asupra sănătăţii şi să
ofere o ţigară. Pe parcursul activităţii au
fost colectate în jur de 200 ţigări, care la
sfârşit au fost distruse demonstrativ în
faţa blocului nr.2 al USMF, str. Malina
Mică, 66.
În comuna Budeşti, de Ziua
Mondială fără Tutun a fost organizată
o serată cu tema „Fumatul este o plăcere
cu efecte neplăcute”, care s-a desfăşurat
în sala Centrului pentru copii şi tineret
din localitate, ceea ce a creat posibilitatea să vină la activitate toate persoanele
interesate de subiect. Scenariul seratei
a cuprins scenete, parodii şi relatări
despre daunele fumatului, spectatorilor
fiindu-le distribuite diferite materiale
informative.
ista activităţilor de informare s-a
încheiat la 1 iunie în Scuarul
Teatrului de Operă şi Balet, când au fost
distribuite materiale cu scopul informării părinţilor despre consecinţele fumatului activ şi pasiv pentru copiii lor,
participanţi la concertul consacrat Zilei
Mondiale a Copilului.
Prin intermediul activităţilor desfăşurate, Centrul de Resurse „Tineri
şi Liberi” susţine iniţiativa promovării
unor valori şi atitudini sănătoase pentru crearea unui mediu înconjurător
nepoluat de fumul de ţigară şi asigură
implicarea sa în vederea realizării unui
impact calitativ asupra fumătorilor în
speranţa conştientizării de către aceştia a pericolului pe care îl poartă viciul
fumatului.

L

Coaliţia ONG-urilor de promovare a politicilor de control asupra tutunului este formată din următorii
membri: Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Consiliul Naţional al
Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua de comunicare în domeniul sănătăţii, Centrul de Resurse al Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), Centrul de Informare, Instruire şi Analiză
Socială „CAPTES”, Centrul de Investigaţii Jurnalistice în parteneriat cu Reţeaua ONG-urilor din domeniul social
(Reţeaua Social). Activitatea Coaliţiei este posibilă graţie: Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului
Municipal Chişinău (DGETS Chişinău), Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Fundaţiei
Soros-Moldova (FSM).

Гражданский ФОРУМ
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Marş antifumat la Iaşi
Al şaselea an consecutiv, pe străzile
oraşului Iaşi, la 31 mai se desfăşoară o
acţiune cunoscută sub numele “Marşul
nefumătorilor”.
Evenimentul din acest an a fost
organizat de către serviciul programe
de promovare a sănătăţii din cadrul
Autorităţii de Sănătate Publică Iaşi şi
a adunat peste 300 persoane de diferite
vârste.
Scopul acţiunii constă în sensibilizarea populaţiei asupra consecinţelor negative ale consumului de tutun;
militarea împotriva marilor companii
producătoare de ţigări, care sunt adversari înverşunaţi ai idealului de a avea o
societate nefumătoare, cu un standard
de sănătate superior celui actual.
Ca şi în anii precedenţi, marsul
a pornit din Parcul Copou (parcul
“teiul lui Eminescu”), fiind deschis de
o caravană cu două panouri cu mesaje
antitabagice. Participanţii la marşul
nefumătorilor au purtat pancarte, steguleţe şi au scandat diferite lozinci de
conştientizare a pericolului fumatului
pentru sănătate, renunţarea la fumat
şi revendicarea dreptului la un mediu

fără fum de ţigară. Acţiunea nefumătorilor s-a desfăşurat într-o atmosferă
vibrantă, în care tinerele liceene au
dansat cu pampoanele, iar maşinile de
ordine ale poliţiei române au ajutat la
reglementarea circulaţiei traficului.
Marşul nefumătorilor s-a incheiat
la statuia lui Ştefan cel Mare din faţa

Palatului Culturii, unde a fost organizată şi o expoziţie de desene ale elevilor
din judeţul Iaşi pe aceeaşi temă a fumatului, autorii celor mai expresive creaţii
fiind premiaţi.
Acţiunea antitabagică din acest an
a fost susţinută de numeroase organizaţii studenţeşti, reprezentanţi ai
ONG-urilor, fiind reflectată pe larg în
mass-media.
Daniel MARDARE, Iaşi

Apel împotriva pandemiei globale a tabagismului
ale lumii, printre care şi Centrul de
Informare, Instruire şi Analiză Socială
(CAPTES) din Republica Moldova, au
susţinut un apel prin care Guvernele
lumii sunt chemate să ia atitudine
pentru a preveni agravarea pandemiei
globale a tutunului de către compania
„Philip Morris International”.
Apelul a fost un răspuns la acţiunea
din 26 aprilie 2007, când acţionarii
companiei „Philip Morris” s-au întrunit la şedinţa anuală pentru a celebra
succesele obţinute în urma realizării
ţigărilor şi pentru a discuta profiturile
fabuloase, însuşite pe seama manipulării consumatorilor de tutun.
Evenimentul a atras atenţia opiniei publice şi prin faptul că gigantul concern - Compania-mamă „Philip
Morris”, a distribuit acţiunile filialei
sale Kraft şi, potrivit unor zvonuri, în
cadrul şedinţei urma să fie luată decizia de separare a companiilor „Philip
Morris International” şi „Philip Morris
din SUA”. Separarea propusă în cadrul
companiei Philip Morris impune riscul
că Philip Morris International, devenind o companie independentă, nu va
mai simţi constrângeri din partea opiniei publice în ţara sa (SUA) şi nu va
mai fi supusă acuzaţiilor că foloseşte
standarde duble în felul cum se comportă în Statele Unite şi în ţările în curs de
dezvoltare.

„Riscul de litigii cu Philip Morris
International a fost recent făcut vizibil
în procesul de judecată: Guvernul SUA
împotriva companiilor „Big Tobacco”.
În acel proces, judecătorul Gladys
Kessler din SUA a stabilit că „Philip
Morris” şi celelalte companii care fac
parte din „Big Tobacco” trebuie să
înceteze a folosi termeni ce îi induc în
eroare pe consumatori aşa ca “light”(
uşor), “mild”( slab) şi “low” (redus/scăzut). Industria tutunului a folosit aceşti
termeni intenţionat, pentru a-i minţi pe
fumători, făcându-i să creadă că folosesc
nişte produse mai puţin periculoase, pe
când adevărul este altul.
„Potrivit dlui Pavel Ursu, şeful
Biroului de Coordonare al OMS în
Republica Moldova, implementarea
unor politici efective de control în domeniul tutunului este considerată de OMS

o prioritate stringentă, în special în
ţările în curs de dezvoltare şi tranziţie
economică. Aceste politici, implementate la nivel naţional şi global, vor atenua
impactul negativ exercitat de strategiile
agresive de marketing utilizate de companiile internaţionale transfrontaliere
din industria tutunului, ce determină
cererea în creştere faţă de produsele
respective şi toleranţa societăţii faţă
de efectele nocive ale tabagismului, a
afirmat dl Pavel Ursu.
Noi, reprezentanţii societăţii
civile, ne adresăm Parlamentului,
Guvernului şi altor factori de decizie
de nivel naţional ca să ia o atitudine
promptă în prevenirea pandemiei globale a tabagismului şi să adopte nişte
acţiuni adecvate de control a activităţii companiei „Philip Morris” şi a
altor companii de tutun din Moldova.

NOTĂ: În 2002, industria tutunului din SUA a acceptat să plătească
despăgubiri în valoare de 206 miliarde dolari pentru a scăpa de procesele
deschise împotriva ei de fumătorii americani. Banii urmează a fi plătiţi în
decursul a 25 de ani. „Action on Smoking and Health” prezintă o colecţie de
documente secrete, care arată că Philip Morris şi alte corporaţii din industria
tutunului au cumpărat oameni de ştiinţă din Marea Britanie şi Germania,
care descoperise dauna ţigărilor pentru sănătatea oamenilor încă prin 1980,
pentru a ţine această informaţie departe de ochii publicului. În acelaşi timp,
veniturile nete ale companiei Philip Morris în anul 2003 au înregistrat 81
miliarde dolari, dintre care 50 de pe urma vânzărilor de tutun.
După volumul de ţigări vândute în Republica Moldova, compania Philip
Morris ocupă locul I.
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ЗДОРОВЬЕ

Просто будь рядом!
Мудрая пословица гласит:
«Обращайтесь с людьми
так, как вы хотите,
чтобы они обращались с вами».
Каждому из нас в жизни пришлось испытывать чувства обиды и
унижения. Помните как это неприятно? Человек, живущий с ВИЧ,
часто сталкивается с дискриминацией и унижением со стороны других
людей, которые боятся заразиться
ВИЧ-инфекцией. Такое отношение
складывается из-за того, что не все
владеют достоверной информацией о ВИЧ/СПИДе и не все готовы
отступить от своих необоснованных
предубеждений: «А вдруг…», «А что,
если…». Многочисленные мифы о
ВИЧ-инфекции просто блокируют
доступ к достоверной информации и
тем самым увеличивают вероятность
дальнейшего распространения ВИЧ,
а также делают жизнь людей, живущих с ВИЧ, невыносимой и полной
отчаяния.
В продолжение этой темы, в марте
этого года, в рамках пресс-конференции «Фонда СПИД Восток-Запад»
стартовала Кампания солидарности ВИЧ-положительных людей под
названием «Потому что они такие же
как ты. Просто будь рядом!». Данная
кампания продлится 4 месяца и все
информационные материалы будут
распространяться через средства
массовой информации, рекламные
щиты, брошюры и т. д. По словам
Елены Воскресенской, отличительный характер этой Кампании является то, что впервые в такого рода
мероприятиях участвуют ВИЧ-положительные люди. И это первый раз,

Всем спать
ВРАЧИ утверждают: сон действительно продлевает жизнь!
Кажущиеся невинными несколько часиков недосыпа могут
сыграть роковую роль для организма. Особенно если делать это
регулярно. И первыми в группе
риска стоят женщины.
Оказывается, недостаток сна
повышает риск огромного количества заболеваний, включая рак,
болезни сердца, сахарный диабет и ожирение. Обследования
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когда они могут раскрыться другим
людям и рассказать им о своей жизни,
переживаниях, чувствах, проблемах
и тем самым изменить мировоззрение на проблему ВИЧ.
По последним данным Министерства здравоохранения Республики
Молдова, на 1 января 2007 г. в
Молдове зарегистрировано 3400
случаев ВИЧ-инфекции. Эксперты
утверждают, что реальное количество случаев более чем в три раза
превышает данные официальной
статистики.

Комментарий специалиста на
данную тему – директора Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом
Степана Георгицэ – ВИЧ это вирус
иммунодефицита человека, поражающий иммунную систему, которая
защищает человека от различных
инфекций. Попадая в организм,
ВИЧ может некоторое время находится в нем, практически ничем себя
не проявляя. ВИЧ также не может
размножаться в организме комара
или другого кровососущего насекомого, поэтому, даже попадая в орга-

людей, работающих по ночам,
показали, что они особенно подвержены раку груди и кишечника.
Врачи предполагают, что
всему виной искусственное
освещение. В темноте у спящих
людей вырабатывается мелатонин. А именно этот гормон
способен подавлять рост опухолевых клеток. Генетически человеческий организм запрограммирован на то, чтобы бодрствовать
ночью только в двух случаях:
когда нужно искать пищу или
защищаться от опасности.
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низм насекомого, не выживает и не
может вызвать инфекцию. СПИД это
синдром приобретенного иммунодефицита, развившийся на конечной
стадии ВИЧ-инфекции. При ослаблении иммунной системы человек
становится уязвимым для болезней и
инфекций. Несмотря на то, что пока
нет лекарств, полностью излечивающих ВИЧ-инфекцию, есть средства,
которые снижают количество вируса
в крови. При успешном лечении заболевание приобретает хронический
характер, и ВИЧ-инфекция не переходит в стадию СПИДа. Возникает
вопрос: «Как происходит передача
ВИЧ ?»:
 незащищенный (без презерватива) половой контакт;
 повторное использование шприцев или другого инъекционного
инструмента;
 не стерильное оборудования для
пирсинга и татуировок;
 использование чужих бритвенных
принадлежностей, зубных щеток с
остатками крови;
 от ВИЧ-положительной матери к
ребенку – во время беременности,
родов и кормления грудью.
Вы не можете заразиться при
пользовании одной ванной, душем,
туалетом, сауной, бассейном. Если не
происходит контакт с кровью, спермой, вагинальным секретом и грудным молоком, возможность передачи
ВИЧ исключена. Обычная обработка и кипячение воды убивают ВИЧ.
Ученые и медицинские специалисты
подтверждают, что ВИЧ не приспособлен к проживанию в окружающей среде, а значит передача ВИЧ
при бытовых контактах невозможна. На сегодняшний день в мире не
зарегистрировано ни одного подобного случая. До 2001 года в Молдове
распространение ВИЧ-инфекции
регистрировалось преимущественно среди потребителей инъекционных наркотиков, однако в настоящее время растет количество случаев
передачи вируса половым путем. На
сегодняшний день больше половины новых случаев инфицирования
ВИЧ происходит вследствие незащищенных сексуальных контактов.
В период 2001-2006 гг. в Республике
Молдова было зарегистрировано 34
беременные ВИЧ–положительные
женщины.
Надеемся, что эта информация
поможет вам преодолеть мифы и
заблуждения, касающиеся ВИЧ
и СПИДа, а также чтобы она вам
помогла если не оказать помощи и
поддержку ВИЧ-инфицированным
людям, то хотя бы не отталкивать
их.

Денис БОРДИЯН

DIGEST

Societatea civilă în alegerile locale

Văzută ca un sector ce se dezvoltă
într-un mediu încă cu dificultăţi, cu
slabe tradiţii de încredere, autodeterminare şi responsabilitate la nivelul comunităţii, societatea civilă este
definită ca „o totalitate de instituţii
şi organizaţii de profil social şi civic,
ce constituie temelia unei democraţii
participative şi funcţionale”, organizaţiile societăţii civile fiind cele care
se pot implica în luarea decizilor privind modul de dezvoltare a societăţii
şi a celor de interes public. Anume
procesul decizional de interes public
ne-ar determina să cunoaştem cum
funţionează el în contextul alegerilor
locale desfăşurate atât pe 3, cât şi pe
17 iunie 2007.
Astfel, Angela Morăraş, fiind întrebată ce crede despre societatea civilă
şi dacă şi-a valorificat rolul în alegeri,
ne-a spus că: „Cetăţenii Republicii
Moldova nu sunt o parte componentă
a societăţii civile, pentru că ei sunt
mai mult pasivi la evenimentele ce
au loc, sunt indiferenţi la deciziile

Clubul Tinerilor P=rin\i –
primii pa[i
“Totul învaţă oamenii prin
relaţiile dintre ei”
(Euripides)
Centrul de Resurse pentru Tineri
(CRT) din s. Taraclia este o iniţiativă
a ONG-ului “VICON” şi este creat în
cadrul Proiectului “Abilitarea socioeconomică a tineretului” (PASET),
finanţat de Ministerul Educaţiei şi
Tineretului, Banca Mondială şi
UNICEF. La CRT activităţile sunt
organizate prin cluburi, unul dintre
ele fiind Clubul Tinerilor Părinţi.
Menirea acestui Club este de a acorda ajutor informaţional şi susţinere
familiilor tinere. În localităţile rurale
familiile tinere practic rămân în voia
soartei, lipsiţi de locuri de muncă,
de protejare, de ajutor. La şedinţe-

luate. Şi chiar dacă se răzvrătesc o
fac numai în interiorul familiilor lor.
Noi, basarabenii, am fost atât de bine
învăţaţi să tăcem şi să ne supunem
în epoca comunismului, încât este
greu de a vorbi despre o societate
civilă. Dacă eram o societate civilă
cu adevărat, atunci demult conflictul
transnistrean ar fi fost soluţionat,
ne-am fi apreciat ce limbă vorbim:
română sau moldovenească, învăţăm
istoria noastră sau istoria domnului
X etc.”. O fi o cauză a faptului că toţi
avem viziuni diferite, fără pretenţii
de a putea reacţiona coerent, în mod
colectiv, la sfidările ce vin inclusiv
din partea guvernanţilor, acest lucru
revenindu-le organizaţiilor competente, specializate în anumite domenii.
La polul opus este studenta Diana
Rotaru care crede că: „Ne bucurăm
de o societate civilă activă. Aceasta
încearcă să încadreze populaţia ţării
în diferite activităţi, să promoveze
democraţia prin participarea în procesul decizional. Putem observa activismul societăţii civile în cadrul acestor
alegeri prin aceea că ne-am prezentat
mai cu suflet la urnele de vot. Şi este
bine că ne dăm seama de responsabilităţi în momentul când trebuie să
acţionăm”. În această ordine de idei,
putem numi societatea civilă un liant
dintre clasa politică şi simplii cetăţeni, datorită faptului că este apolitică
şi că nu este parte componentă a unei
instituţii fundamentale a statului sau
a sectorului de afaceri.
Unul dintre cercetătorii moderni
cu renume mondial, Ralf Dahrendorf,

le Clubului vin în majoritatea
cazurilor mame tinere împreună
cu copiii, deoarece tăticii sunt
plecaţi peste hotare. O şedinţă
recentă a Clubului a fost organizată pe data de 1 iunie – Ziua
Mondială a copilului. Cu această
ocazie pentru copii au fost organizate concursuri de desen şi dans
cu sprijinul părinţilor. Părinţii
au planificat tematica şedinţelor pentru vară : „Sănătatea
copilului – bucuria părinţilor”
(întâlnirea cu medicul-pediatru),
„Drepturile femeilor. Legislaţia
în Republica Moldova”, „Un loc
de muncă pentru tineri – de la
vise spre realitate”. CRT oferă tinerilor părinţi servicii de consultanţă în
diferite domenii. Acum sunt solicitate
informaţii referitor la admiterea în
instituţiile de învăţămînt, sănătatea

afirmă că: „Societatea civilă nu este o
simplă asociaţie de indivizi, ci de cetăţeni în adevăratul sens al cuvântului.
Ea este, prin urmare, un rezultat al
civilizaţiei, şi nu al naturii”. Pentru
a face această definiţie mai clară, alţi
cercetători ai societăţii civile afirmă
că: „O precondiţie pentru existenţa
societăţii civile este existenţa consensului normativ al membrilor săi despre
ordinea socială şi morală”. Pentru a
estima nivelul de dezvoltare a societăţii civile moldoveneşti merită a se
vedea dacă, în general, există precondiţiile necesare.
„Am avut încredere în societatea
civilă, dar mai ales în sectorul nonguvernamental, în acţiunile şi campaniile de stimulare a participării tinerilor la alegerile locale. Anume ele au
venit cu demersuri pro-active, prin
pliante, afişe, tricouri, spoturi radio
sau video. Noi, cetăţenii, suntem
beneficiarii pasivi ai acestor campanii. De aceea, consider că societatea
civilă are un rol primordial, şi asta
cu atât mai mult cu cât ne referim
la specificul celui de-al II-lea scrutin
al alegerilor locale”, ne-a mărturisit
Alexandru Chitrosan în cadrul unui
seminar de instruire.
Vorbind despre societatea civilă,
cred că ar trebui să demonstrăm că
suntem cetăţeni activi şi că părerea
noastră contează. Drepturile omului şi ale cetăţeanului sunt cele mai
importante valori şi numai de noi
depinde bunul mers al lucrurilor în
această ţară.
Eugeniu FRUNZA

copiilor ş. a.. Sperăm că acest Club al
Tinerilor Părinţi va deveni un exemplu în activitatea noastră şi va lărgi
posibilităţile tinerilor .
Maia POROMBRICA,
coordonator
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Management şi
Planificare Strategică

“Cel mai
sigur mijloc de a nu
îţi atinge
obiectivele
este să
nu le ai”

Planificarea strategică este un proces
sistematic prin care organizaţiile sau comunităţile îşi pot previziona viitorul şi elabora
paşii potriviţi pentru atingerea acelui viitor
în funcţie de resurse. Planificarea strategică
presupune atât strategie, cât şi management
strategic. Strategia este determinarea scopurilor şi obiectivelor organizaţiei pe termen lung,
adoptarea politicilor determinate şi alocarea
resurselor pentru atingerea acestor scopuri.
Managementul strategic conţine:
 definirea obiectivelor, a strategiei, a
structurii şi principiilor de funcţionare a
instituţiei;
 măswurarea impactului, în spaţiu şi timp,
a unei măsuri importante ce este luată de
către organizaţie.
Simplist vorbind, planificarea strategică este
un Proces de Navigare, care ne duce de „Aici”
până „Acolo”. Planificarea strategică este un
proces continuu care permite să fie stabilită o
direcţie şi, prin aceasta, să se asigure că deciziile specifice de finanţare vor fi sincronizate
cu şi direcţionate spre scopurile şi obiectivele
propuse iniţial.
Etape în planificarea strategică:
1. Iniţierea procesului de planificare strategică.
2. Realizarea unei analize a istoriei organizaţiei şi situaţiei sale actuale.
3. Clarificarea misiunilor şi valorilor organizaţiei.
4. Aplicarea analizei SWOT (Strenghts/
Weaknesses/ Opportunities/ Threats ) care
constă în:
a) analiza mediului organizaţiei pentru identificarea oportunităţilor si ameninţărilor;
b) diagnoza interna a organizaţiei pentru

5.
6.
7.
8.
9.

a identifica punctele slabe (slăbiciuni) şi
punctele tari (atuuri).
Identificarea problemelor strategice cu care
se confrunta organizaţia.
Formularea unor strategii care să rezolve
problemele strategice identificate.
Analiza alternativelor/ strategiilor existente
(analiza cost-beneficii).
Implementarea strategiilor selectate.
Evaluarea rezultatelor.

Elemente sensibile în aplicarea managementului strategic:
 orice proces de planificare strategică este
justificabil numai în cazul în care ajută factorii de decizie să gândească şi să acţioneze
strategic;
 managementul strategic trebuie tratat la
adevărata valoare, fără a-i neglija importanţa, dar şi fără a-l considera o soluţie miracol;
 planificarea strategică nu reprezintă o activitate separată, izolată de funcţionarea organizaţiei;
 demersul strategic nu este exclusiv atributul
managementului superior;
 managementul si planificarea strategică nu
înseamnă numai elaborarea unor documente;
 în elaborarea strategiilor publice este recomandată implicarea comunităţii şi cetăţeanului de câte ori acest lucru este posibil;
 strategiile nu se autoimplementează, iar
responsabilitatea pentru punerea lor în aplicare revine managerului;
 managementul strategic reprezintă un proces continuu, raportat la un mediu în schimbare.
Diferenţa dintre planificare şi management strategic: rolul managementului strategic este să integreze viziunea strategică la
toate nivelele organizaţiei şi să utilizeze toate
resursele existente pentru atingerea obiectivelor definite în condiţii de eficienţă, economie a
resurselor şi calitate.
Deşi planificarea strategică se concentrează
pe termen lung, ea nu ar trebui confundată
cu programele de planificare pe termen lung,
specifice perioadei comuniste. Există 2 diferenţe importante – planificarea strategică se
concentrează pe direcţie şi nu pe control. Scopul
important al acestui proces este de a aşeza organizaţia/comunitatea pe calea ce ar duce spre un
viitor succes. Planificarea centralizată, pe de
altă parte, se concentrează pe rolul sistemului
şi nu pe direcţionarea acestuia. Planificarea
strategică, diferit de cea centralizată, pune
accent pe abordarea de jos în sus a implicării
comunităţii în luarea deciziilor.
Material pregătit de Dorina BALTAG

14

Гражданский ФОРУМ

/ № 6 (20) июнь 2007

УГОЛОК НПО

5 шагов в Менеджменте НПО
1. Планирование или
предопределение курса
действий – «Отправная Точка»
менеджмента организации.
Процесс планирования состоит из
следующих этапов:
 прогнозирование развития ситуации/проблемы;
 постановка целей;
 развитие стратегий по достижению этих целей;
 разработка программ и бюджета;
 выработка рабочих процедур;
 развитие политики организации.
Рассмотрим более подробно некоторые компоненты процесса планирования.
Прогнозирование - это, прежде
всего, анализ возможного развития
ситуации в будущем, корректировка
своих сегодняшних действий, выработка альтернативных решений. На
самом деле в реалии НПО должна не только уметь анализировать
сегодняшнюю и завтрашнюю ситуацию, но и строить свою деятельность,
исходя из этих прогнозов.
Политика организации предусматривает следование в своих действиях неким программным документам,
разработанным самой организацией.
Это те правила, которыми мы руководствуемся при принятии решений,
это тот теоретический фундамент,
на котором основана деятельность
организации.

2. Организация процесса —
следующий этап менеджмента,
который включает в себя:
установку организационной
структуры и определение взаимодействий внутри организации;

описание работ или разработку
должностных обязанностей.
Понятие «Структура организации» можно определить как совокупность компонентов организации (подразделений, отделов, рабочих единиц
и т.д.) и отношения между ними.
Исходя из природы взаимоотношений между компонентами организации, можно выделить формальную
и неформальную организационные
структуры. Пять основных компонентов модели Минцбурга помогут
понять организационную структуру.
Основной компонент – операционный уровень - люди, которые выполняют основную работу по производству продукции или оказанию услуг.
Это сердце любой организации.
По мере роста организации увеличивается потребность в контроле


и управлении. Появляются менеджеры среднего уровня, наделенные
формальной властью. Стратегическая
верхушка (или менеджеры высшего звена) обеспечивают эффективное выполнение той миссии, которая возложена на организацию.
Стратегическая верхушка взаимодействует с операционным уровнем через
менеджеров среднего звена. Также
организации могут быть необходимы кадры поддержки (водители, сантехники и т.д.), которые, не являясь
частью операционного уровня, осуществляют его косвенную поддержку.
И, наконец, пятый - технический уровень - это аналитики, консультанты.
Их задача заключается в том, чтобы
помогать другим сотрудникам организации более качественно выполнять
свою работу. Допустим, что штата
сотрудников у нас пока нет, но должностные обязанности уже создаются и
прорабатываются на основании разработанной структуры организации.
И тут возникает вопрос: «Можно ли
уже создавать структуру, не имея пока
штата?» Не только можно, но и нужно.
«Но на основании чего?» - поинтересуется кто-то. На основании ранее
разработанных целей и стратегий. И
структура в данном случае выступает
как их следствие, как зависимая производная от стратегии.
Теперь давайте посмотрим на
свою организацию. Все ли компоненты присутствуют, развиты?
Понимает ли каждый член команды свои функции и функции своего
отдела в едином механизме, который
зовется «организация»?

3. Управление
человеческими ресурсами.
Теперь, когда мы определились с
целями, стратегиями, структурой организации и даже разработали должностные инструкции, мы плавно переходим
к процессу управления человеческими
ресурсами. Этот процесс состоит из:




планирования и описания необходимых позиций/должностей;
набора и отбора кандидатов;
постоянного обучения и постоянной оценки деятельности сотрудников.

Знаете, как звучит девиз управления человеческими ресурсами?
«Нужный человек на нужное место в
нужное время». Согласитесь, это большое искусство. Процесс набора похож
на закидывание сетей в море. «Море»
в данном случае - это биржи труда,
ярмарки профессий, трудовые агентства, Волонтерские дома и т.д. Отбор это нахождение в «море» на основании

Чтобы эффективно реализовывать
намеченные программы, выжить в
непростых условиях рынка и успешно формировать заинтересованное
окружение, активистам НПО необходимо знать основные принципы
управления организацией. Конечно,
можно быть просто группой неформалов, друзей, родственников, единомышленников и не задумываться
над какими-то там «принципами».
Но для профессионального выполнения даже небольшой акции без знаний основ менеджмента не обойтись.
резюме, рекомендательных писем, разработанных процедур собеседования,
тестирования действительно стоящего
«лова». Процесс обучения сотрудника - необходимый компонент науки
управления кадрами. Помните, должностные инструкции уже разработаны:
там указаны задачи, которые необходимо выполнять сотруднику. А напротив
каждой задачи – необходимые навыки
и умения. Исходя из этого, мы и строим процесс внутреннего и внешнего
образования своих работников. Кстати,
согласно международным стандартам,
на обучение своих сотрудников организация должна тратить, как минимум,
2% от годового бюджета.

4. Направление, как следующий этап процесса менеджмента, включает в себя:





разработку процедур по делегированию полномочий;
управление мотивами;
управление конфликтами;
и (что важно!) стимулирование
творческого неординарного подхода при поиске решений.

5. Процесс контролирования
деятельности организации последний этап в менеджменте НПО.
На какие элементы подразделяется
он? Прежде всего, это установка системы внутренней и внешней отчетности,
которая включает в себя: структуру
отчетов, временные рамки, формат,
ответственных за подготовку отчетов.
Вторая составляющая процесса контролирования - анализ выполнения работ.
Наконец, третий компонент - разработка системы поощрений, вознаграждений и, увы, взысканий. Да-да,
куда мы без «кнутов и пряников»... Вот,
пожалуй, и все об основах менеджмента. Так сказать, объяли необъятное.
А напоследок небольшой секрет. Все
этапы процесса управления пройдены,
круг замыкается... и мы снова возвращаемся к процессу планирования, уже
дальнейшего. Перечисленные этапы
процесса менеджмента непрерывно
связаны между собой, их постоянная
реализация и определяет успех развития организации.
По данным: www.orc.freenet.kz
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Drepturile minorit=\ilor na\ionale
M

inorităţile naţionale ocupă
un loc important în peisajul lumii contemporane. Majoritatea
statelor, fiind multinaţionale, se confruntă cu probleme ce ţin de identificarea acestora, crearea cadrului
juridic adecvat, asigurarea măsurilor
de protecţie a minorităţilor naţionale, acţiuni care, în ultimă instanţă,
reprezintă progresele democraţiei şi
afirmarea unui stat de drept.
Republica Moldova a aderat la
principalele acte legislative internaţionale ce stabilesc standardele internaţionale privind respectarea atât a
drepturilor colective, cât şi a drepturilor individuale, ale persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale.
egislaţia internaţională a drepturilor omului asigură context
pentru susţinerea şi protejarea drepturilor persoanelor care fac parte din
minorităţi. Articolul 27 al Pactului
internaţional despre drepturile civile
şi politice stabileşte că “...în ţările în
care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice, persoanele care fac
parte din aceste minorităţi... nu pot
fi private de drepturile sale de a se
bucura de cultura lor, de a practica
religia lor şi de a urma obiceiurile
religioase stabilite, precum şi de a
vorbi în limba maternă”.
Acordurile regionale, de asemenea,
au o influenţă directă asupra stimulării şi protecţiei drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.
Convenţia-cadru privind protecţia
minorităţilor naţionale stabileşte că

L

protejarea minorităţilor este necesară pentru stabilitate, securitate şi
pace pe continentul european, că o
societate pluralistă şi cu adevărat
democrată trebuie să respecte unicitatea etnică, culturală, lingvistică sau
religioasă a oricărui individ, că asigurarea mediului de toleranţă şi dialog
este necesară pentru ca diversitatea
culturală să servească drept sursă de
îmbogăţire şi nu de discrepanţă în
orice societate.
n raportul Secretarului General
al ONU despre drepturile omului „Drepturile persoanelor care fac
parte din minorităţile naţionale sau
etnice, religioase sau lingvistice” se
menţionează că în procesul asigurării
drepturilor persoanelor care aparţin
minorităţilor trebuie nu numai să
fie înţeleasă şi lichidată inegalitatea,
dar şi stimate diferenţele şi stimulată diversitatea. În aşa mod statele
sunt obligate să susţină şi să dezvolte
cultura, obiceiurile şi tradiţiile, cu
excepţia cazurilor când o anumită
activitate „este efectuată în contrazicere cu legislaţia naţională şi contravine normelor internaţionale”.
În rezoluţia Adunării Generale
ONU “Al doilea deceniu de aplicare a
acţiunilor de luptă contra rasismului
şi discriminării rasiale” se declară că,
în pofida tuturor eforturilor comunităţii internaţionale, deceniul acţiunilor de luptă împotriva rasismului şi
discriminării rasiale nu a fost suficient şi nu a atins scopurile propuse,
milioane de persoane până în prezent sunt supuse anumitor forme de

Î

rasism şi discriminare rasială.
n rezoluţie se menţionează că,
datorită statutului lor independent, organizaţiile nonguvernamentale, individual sau în mod colectiv, pot
să contribuie la atingerea scopurilor
Deceniului acţiunilor de luptă contra
rasismului şi a discriminării rasiale. Prin diverse acţiuni, organizaţiile
nonguvemamentale pot juca un rol
eficient în evidenţierea şi enunţarea
largă în societate a cazurilor de discriminare rasială. Organizaţiile nonguvemamentale au posibilitatea să
sesizeze opinia publică privind viciile
rasismului şi ale discriminării rasiale
între membrii societăţii. De aceea,
guvernele trebuie să creeze condiţii
pentru organizaţiile nonguvemamentale, care să le permită să acţioneze
liber şi deschis în cadrul comunităţilor lor, astfel contribuind efectiv la
lichidarea rasismului şi a discriminării rasiale în întreaga lume.
n rol activ în protecţia drepturilor minorităţilor naţionale îl
joacă organizaţiile nonguvemamentale din Moldova. Una din aceste organizaţii care participă activ la protejarea drepturilor cetăţenilor, inclusiv
a drepturilor minorităţilor naţionale în Moldova, este Centrul pentru
Dezvoltarea Democraţiei şi Societăţii
Civile din Republica Moldova. Centrul,
cu susţinerea financiară a Ambasadei
Olandei, implementează un proiect
îndreptat spre dezvoltarea toleranţei
etnice şi a înţelegerii reciproce. În
cadrul acestui proiect, reprezentanţii
organizaţiilor nonguvenamentale din
Chişinău, regiunea Transnistria şi
UTA Gagauzia sunt instruiţi în domeniul legislaţiei naţionale şi internaţionale privind minorităţile naţionale.
De asemenea, Centrul a elaborat un
şir de articole ce au fost editate cu
suportul Matra KAP.
În general, legislaţia Republicii
Moldova în domeniul drepturilor
egale ale omului corespunde normelor internaţionale. Moldova a ratificat actele internaţionale de bază ce
garantează drepturi egale, a adoptat
numeroase acte naţionale ce asigură
drepturile minorităţilor naţionale.

Î

U

Iurii Jigalov, expert,
Proiectul de dezvoltare a
toleranţei etnice, finanţat de
Matra KAP, Ambasada Olandei
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CARTE DE VIZITĂ

Punctul regional de Informare al BICE la C=u[eni
Recent, Biroul de Informare al
Consiliului Europei în parteneriat cu
Centrul de Drept Căuşeni a inaugurat la Căuşeni Punctul regional de
Informare al Biroului Consiliului
Europei, în cadrul căruia au fost prezentate strategiile de informare, comunicare ale noilor campanii prioritare
ale Consiliului Europei.
De la crearea sa, din 1949, Consiliul
Europei şi-a pus drept scop primar
protecţia drepturilor omului , consolidarea democraţiei şi a statului de
drept. Pentru atingerea acestor obiective, Consiliul Europei lansează periodic vaste campanii europene de sensibilizare a publicului.
Consiliul Europei pune în aplicare
în cele 47 de state membre 5 campanii
europene:
1. „Toţi diferiţi – Toţi egali”;
2. „Să construim o Europă pentru
şi cu Copii”;
3. „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
4. Oprirea violenţei domestice
împotriva femeilor;
5. „Dosta! Combaterea prejudecăţilor faţă de romi!”.
Anume în acest context şi în vederea
realizării noilor strategii de informare
şi comunicare, Biroul de Informare al
Consiliului Europei în Moldova a lan-

sat iniţiativa inaugurării
Punctului de Informare
Căuşeni în vederea aducerii cât mai aproape
de public a iniţiativelor
Consiliului Europei pentru a informa, a încuraja
şi a sensibiliza autorităţile locale, factorii de decizie, personalul didactic,
mijloacele mass-media,
ONG-urile şi tinerii faţă
de valorile fundamentale
ale Consiliului Europei,
de necesitatea apărării
şi promovării drepturilor omului, a combaterii flagelurilor cu care se
confruntă societatea contemporană, a încurajării
tinerei generaţii să participe la construirea unei Europe mai prospere, în
care fiecare să se simtă egal şi demn.
Centrul de Drept din Căuşeni este
deschis pentru o colaborare eficientă şi
de lungă durată cu toţi actorii sociali
implicaţi în promovarea valorilor europene şi edificarea unei lumi în care
sunt respectate demnitatea umană şi
justiţia socială este o prioritate, obligaţie şi responsabilitate pentru toţi.
În parteneriat cu revista informativ-analitică „ Forum Civic” ne pro-

ONG „Speranţa Terrei”, Bălţi
Неправительственная организация под названием “Speranţa Terrei”
(«Надежда Земли») была официально зарегистрирована летом 2006 г.,
хотя работать начала еще в марте,
во время традиционного месячника
пропаганды знаний о туберкулезе.
Ее учредителями стали несколько
медицинских и социальных работников, сотрудничавших с AIHA во
время информационной кампании,
и небольшая группа ТБ пациентов.
Свою деятельность “Speranţa Terrei”
начала с подбора и обучения волонтеров, которые хотели бы и могли
осуществлять контроль над лечением в амбулаторных условиях пациентов, окончивших курс больничной
терапии (DOT supporters), и отбора
пациентов, нуждающихся в таком
контроле.
Дора Родюкова, председатель
НПО: «У нас было довольно много
желающих сотрудничать – вероятно, сказалась работа наших информационных бригад во время ранее
проводившейся информационной

кампании. Кроме того, мы обратились к социальным работникам
города, студентам медицинского
колледжа и университета с предложением принять участие в работе
организации. Главным при отборе потенциальных волонтеров для
нас был не возраст, не образование
или социальный статус, а коммуникабельность, умение убеждать,
а не подчинять, искреннее желание
помочь, а не заставить».
Сейчас костяк группы волонтеров
составляют 12 активно работающих
человек. Это люди в возрасте от 25
до 35 лет, разного образовательного
уровня, разных профессий и даже
состояния здоровья. Четверо из них
сами не так давно болели туберкулезом и успешно излечились от него. У
двух других были больные туберкулезом среди близких родственников.
Есть среди членов группы люди с
серопозитивным статусом (PLWHA).
Кроме этих 12, есть своего рода «скамейка запасных» - группа людей, прошедших подготовку и способных в

punem să contribuim la o mai bună
informare a publicului, organizând şi
desfăşurând mai multe activităţi la
nivel local şi regional. Numai împreună vom schimba lucrurile în bine prin
eliminarea stereotipurilor adânc înrădăcinate în societatea noastră!
Punctul de Informare este amplasat
în incinta sediului Centrului de Drept
din Căuşeni, str. Ştefan cel Mare,1/2,
unde Vă puteţi adresa sau contacta la
tel.:0243 23680, 24291.
Ion Oboroceanu,
preşedintele CDC
любой момент заменить тех, кто непосредственно работает с больными.
Сейчас на попечении “Speranţa
Terrei” 59 пациентов, прошедших
госпитальную фазу лечения и продолжающих лечение на дому. Кроме
того, по договоренности с руководством диспансера волонтеры организации контролируют прием лекарств
детьми, находившимися в контакте
с больным ТБ и получающими курс
профилактического лечения.
Ассоциация больных ТБ делает
свои первые шаги. У нее пока нет
своего помещения, и встречи волонтеров проходят в разных местах. У
нее нет своего контактного телефона,
и те люди, которые хотели бы помочь
членам ассоциации или наоборот –
нуждаются в их помощи, с трудом
отыскивают ее руководителя, которая в дополнение к своим преподавательским и общественным обязанностям, ведет на местном телевидении
передачу «Будьте здоровы». Но у
этих людей есть главное – чувство
сострадания к тем, кто волею обстоятельств столкнулся с коварным и
опасным заболеванием, и желание
остановить его распространение.
Irina Zatuşevski, consultant
principal în comunicare, AIHA
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O P O RT U N I T Ă Ţ I
CONCURS: “Reflectarea fenomenului corupţiei în presa scrisă”
La concurs sunt invitaţi să participe persoanele care au elucidat diverse
aspecte ale fenomenului corupţiei şi
au dezvăluit cazuri de corupţie în articolele din presa scrisă din Republica
Moldova pe parcursul anilor 2006
– 2007. Materialele prezentate la concurs vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: caracterul investigativ
al informaţiei; argumentarea; abordarea etică; dezvoltarea atitudinii intolerante faţă de corupţie. 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.
Rezultatele concursului vor fi
anunţate la începutul lunii noiembrie
2007. În finalul concursului vor fi
decernate următoarele premii: locul
I - 200 dol. SUA; locul II – 150 dol.
SUA; locul III – 100 dol. SUA. Pentru
informaţii suplimentare contactaţi-ne la telefonul 23-78-76

Burse Universitare ]n Drept [i {iin\e Umaniste
Anunţ valabil până pe data
de 10 iulie 2007
Pentru Programul de Burse
Universitare în Drept şi Ştiinţe
Umaniste (RMUSP), anul universitar 2007-2008, sunt eligibili
studenţii romi de la o facultate de drept sau ştiinţe umaniste

a unei universităţi din Republica
Moldova. La fel, pot aplica tinerii
romi ce intenţionează să-şi înceapă
studiile universitare în septembrie
2007.
Formular de Bursă 2007 – 2008:
h t t p : / / w w w. s o r o s . m d / d o c s /
Formular_de_Bursa_07_08.doc

Scholarships for International Students
The students from Belarus,
Moldova, and the South Caucasus
region (Armenia, Azerbaijan, and
Georgia) accepted to the master’s
program are awarded full scholarships funded by the governments of
Sweden and Norway. The information about the number of available
scholarships for the international
students can be found at the KSE
website: www.kse.org.ua/scholarships or in the EERC Office. The

international students will be required to submit an application for
financial support by July 10, 2007,
15:00.
All scholarship recipients will be
required to sign a scholarship agreement with KSE.
Source: http://www.eerc.kiev.
ua/admissions/scholarships_int.
shtml
Please visit www.eerc.kiev.ua
for more information.

La Region de la Mer Noire et l’Union Europeenne
Nous avons du plaisir de vous
annoncer que Le Mouvement
Europeen de Moldova (MEM),
Centre International de Formation
Europeenne (CIFE), France, l’Institut Europeen des Hautes Etudes
Internationales (IEHEI), France,
Universite d’Etat de Cahul et
Moldova Association pour la
Cooperation et Communication
Democratique «DIALOG»: Centre
Pro-Europa – Cahul presentent
la seconde edition de l’Universite
d’ete «La Region de la Mer Noire
et l’Union Europeenne», qui se
deroulera entre 29 juillet – 5 aout
2007, Chisinau / Cahul.
Les organisateurs se proposent
de selecter un groupe des jeunes qui
sont des etudiants ou qui ont une
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activite liee au sujet a debattre. Les
participants seront selectes en base
du dossier de candidature, CV et
d’une lettre de motivation. Les criteres de selection des participants:
 Etudes et/ou activites liees au
sujet de l’Universite d’ete;
 Degre d’implication dans la vie
publique.
 La langue de travail pendant
des cours de l’Universite d’ete sera
la langue francaise. La dossier
de candidature et les documents
accompagnes doit etre expedie
jusqu’a 7 juillet 2007 a l’adresse
Chisinau, Puskin 22, of. 518, MD
2012, Moldova, Tel/fax +37322/ 27
36 66, ou courriel: miscarea_europeana@ yahoo.fr , alexandra_palii@
yahoo.com.
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2008-2009
Scholarships
Fulbright Scholar Program
The Fulbright Scholar Program
awards non-degree grants to senior
researchers, university lecturers, or
experts in different fields who have a
doctoral degree or equivalent professional experience in order to conduct
research in the Unites States. For the
Program a doctoral degree or equivalent professional training is required.
Applications must be submitted by
October 1, 2007.

Fulbright Faculty
Development Program
The Fulbright Faculty Development Program provides Moldovan
university professors with at least
two years of professional experience
an opportunity to explore curriculum
development and teaching methodology in the United States. For this
Program applicants must have at
least two years of university teaching
experience. Applications must be submitted by October 1, 2007.

Hubert H. Humphrey
Fellowship Program
The Hubert H. Humphrey Fellowship Program is a one-year, full scholarship program offered to mid-career
professionals who have a proven track
record of leadership, public service
commitment, and the capacity to take
full advantage of a self-defined program of independent study at one of
the leading universities in the United
States. The program awards a certificate from the U.S. Government,
but it is not designed to deliver an
advanced degree. A completed university degree and at least five years
of substantial professional experience is required. Applications must
be submitted by August 1, 2007, to
the Public Affairs Section of the U.S.
Embassy in Chisinau, 103, Mateevici
Street. Contact telephone number is
40 83 00.
For other information visit http://
moldova.usembassy.gov/2007_
exchanges.html

Această rubrică este
realizată în colaborare
cu Portalul informativ
pentru societatea civilă
www.ong.md

FINANŢĂRI
Programul de Granturi
Mici pentru Susţinerea

Competi\ie deschis= ]n cadrul Programului Societate Civil=
Programul Societate Civilă
al Fundaţiei Soros-Moldova, cu
suportul financiar al Agenţiei
Suedeze pentru Dezvoltare şi
Cooperare Internaţională şi
al Fundaţiei Soros-Moldova
anunţă lansarea programului
– Consolidarea sectorului neguvernamental în Moldova pentru
anul 2007. Programul include un
concurs deschis de granturi cu
câteva componente.
Obiectivele programului:
 susţinerea campaniilor ONG
pe subiecte de bună guvernare,
democraţie, drepturile omului,
reducerea sărăciei şi calitatea vieţii în Moldova;
 oferirea suportului pentru
coaliţiile de ONG-uri care să analizeze împreuna subiecte de interes,
să formuleze soluţii şi să întreprindă activităţi comune;
 susţinerea şi promovarea
pledoariei pentru buna guvernare
prin încurajarea participării active a cetăţenilor şi implicarea lor

în procesul de luare a deciziilor,
promovarea democraţiei şi a drepturilor omului; etc.
Componentele programului:
 Granturi pentru proiecte de
advocacy;
 Proiecte de parteneriat;
 Granturi pentru regiunea
transnistreană.
Proiectele de tip A vor fi examinate în 2 etape, conceptul de
proiect urmează să fie prezentat
până la 28 septembrie 2007.
Termenul limită de prezentare a
proiectelor pentru componentele
B şi C este 12 octombrie 2007.
Informaţii complete despre
program, criteriile de selecţie
şi formularele pentru cereri de
finanţare pot fi solicitate la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, str.
Bulgara nr.32, tel: 27 00 31, 27
44 80, fax: 27 05 07, Director de
program: Doina Munteanu; coordonator de program Elena Lesan,
sau pe site-ul Fundaţiei la adresa:
http://www.soros.md.

Spring 2007 Sessions
The Curriculum Resource
Center (CRC) announces Spring
2007 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

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.

European Studies: November 5-9,
application deadline-September 25,
2007 / Medieval Studies: November
19-23, 2007, application deadlineOctober 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 deadlineOctober 8, 2007
3. Topical Issues in Curriculum
Development
Environmental Sciences and
Policy: October 8-12, 2007, application deadline-August 27, 2007

Iniţiativelor Democratice
Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice a fost iniţiat
în anul 1994 ca un mecanism flexibil care ar
permite ambasadelor americane să susţină
dezvoltarea democraţiei în Europa Centrală
şi de Est, Eurasia şi CSI. În Moldova, programul şi-a început activitatea în 1996 şi
finanţează proiecte care au drept scop:
 Instituţionalizarea unor procese deschise,
pluraliste şi democratice la nivel local;
 Stimularea participării publicului la luarea deciziilor;
 Promovarea mass-mediei independente,
accesul liber la informaţie, transparenţa
în conducere;

Educaţia civică, promovarea societăţii
civile şi a instituţiilor democratice;
 Campanii de luptă contra corupţiei;
 Rezolvarea conflictelor;
 Dezvoltarea economiei de piaţă, promovarea reformelor economice.
Informaţia suplimentară, cerinţele
programului şi formularul standard este
disponibil la următoarea adresă: http://
romanian.moldova.usembassy.gov/democracy_grants.html
Persoana de contact: Stelian Rusu,
Centrul de Resurse Informaţionale, str.
Bănulescu-Bodoni 57/1, Chişinău, Moldova,
tel.: 22-99-50; fax: 23-85-48 E-mail:
RusuS@state.gov
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Radu Gorincioi - director de proiect; Dorina
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Editat la Tipografia Central=.

Index de abonare: PM31789

Revista este ]nregistrat= la Ministerul Justi\iei al Republicii Moldova la data de 19.01.2005, cu num=rul 178, codul fiscal 40900013
Punctele de vedere exprimate de autori ]n materialele publicate nu reflect= neap=rat pozi\ia Redac\iei sau a Centrului CAPTES

Финансирования участия
в обучающих программах,
семинарах
Неправительственные организации могут ходатайствовать частичную
финансовую помощь для участия их членов в обучающих курсах, стажировках,
семинарах, конференциях, организованные с целью улучшения деятельности их членов (менеджеров, служащих,
волонтеров). Финансируются индивидуальные проекты. Заявки принимаются от неполитических, некоммерческих,
легально созданных НПО Республики
Молдова. Неправительственные организации будут действовать в следующих областях: гражданская, культурная, экономическое развитие, прав
человека, СМИ, молодежь. В конкурсе не могут участвовать патронатные
организации, профсоюзы, академические, научные, религиозные, спортивные организации и профессиональные
объединения.
Заявки принимаются до 5 числа
каждого месяца.
Форма заявки:
http://www.soros.md/docs/200702_
Cerere_de_participare_la_cursuri_de_
instruire.doc
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Felicităm pe Adrian Rusu, câştigătorul concursului de eseuri, anunţat în aprilie.
Îl rugăm să ne contacteze pentru a-şi ridica premiul.

„Şcoala contemporană: instrument al formării personalităţii
şi/sau model de păstrare a valorilor în societate”
Formarea unei personalităţi e un
proces îndelungat şi complicat, acesta din urmă conturându-se încă din
primii ani de viaţă. Acest proces însă,
excepţional de valoros, se amplifică ca
valoare şi mai mult atunci când este
dirijat şi consolidat de norme democratice, norme şi valori pur educaţionale,
estetice şi morale. Părinţii sunt acei
care prin educaţie pun baza în formarea unei personalităţi a copilului, mai
apoi urmând alţi factori ca cel social
şi, desigur, cel educaţional din şcoală.
Anume şcoala, şcoala contemporană,
este instrumentul definitoriu sau cel
puţin premergător în formarea personalităţii. În acest sens astăzi, şcoala
contemporană e nevoită să întreprindă
anumite acţiuni de consolidare şi orientare pozitivă în crearea de personalităţi, acestea realizându-se drept consecinţă a societăţii, a factorului ce demoralizează şi distruge căile de formare
create de instituţiile de învăţământ. La
momentul actual societatea nu joacă
nicidecum un rol pozitiv în crearea de
valori a unei personalităţi, acest lucru
rămânând pe seama şcolilor. Anume
din acest motiv, din dorinţa ataşării
societăţii noastre la valorile şi exigenţele europene, instituţiile de învăţământ contemporane sunt nevoite şi
încearcă să creeze programe, strategii,
standarde educaţionale ce au drept
scop formarea corectă a personalităţii,

creşterea calităţii învăţământului şi de
ce nu prin acestea – păstrarea de valori
în societate, un model unic ce apare
involuntar. Autenticitatea valorilor
într-o societate este determinată astfel
direct, de către acei care „operează”

cu aceste valori, în acest caz contribuţia factorului social fiind aproape
nulă în comparaţie cu instituţiile de
învăţământ contemporane ce conştientizează necesitatea şi importanţa lor.
Astfel, şcolile contemporane devin un
model demn de urmat de păstrare a
valorilor în societate, a valorilor ce
denotă: demnitate, curaj, măreţie şi
patriotism, valori ce pun în corelaţie
cultura poporului nostru, inteligenţa,
gradul de democratizare şi libertatea
în exprimare.
Racordarea întregului nostru sistem educaţional la normele şi cerinţele
europene, în asigurarea calităţii învă-

ţământului va duce necondiţionat la
perfecţionarea metodelor de formare a
personalităţii. Elementele principale de
care depinde atât calitatea procesului
de învăţământ, cât şi eficienţa formării
personalităţii sunt conţinutul planurilor de învăţământ şi al curriculumului, calitatea infrastructurii, metodica
predării, formarea deprinderilor practice, precum şi evaluarea cunoştinţelor. Interferenţa acestora în anumite
puncte subliniază foarte succint atât
prevederile practice de formare a personalităţii, cât şi cele subînţelese ale
metodei de păstrare a valorilor în societate. În orice instituţie de învăţământ
elementele coruptive se cer nemijlocit
a fi combătute şi extirpate ca cele mai
pronunţate manifestări nedemocratice.
Cu toate că suntem martorii unor
paradoxuri totale în societatea noastră, acestea nu sunt un motiv de
a abandona normele democratice şi
a suspenda, la figurat, valorile unei
societăţi. Şcoala contemporană e un
instrument exact şi precis atât timp,
cât îl ţinem în vizor, în formarea personalităţii şi calităţilor şi se autorecunoaşte ca un model unic de păstrare
a valorilor în societate. Fiecare dintre
noi poate susţine aceste procese şi este
dator de a participa la consolidarea şi
democratizarea societăţii, la instituirea de valori.
Adrian Rusu, s. Hiliuţi, r. Rîşcani

С Молдовы по нитке
В Молдове самые
«ленивые» работники
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Молдова вошла в число государств,
где уровень переработки рекордно
низок. Об этом сообщается в докладе “Working time around the world”
(“Рабочее время в мире”), опубликованном Международной организацией труда, которая проанализировала
ситуацию в 50 странах мира. В докладе
говорится, что Нидерланды, Норвегия,
Молдова и Россия возглавляют список стран, в которых число работающих более 48-50 часов в неделю самое
низкое в мире. Доклад отмечает, что
больше всего работают люди, занятые
в сфере услуг.
По материалам www.basa.md

Центр Инициатив в Кишиневе
В Кишиневе открылся австрийскомолдавский центр «Инициативы мира,
демократических преобразований и разрешения конфликтов», открыт в сотрудничестве с Институтом истории, государства и права Академии Наук Молдовы, и
планирует проводить ежегодные летние
школы и реализовать учебную программу
на расстоянии для молдавских студентов и мастерантов, в том числе из приднестровского региона. Деятельностью
центра будет координировать Hilfswerk
Austria в Молдове в сотрудничестве с
Венской дипломатической академией,
Миссией ОБСЕ в Молдове и приднестровским центром «Окно в мир».
По материалам INFOTAG

Издание опубликованное Центром Информирования, Образования и Социального Анализа
“CAPTES” при финансовой поддержке Посольства США в Молдове и National Endowment for Democracy

