F O R U M Civic
Moldova

Revist= informativ-analitic= de educa\ie civic= [i politic=

Parlamentul vis-a-vis
de societatea civilă
Deşi la ultima întâlnire cu
reprezentanţii societăţii civile sa căzut de acord ca Parlamentul
să nu forţeze votarea modificărilor la Legea Asociaţilor obşteşti în a doua lectură, totuşi
pe 20 iulie 2007 Parlamentul a
adoptat legea respectivă în lectură finală. Amintim cititorilor
noştri că după ce Legislativul
a iniţiat încă la 23 august 2006
modificarea Legii cu privire la
asociaţiile obşteşti din 17 mai
1996, reprezentanţii societăţii
civile au lansat o serie de critici
şi iniţiative către Legislativ în
sensul îmbunătăţirii proiectului
de lege. Drept urmare, Comisia
juridică a Parlamentului R.M.

a acceptat perspectiva organizării unor
consultări cu asociaţiile obşteşti. Astfel,
au avut loc două mese rotunde, la 6
februarie şi respectiv 18 iunie 2007 cu
participarea unor experţi internaţionali
şi a reprezentanţilor cîtorva ONG-uri.
Cu toate că modificările operate la
Legea asociaţiilor obşteşti au intrat în
vigoare, nu putem să trecem cu vederea
faptul că la adoptarea acestui proiect de
lege nu au fost luate în calcul propunerile înaintate de către ONG-işti. Deşi au
fost organizate, consultările ce au avut
loc la Parlament cu reprezentanţii ONG,
nu au fost suficient de bine pregătite. În
opinia unor participanţi la respectivele
consultări – un şir de probleme majore ale sectorului asociativ rămân a fi
nereglementate de modificările aduse la
Lege, aceasta necorespunzând în totali-

Atenţie
Aten
ţie!!
Continuă concursul
de eseuri la tema „Rolul
organizaţiilor neguvernamentale în consolidarea societăţii civile din
Republica Moldova”.
Sunt invitaţi membrii ONG-urilor, voluntarii, persoanele implicate în iniţiative civice
şi/sau interesate de dezvoltarea societăţii civile
să-şi expună punctele de
vedere la această temă.
Cele mai reuşite eseuri şi comentarii vor fi
publicate şi premiate.
Vă dorim succese!
Redacţia

SUMAR
tate angajamentelor asumate de Moldova
în Planul de Acţiuni încheiat cu UE.
În plus, apar o serie de întrebări
legate de modul desfăşurării discuţiilor dintre oficialităţi şi societatea civilă,
privite prin prisma eficienţei şi transparenţei procesului decizional. Rămâne
oare Parlamentul fidel principiilor conţinute în Concepţia de cooperare dintre
Legislativ şi societate civilă? Este straniu
faptul că Parlamentul mai întîi a adoptat
proiectul de modificare a Legii, iar apoi,
la remarcile critice ale reprezentanţilor
societăţii civile, i-a invitat pe aceştia la
dialog. Mi se părea normal ca Speak-erul
Parlamentului să ţină cont şi de pachetul
de legi cu privire la organizaţiile necomerciale, care este în proces de elaborare
de către Ministerul Justiţiei şi reprezentanţii societăţii civile, cu asistenţa oferită
de PNUD Moldova.
Ar fi bine să avem o Lege care să
permită o activitate liberă a organizaţiilor necomerciale din Moldova, să ofere
scutiri de impozite şi subvenţionări de
stat ca în toată lumea civilizată. Or, noua
Lege nu răspunde exigenţelor internaţionale şi în curând va trebui din nou să fie
modificată. Cine dar a fost interesat în
adoptarea în grabă a acestei Legi, fără a
ţine cont de propunerile reprezentanţilor
ONG? Vom reveni...
Ian POPOV
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АК Т У АЛЬНО

Программа обучения неправительственных организаций Гагаузии

Национальный Центр Поддержки и Информирования НПО
Молдовы КОНТАКТ, в рамках проекта «Повышение участия граждан
в общественной жизни Гагаузии»
(при финансовой поддержке Фонда
Сорос в Молдове) начал программу обучения неправительственных
организаций Гагаузии. Особенность
этой программы целенаправленная работа с каждой организаци-

ей индивидуально и дальнейшая
поддержка тех НПО, которые внутренне готовы к стратегическому
развитию. Общественная организация «Интеграция» из ЧадырЛунги, одна из 10 НПО Гагаузии
прошедших отбор для участия в
программе.
Литвинова Татьяна, руководитель организации: «Для меня,
главный смысл занятий, которые
проходит ОО «Интеграция» в программе Центра Контакт в том,
чтобы понять, что мы есть на сегодняшний день, чем хотим быть через
три года и как мы этого достигнем.

«Примеры лучших практик
социальных услуг
предоставляемых НПО»

П

роект ТАСИС «Развитие гражданского общества» объявляет конкурс
для журналистов, специализирующихся в
социальной тематике, работающих в национальных и местных СМИ. Особое внимание
проект уделит работам (статьям, радио и
телепередачам), отражающим следующие
темы:

Местные инициативы – способы
решения социальных проблем на уровне и средствами общины. Как общественная организация может повлиять
на ситуацию, в которой оказались уязвимые группы людей?

Децентрализация социальных
услуг – Примеры лучших практик на
уровне общины, социальные услуги
для уязвимых лиц – централизованные
учреждения или общинные центры?

Два тренинга задали нам импульс
для детального анализа: пользователей, деятельности, ресурсов
и среды организации. В результате я сделала два вывода. Первое:
залог успеха - человеческий фактор, команда. Наши классики, говорившие, что «кадры решают все»,
были тысячу раз правы. Второе:
надо выбрать свое четкое направление и сконцентрироваться на
нем. Это позволит не распылять
силы и выйти на более профессиональный уровень».
По материалам
http://demcom.info.md/

Люди и община. Роль инициативных
групп и местных лидеров в процессе
смены взглядов и стереотипного мышления для решения социальных проблем.
Роль лидеров общественного мнения
– как мобилизовать общину?
К конкурсу принимаются материалы, выполненные во всех жанрах прессы
– очерк, портрет, аналитическая статья,
репортаж, интервью и т.д. Также принимаются все виды теле и радио передач
– репортаж, интервью, круглый стол и т.д.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить как минимум 3 материала, сделанных в период с июня - август 2007г. Работы
могут быть либо отправлены по адресу
проекта в Кишинэу (ул. Колумна, 133, кв.
1), либо могут быть поданы в региональные
ресурсные центры проекта Унгень, Единец,
Комрат и Хынчешть. За дополнительной информацией обращайтесь к Анжеле
Мунтяну, главному эксперту по коммуникации и адвокаси. Телефон: 211599, 921776.
Адрес проекта: Кишинэу, ул. Колумна, 133,
кв. 1. Email: info@civilsociety.org.md
По материалам
http://www.civilsociety.org.md/



Антидискриминационная коалиция
Лига в защиту прав человека (LADOM), Национальный
совет молодежи Молдовы
(НЦММ), Центр GenderDoc-M,
Национальный центр цыган и
Ассоциация Gaudeamus объединились при поддержке миссии ОБСЕ
в Молдове в антидискриминационную коалицию. Консультант
LADOM Андрей Бригидин сказал во вторник на пресс-конференции в агентстве «ИНФОТАГ»,
что в последнее время в Молдове
отмечены многочисленные случаи
дискриминации по половому, возрастному, религиозному признаку,
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а также сексуальной ориентации. «Цель коалиции - предупреждение и борьба с дискриминацией. NGO стремятся
сделать Молдову нетерпимой к
любой форме дискриминации в
обществе», - сказал Бригидин.
Консультант миссии ОБСЕ
Ангелина Запорожан считает, что
создание коалиции свидетельствует о взрослении гражданского
общества в Молдове. На пресс-конференции отмечалось, что противодискриминационная коалиция
приступила в апреле к реализации проекта «Проведение проти-
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водискриминационной политики
в Молдове». Проект рассчитан на
девять месяцев, финансируется
Шведским хельсинкским комитетом и Институтом открытого общества (Будапешт) в сотрудничестве с
миссией ОБСЕ.
По материалам ИНФОТАГ

ACTUAL

O nouă Lege pentru Asociaţiile Obşteşti...
În perioada 23 august 2006
- 20 iulie 2007, au avut loc 2
şedinţe de consultări la iniţiativa
Parlamentului Republicii
Moldova la care a participat
un grup restrîns de organizaţii
neguvernamentale şi experţi în
domeniu. În cele din urmă a fost
creat un Grup de lucru pentru
a propune modificări la Legea
cu privire la asociaţiile obşteşti
din 17 mai 1996. Între timp, la
20 iulie 2007 Legislativul de
la Chişinău a adoptat o nouă
Lege pentru Asociaţiile obşteşti
din Republica Moldova, luînd
prin surprindere sectorul asociativ din Moldova. Am dorit să
aflăm opiniile reprezentanţilor
ONG, ce au participat la aceste
discuţii.
În continuare vă prezentăm opiniile
a patru reprezentanţi ai societăţii civile
care au fost implicaţi în procesul de
consultare iniţiat de Parlament pentru
modificarea Legii cu privire la Asociaţii
obşteşti din 1996:

Евгений ГОЛОЩАПОВ,
Исполнительный Директор,
Amnesty International Moldova:
“В прошлом году Министерство
юстиции, по поручению Правительства, подготовило изменения и
дополнения в Закон “Об общественных объединениях”. Эти изменения
были необходимы, чтобы привести
этот закон в соответствие с действующим Гражданским кодексом. Однако,
Министерство заодно решили попутно внести в закон такие изменения,
которые были абсолютно не связаны
с Гражданским кодексом и могли ввести множество бюрократических, формальных и ничем не обоснованных
препятствий и ограничений в процесс
регистрации и деятельности общественных объединений в Молдове.
Несколько общественных организаций
объединились и провели совместную
кампанию в январе 2007, чтобы не
допустить таких изменений. В результате, Председатель Парламента обратил внимание на эту проблему и было
решено доработать законопроект с
активным вовлечением общественных
организаций. После детального анализа законопроекта и нескольких встреч

с депутатами мы пришли к соглашению по всем существенным и принципиальным вопросам в законопроекте.
Изменения получились удачными и
не внесут каких-либо препятствий в
процесс создания и деятельности НПО
в стране.”

Sergiu OSTAF,
Director executiv CReDO:
„Cred că din partea Parlamentului
a existat o bună conlucrare şi o intenţie autentică pentru a afla poziţia şi
opiniile societăţii civile. Sub aspect de
conţinut, progresul în sensul de colaborare şi înţelegere reciprocă este deocamdată insuficient. Modificările propuse
de Ministerul Justiţiei ca conţinut nu
satisfac obligaţiunile asumate în baza
Planului UE-RM, adică nu contribuie la
consolidarea societăţii civile. Modificările
propuse în cel mai bun caz încearcă
să aducă anumite clarificări şi perfecţionări minore, uneori chiar puternic
discutabile. Iată cîteva motive pentru
calitatea insuficientă a discuţiilor: 1) din
partea societăţii civile nu a existat un
mesaj destul de coerent, societatea civilă
este destul de fragmentată în întelegerea necesităţilor pentru consolidarea
sectorului prin măsurile legislative şi în
special cu privire la Legea asociaţiilor
obşteşti, 2) Parlamentul înţelege doar
superficial esenţa funcţionării societăţii civile în sensul creării unui regim
legislativ mai favorabil. Dovadă fiind
faptul că Parlamentul nu a examinat
nici o dată în esenţă situaţia în sector
din acest punct de vedere, ca să înteleagă problemele, soluţiile care sunt
necesare pentru consolidarea acestuia,
etc. Totuşi, acest sector reprezintă unul
din domeniile de activitate ce genereaza
angajări, venituri, etc. şi capacitatea
sporită a acestuia contribuie în general
la dezvoltarea societăţii... Consider, că
este un exerciţiu important şi un precedent pozitiv. Experienţa dată poate
fi valorificată, în special sub aspect de
proces de consultare, cu alte ocazii.”

Илья ТРОМБИЦКИЙ,
Исполнительный Директор, „
Eco-Tiras”:
„…Был создан уникальный для
Молдовы и региона прецедент, когда
Парламентская Комиссия обсуждала
каждое предложение НПО. Произвела
очень хорошее впечатление методоло-

гия обсуждения проекта и то, что НПО
с пониманием отнеслись к процедурам
обсуждения законопроектов, существующим в Парламенте, не настаивая на
поправках, не относящихся к правительственному законопроекту, и в то
же время профессионально и с достоинством участвуя в диалоге. В свою
очередь, юридическая комиссия с вниманием отнеслась к аргументам НПО.
Ясно, что правительственный проект
не решит всех проблем и после публикации закона потребуется внимательный анализ национального законодательства для НПО, чтобы инициировать новые изменения в законодательство. Они должны реально улучшить
ситуацию в сферах налогообложения
и бухгалтерской отчетности НПО,
облегчения создания и деятельности
в Молдове международных НПО, создания доступа для молдавских НПО
к местным ресурсам и более тесному
сотрудничеству с населением, бизнесом и местными властями.”

Vlad MELNIC,
Managerul proiectului PNUD
”Dezvoltarea Societ=\ii Civile”,
Implementat ]n colaborare
cu Ministerul Justiţiei [i sectorul
asociativ:
„Mai bine de un an jumătate se
lucrează asupra unui pachet de legi
pentru sectorul neguvernamental. În
toamna acestui an urmează a fi înaintate Parlamentului spre adoptare Legea
cu privire la organizaţiile necomerciale,
Legea privind organizaţiile necomerciale de utilitate publică şi Legea 1% din
banii publici pentru ONG, - pachet de
legi care include în sine şi legea cu privire la Asociaţii Obşteşti.”
Evident că ne miră acest mod de
adoptare a Legii cu privire la Asociaţii
Obşteşti de către Parlament: într-un
ritm de maraton, fără a lansa discuţii
serioase cu societatea civilă, fără a se
ţine cont de eforturile de asistenţă oferite Guvernului de către PNUD. Există
un risc clar de dublare a efortului şi
iniţiativelor, de vreme ce legea votată de
Parlament la 20 iulie 2007 este parte a
legislaţiei ce va fi propusă spre aprobare
aceluiaşi Parlament de către Ministerul
Justiţiei şi PNUD. Sperăm totuşi că
aceste paradoxuri de procedură legislativă nu vor afecta în vre-un fel consolidarea şi eficientizarea activităţii sectorului
asociativ din Moldova.
A consemnat: Ian POPOV
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PRO ŞI CONTRA
CAHUL
Tinerii din Cahul identific=
problemele comunitare
În cadrul seminarului
„Identificarea problemelor
comunitare prin metode
participative”, tinerii asociaţi (reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale
şi grupurilor de iniţiativă)
din regiunea rurală a raionului Cahul au identificat
problemele comunitare cu
care se confruntă semenii
lor. Activitatea a fost organizată de către Institutul
de Instruire în Dezvoltare
„MilleniuM” în parteneriat
cu Direcţia Tineret şi Sport a
Consiliului Raional Cahul şi
Centrul Regional de Resurse

VADUL LUI VODĂ

CHIŞINĂU
Dona\ii de carte

"Securitate, Na\ionalitate
[i Cet=\enie”

Recent, Centrul de Informare şi
Documentare NATO (CID NATO) din
Moldova a primit o donaţie de carte şi alte
publicaţii din partea Diviziei Diplomaţie
Publică a NATO. Lotul primit include
cele mai recente numere ale revistelor
de specialitate NATO, precum: „NATO
Briefing”; „NATO Backgrounder”;
„Military Matters”; mai conţine şi un
set de materiale cu caracter mai general,
precum: „NATO Infopackage”, „NATO
Handbook”, „NATO/OTAN (for teenagers)”, etc. Acestea urmează a fi distribuite gratuit şi la solicitare instituţiilor de
învăţămînt şi bibliotecilor din R. Moldova.
Majoritatea publicaţiilor sunt disponibile
în patru limbi: engleză, franceză, română
şi rusă, fiind astfel accesibile unui public
mai larg de cititori.
Cu acest prilej, Centrul de Informare
şi Documentare NATO din Moldova invită persoanele interesate să viziteze sediul
CID NATO în vederea consultării noilor
apariţii editoriale. Adresa: Chişinău, str.
Bănulescu Bodoni 2A (Universitatea de
Stat din Moldova). Lista completă a publicaţiilor disponibile poate fi accesată şi pe
pagina web: www.nato.md.
Reporter FC
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pentru Tineri „Impuls” din Cahul în
cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor
asociaţi din regiunea rurală a r-nului
Cahul”, cu susţinerea financiară a

Luni, 9 iulie 2007, în sala de
conferinţe a complexului de odihnă «Odiseu», Vadul lui Vodă, a avut
loc oficializarea deschiderii Şcolii
de Vară Internaţionale cu tematica „Securitate, Naţionalitate şi
Cetăţenie”. Acest eveniment este
realizat în cadrul Programului
Educaţional Internaţional care va
include trei şcoli de vară anuale şi un
program de studii la distanţă pentru
studenţii şi masteranzii din Moldova,
inclusiv pentru cei din regiunea transnistreană, precum şi instruirea lor
în domeniile relaţiilor internaţionale,
ştiinţelor politice, guvernare modernă
şi menţinerea păcii. Obiectivul princi-

LANSARE PROIECT
Promovarea serviciilor
alternative de ]ntre\inere
a copiilor abandona\i
[i institu\ionaliza\i
Centrul pentru Drepturile
Copilului (CDC) lansează proiectul
„Promovarea serviciilor alternative
de întreţinere a copiilor abandonaţi şi instituţionalizaţi”, prin care îşi
propune să promoveze avantajele,
necesităţile etc. ale familiilor extinse, serviciilor de tutelă-curatelă, asistenţă parentală profesionistă, adopţia
naţională şi casele de tip familial ca
servicii de alternativă internatelor şi
instituţiilor rezidenţiale.
În cadrul acestui proiect, Centrul
pentru Drepturile Copilului va orga-
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Băncii Mondiale – Oficiul din Moldova.
Acest proiect este o iniţiativă a
Institutului „MilleniuM”, care vine
drept răspuns la necesităţile de angajare civică a tineretului rural. În cadrul
proiectului se desfăşoară un curs de instruire
avansată (format din 6
module), care va consolida capacităţile de angajare civică a tineretului din
regiunea rurală a r-nului
Cahul. La finele instruirii, în calitate de lucru
pentru acasă, beneficiarii
vor desfăşura, în localităţile rurale ale r-nului
Cahul, activităţi de identificare a problemelor
comunitare prin metode
participative.
Vitalie CÎRHANĂ,
IID „MilleniuM”
pal al proiectului este de a determina
politica educaţională pentru consolidarea democraţiei în RM, educarea
tinerilor în spiritul valorilor europene. Participanţii la această şcoală
de vară urmează „să propună idei
pentru rezolvarea conflictului transnistrean şi se vor bucura de susţinere
din partea autorităţilor”, a menţionat Valentin Crudu, viceministrul
Educaţiei din R. Moldova, prezent la
deschiderea şcolii.
Proiectul este implementat de
Hilfswerk Austria în Moldova în cooperare cu Academia Diplomatică din
Viena, Misiunea OSCE în Moldova,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept
în Moldova şi Centrul Informaţional
«Fereastra deschisă», regiunea transnistreană.
Agnesa SORBALO
niza un training pentru 10 jurnalişti
din presa scrisă, TV şi radio naţionale
şi 6 jurnalişti mass-media locale. La
finele lunii iulie a.c., întru a stimula
interesul jurnaliştilor pentru tematica dată, CDC va anunţa un concurs de
articole/reportaje la tema proiectului.
În cadrul aceluiaşi proiect, Centrul va
realiza 3 investigaţii jurnalistice despre situaţia copiilor instituţionalizaţi
şi consecinţele abandonului asupra
viitorului lor. Articolele vor avea o
continuitate, fiind urmărit impactul
acestora, cât şi soarta persoanelor
despre care vom scrie. Articolele de
investigaţie vor fi difuzate gratuit
ziarelor naţionale şi locale care vor fi
interesate în publicarea lor. Proiectul
este realizat cu suportul financiar al
Ambasadei Statelor Unite ale Americii
la Chişinău.
Reporter FC

OBIECTIV

Exist= societate civil= ]n Transnistria?
Deşi lent, în ultimii ani situaţia
în regiune se schimbă. Apar anumite
ONG-uri care, pe lângă faptul că susţin reîntregirea R. Moldova şi calea
europeană a statului integru, au şi
o activitate favorabilă democratizării
regiunii. Trebuie să recunosc că astfel
de ONG-uri sunt puţine la număr, la
fel cum sunt puţine şi formaţiunile
politice de opoziţie, care promovează
ideea restabilirii integrităţii statului
R. Moldova.
Societatea civilă din regiunea
de est a Moldovei, care doreşte o
schimbare democratică în regiune, se
confruntă cu multe probleme. Drept
exemple pot servi agresările unor
lideri de ONG, care nu susţin politica
smirnovistă (incendierea apartamentelor, turnarea acidului sulfuric pe
sub uşă în apartament, ameninţările
la telefon). Cel mai recent, în primăvara curentă, organizaţia „Fereastra
spre Lume” (World Window) de la
Tiraspol, care a deschis un centru
de informare europeană în stânga
Nistrului, a fost blocată de către „bravii” reprezentanţi ai „societăţii civile”
gestionate de către D. Soin.
Mai mulţi analişti apreciază dezvoltarea aşa-numitei societăţi civile
transnistrene în 4 etape. La prima
etapă, perioada începutului anilor 90

ai secolului trecut, când s-au creat
aşa-numitele mişcări de apărare a
Transnistriei. Plus sindicatele rămase din perioada sovietică, structuri
controlate de către securitatea rusă
ori transnistreană. Uniunile pe criteriu „etnic” de asemenea au apărut în
acea perioadă.
A doua etapă, sfârşitul anilor 90, au
apărut mai multe organizaţii create şi
gestionate de MGB, pentru a face „fon
democratic”, dar şi pentru a promova
anumite idei. Acest proces a continuat
cu o amplificare la începutul anilor
2000. Mişcarea „Prorâv” (gestionată
din umbră de ofiţerul MGB Dmitrii
Soin) este un exemplu de acest fel.
Au apărut şi mai multe ONG-uri
care sunt integral apolitice, aşa cum
sunt cele pentru apărarea drepturilor
femeilor sau copiilor dintr-o localitate
anume, protejarea drepturilor câinilor
vagabonzi etc. Însă, în cazul în care
activitatea acestora avea tangenţe cu
malul drept al Nistrului, ele neapărat
urmau să primească „autorizare” din
partea MGB-ului. Această perioadă
este caracterizată şi de apariţia primelor protopartide, majoritatea dintre care erau create pentru a susţine
regimul lui Smirnov, dar şi pentru
a mima democraţia. De asemenea,
există filiale ale partidelor din Rusia

ori din R. Moldova. În ultimul timp
s-a înregistrat un fenomen interesant - crearea partidelor politice. În
ultimii doi-trei ani în Transnistria
a fost un adevărat „boom” al partidelor, majoritatea dintre care sunt
creaturi artificiale ale administraţiei lui Smirnov sau ministerului
lui Antiufeev. Însă au mai apărut
şi partide care reprezintă interesele
anumitor clanuri financiaro-mafiote
(Partidul Renaşterea reprezintă interesele grupării „Sheriff”). Tot în ultimii ani au apărut unele ONG-uri care
colaborează strâns cu colegii lor din
dreapta Nistrului, organizând proiecte comune. Aceste ONG-uri nu se
supun administraţiei tiraspolene, deşi
au probleme suficiente cu regimul
smirnovist. Probabil, banii „pompaţi”
generos de Occident în acestea sunt o
bună recompensă pentru „viaţa vitregă” avută în stânga Nistrului.
Prin urmare, nu poate fi exclusă
nici lipsa integrală a societăţii civile
în regiunea transnistreană şi nici susţinerea anumitor elemente din ceea
ce este numită „societate civilă transnistreană”. Cu o condiţie importantă:
să fie selectate ONG-urile ori alte
elemente ale societăţii civile pentru
finanţare, astfel ca banii să nu fie
aruncaţi în vânt.
Comentariu de Oleg CRISTAL
(textul integral poate fi citit pe
www.ong.md)

English Summer Camp 2007: „am reuşit să merg dincolo de stereoti
stereotipuri”
puri”
Asociaţia Obştească „Generaţia Tinerilor”, în parteneriat cu ACTR/ACCELS (Consiliile Americane pentru
Învăţămînt Superior), Asociaţia Profesorilor de Limbă
Engleză (APLE) şi Corpul Păcii a organizat în perioada 914 iulie tabăra de vară în limba engleză (English Summer
Camp 2007) „Understanding Diversity” (Înţelegerea
Diversităţii), care a avut loc la baza de odihnă „Ghiocel”
din s. Cârnăţeni (r-nul Căuşeni). Mihaela Isac, co-director al taberei, coordonator al Absolvenţilor FLEX în
cadrul: ACTR/ACCELS, ne-a mărturisit că scopul acestui proiect este de a promova ideea diversităţii în comunităţile din Moldova. Tabăra a adunat apr. 120 de elevi
din toate regiunile Moldovei, inclusiv Transnistria. Anul
acesta proiectul este finanţat de Ambasada Statelor Unite,
prin intermediul Granturilor Mici pentru Susţinerea
Iniţiativelor Democratice.
M.I.: „Acest proiect, pe parcursul mai multor ediţii a
contribuit la dezvoltarea multor tineri. După cum mărturisea şi unul din consilieri, iniţierea sa în ONG-uri a avut
loc când a participat pentru prima dată în această tabără,
cinci ani în urmă. Tinerii deprind valori democratice,
pe care le răspândesc apoi în comunităţile din care vin.
Tinerii din tabără au ales şi un preşedinte, care are dreptul să participe, anul următor, drept consilier în tabără.
Alegerile democratice şi campania electorală în care au
participat au facilitat înţelegerea valorilor democratice.”
Samantha Parkes, co-director al taberei, voluntar Corpul Păcii: „În calitate de organizatori am dorit

ca participanţii să înceapă
să se gândească la diversitatea din R.
Moldova, care
deseori reprezintă o problemă pentru
că populaţia
Moldovei vorbeşte în diferite limbi şi reprezintă diferite culturi ce se
întrepătrund şi uneori se ciocnesc. În acest an am avut
parte de 3 consilieri şi 20 participanţi din Transnistria.
Ne-am propus să începem un dialog constructiv printre
tinerii din Moldova pe tema conflictului transnistrean şi
cum percep ei situaţia creată. Doar la această tabără poţi
întâlni tineri dialogând pe această temă, utilizând limba
engleză drept limbă de comunicare, limba în cazul de faţă
nefiind un instrument politic. Este greu să determinăm
care a fost impactul asupra participanţilor, dar comentariile tinerilor, spunând că „această tabără a schimbat
viziunea mea asupra lucrurilor şi am reuşit să merg
dincolo de stereotipuri”, vorbesc de la sine. Astfel, în
10 ani, când vor fi adulţi şi vor avea ocazia să conducă
ţara, ei nu vor judeca oamenii de pe celălalt mal al râului,
pentru că vor şti că au prieteni dincolo.”
A dialogat Dorina BALTAG

nr. 7 (21) iulie 2007 /

FORUM civic

5

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАК У ВАС, В ТИРАСПОЛЕ,
ВОСПРИНИМАЮТ ЕВРОСОЮЗ?
Разговоры об открытии Европейского информационного центра в Приднестровье ведутся с конца прошлого года. В текущем году Европейский Союз стал
непосредственным соседом Молдовы и, естественно,
интерес к ней, к происходящим в стране процессам, к
приднестровской проблеме у ЕС увеличился.
О том, что такое Приднестровье, узнавалось в основном из молдавских источников. Картина вырисовывалась ужасная. Невольно возникает вопрос: «А как
там оставшиеся люди живут?». Был изменен формат
переговорного процесса, представители ЕС получили
в нем статус наблюдателя, что, несомненно, является
положительным моментом. Информация по переговорному процессу поступает напрямую, минуя пропагандистскую машину.
Многие представители европейских структур, посещая Приднестровье и встречаясь с представителями
НПО, спрашивали, а как, собственно говоря, население региона воспринимает Европейский Союз. Ответ
прост – никак, по большому счету. О ЕС мало кто
знает, несмотря на близость границ. И дело не только
в незнании сложной европейской бюрократической структуры, многие простые жители Европейского Союза мало
разбираются в ней. Скорее,
большинству приднестровских жителей просто неизвестно, что такое в принципе
Европейский Союз. ЕС чаще
всего на бытовом уровне ассоциируется с паспортом какойлибо страны входящей в него,
благодаря которому можно
без визовых проблем передвигаться по Европе, искать
работу в более зажиточных
странах.
У руководства приднестровского сепаратистского
региона о ЕС больше сведений. Оно и понятно. Они в
последнее время (как и представители бизнес элиты
региона) достаточно часто встречаются с официальными представителями Европейского Союза различного
уровня. И контактируют они весьма охотно, таким
образом, у них появляется возможность показать и рассказать о ситуации, что называется, в реальном времени, донести свою точку зрения.
Нельзя сказать, что НПО не имеет возможности
общаться на таком же уровне. Встречи эти, правда, не
столь часты, как официальные визиты, но ценность
их в том, что именно на них можно, по идее, узнать
настоящее, не приукрашенное состояние дел. Другое
дело, что между приднестровскими НПО нет единства
и информацией о своих контактах они друг с другом, в
большинстве своем, предпочитают не делиться.
Если же прислушаться к тому, о чем вещает большинство приднестровских СМИ, то выходит, что большинство населения (так, по большому счету, и есть)
настроено пророссийски. Этим постоянно бравируют
различные ура-патриотические организации. Мол, не
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«… идея торжествует лишь в том случае,
если она верна. Осуществление неверной
идеи влечет за собой тяжелые последствия, особенно когда она проводится последовательно».
Л. Н. Гумилев, «Гунны в Китае»

нужен нам берег брюссельский и вообще Евросоюз со
всеми его составляющими. Оставьте нас в покое, мы
свой выбор сделали, мы часть России. В подобных заявлениях, есть, как минимум, доля лукавства. Давайте
зададимся вопросом, а была ли предложена населению
иная перспектива, к примеру, европейская? То есть, по
настоящему европейская, не просто на уровне разговоров и обсуждений, а на уровне конкретной европейской
программы для Приднестровья. Не была. Что же касается того, что Приднестровье исключительно проросийски ориентировано здесь тоже можно задать не очень
удобный вопрос. Известно,
что одним из основных торговых партнеров РФ (как
и Приднестровья, кстати)
является именно ЕС. Кроме
того, в странах Европейского
Союза проживает ни много,
ни мало 6 млн. человек,
называющих себя русскими.
В Европе существует достаточно активная и известная
организация «Европейский
русский альянс». А что можно
сказать о Калининградской
области, большинство жителей которой побывали в
ЕС чаще, чем в Москве?
Думается, что в современном мире о каких-то жестких
словесных политических привязках говорить можно
весьма условно.
Что же касается собственно предполагаемого
Европейского информационного центра, то недавно
стало известно, что принципиальное согласие руководства региона на его открытие имеется. Что называется,
первый шаг сделан. Теперь в бюрократических коридорах самого ЕС должны согласовать каковы будут
структура, порядок работы, финансирования, функции,
цели, задачи этого центра. Пока что конкретной работы
на месте, в Приднестровье, в этом вопросе не ведется.
Но, думается, это дело времени.
Полагаем, что именно благодаря открытию такого Центра, как у Евросоюза, так и у населения
Приднестровского региона будет намного больше возможностей без всяческого рода посредников узнать
лучше друг друга.
Остается только пожелать, чтобы эта хорошая идея
не была забыта. Ведь давно известно правило жизни:
нереализованная идея – потерянная идея.
Максим КУЗОВЛЕВ

PUNCT DE VEDERE

“Încurajăm organizaţiile transnistrene să
creeze parteneriate cu cele de pe malul drept”
Interviu cu John BALIAN, Prim Secretar
pentru Cultură şi Presă, Ambasada SUA în Moldova

Stimate dle Balian, cum aprciaţi
dezvoltarea sectorului asociativ
pe segmentul transnistrean?
JB: Dezvoltarea sectorului asociativ
pe segmentul transnistrean este asemănător cu cel de pe malul drept al r.
Nistru se resimte necesitatea revizuirii
ONG-urilor, începând cu nivelul de
organizare, ONG-urilor le lipseşte o
structură modernă, ele sunt dependente de personalităţi şi de fonduri, organizaţiilor le lipseşte o viziune
strategică (ONG-urile trebuie să fie
conduse de necesitate, să deţină un
plan şi o strategie, adică o hartă de
parcurs în activitatea sa, o hartă bine
definită care să fie bazată pe o viziune
ce determină misiunea organizaţiei).
De asemenea, ONG-urilor de pe ambele
maluri ale Nistrului le lipseşte o bază de
susţinători (constituency).
Ceea ce diferenţiază ONG-urile din
Transnistria este că ele au un mediu de
afirmare mult mai restrâns. Transnistria
este un sistem autocratic şi pentru a
supravieţui, unui ONG îi vine mult mai
greu, este mult mai dificil de a fi independent, pentru că autorităţile transnistrene au mai multe căi de a-şi impune
voinţa.
Se resimte necesitatea de a organiza
cât mai multe training-uri, seminare
de consolidare a capacităţii organiza-

ţiei, astfel ajutând sectorul asociativ
să-şi clarifice obiectivele, să posede
idei clare în privinţa a ceea ce trebuie să facă, să-şi dezvolte resursele etc.
Diferenţa este că sectorului asociativ din
Transnistria trebuie să i se acorde mai
multă atenţie, este nevoie să se lucreze în regiune, mai ales la consolidarea
acestui sector. Un alt aspect este că în
regiunea transnistreană este mai greu
de operat, de exemplu sunt obstacole
în ceea ce priveşte transferul bănesc în
cazul în care organizaţia a câştigat un
grant. Finanţatorul, de regulă, nu poate
transfera banii; de cele mai multe ori,
aceste organizaţii primesc banii pe un
cont pe care şi-l creează în afara regiunii
şi încasează suma primită. În aceeaşi
ordine de idei, dacă doreşti să organizezi
un atelier de instruire există riscul că nu
vei putea traversa de partea cealaltă. Nu
zic că este imposibil, dar dificultăţi sunt
şi mai degrabă organizăm aceste ateliere
de partea dreaptă a r. Nistru.
Probabil, ONG-urile de pe malul
drept al râului Nistru ar trebui
să fie mai deschise spre cooperare cu cele din regiunea transnistreană şi să facă mai mult decât
donatorii?
JB: Incontestabil, dar numai dacă
organizaţiile de aici ar fi capabile şi apte
să facă dincolo de ceea ce realizează pe
acest mal şi să coopereze cu ONG-urile
transnistrene în cadrul unor proiecte

comune. Dacă sectorul asociativ de pe
malul drept al râului ar evolua pe verticală, atunci ONG-urile de pe malul
drept şi-ar alege drept organizaţie-partener una de pe malul stâng şi ar aplica
pentru fonduri în cadrul unor proiecte
bilaterale, ar activa în cadrul proiectului
pe picior de egalitate.
Dle Balian, ce ne puteţi spune
despre cooperarea ONG-urilor de
pe ambele maluri ale Nistrului
în cadrul Granturilor Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor
Democratice?
JB: Ambasada SUA la Chişinău,
prin intermediul Granturilor Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice
a finanţat atât proiecte comune, în coparteneriat, cât şi organizaţii care au
aplicat individual cu scopul de a implementa proiectul în regiune, având un
grup-ţintă transnistrean. Am finanţat
câteva proiecte de acest gen şi încurajăm organizaţiile transnistrene să creeze
parteneriate cu cele de pe malul drept.
Iniţiativa nu trebuie să vină doar de la
organizaţiile de aici, ea poate veni şi de
pe celălalt mal şi astfel de colaborări
sunt binevenite: aplicare comună, implementare şi cooperare bilaterală.
Vă mulţumim pentru timpul acordat.
Pentru conformitate:
Dorina BALTAG

“Tinerii de pe ambele maluri construiesc poduri de prietenie”
În perioada 2-8 iulie 2007, la tabăra
de odihnă „Ghiocel” din r-nul Căuşeni,
Serviciul pentru Pace în colaborare
cu Asociaţia „Evrica” din or. Râbniţa,
Corpul Păcii şi Organizaţia Naţională
a Scouţilor din Moldova, cu suportul
financiar al Ambasadei SUA în Moldova
a organizat şcoala de vară: „Tinerii de
pe ambele maluri construiesc poduri de prietenie”, în cadrul proiectului
„Consolidarea sectorului asociativ de
tineret din regiunea transnistreană”, la
care au participat 50 de tineri din regiunea transnistreană, elevi de la liceele
din oraşele Bender, Tiraspol, Dubăsari,
Râbniţa şi Grigoriopol şi 50 de tineri
din alte localităţi ale republicii.
În cadrul Şcolii de vară tinerii au
învăţat cum să activeze în cadrul clubului din localitatea de baştină, cum să

organizeze diverse activităţi de ocupare a timpului
liber în rândul tinerilor,
cum să editeze ziarul clubului, dar şi metode de
consolidare a echipei,
comunicarea eficientă şi
soluţionarea conflictelor, liderismul şi lucrul
în grup, autofinanţarea
clubului ş.a. În fiecare zi
tinerii editau ziarul taberei, unde puteai regăsi
cele mai impresionante momente de
pe parcursul zilei. Jocurile şi munca în
grup i-au ajutat pe tinerii de pe ambele
maluri să se cunoască mai bine între
ei, să lege prietenii şi să stabilească
noi relaţii de colaborare. Să sperăm că
proiectul dat va avea continuitate şi

răsunet, iar acest prim pas în rezolvarea conflictului transnistrean va duce
la o conlucrare mai fructuoasă dintre
cele două maluri...
Pentru detalii, contactaţi:
Florin ŢURCANU, tel.: 456995 /
069149025, florinsfp@gmail.com
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Reprezentan\ii sectorului asociativ
despre transparen\a mass-media

unor posturi de televiziune, radio sau
ziare) ne îndreptăţesc să afirmăm că în
Republica Moldova nu există suficientă
transparenţă în ceea ce priveşte afacerile mass-media”.

vor face puţină lumină şi vor ajuta.”
Cornelia
Cozonac,
preşedinte al
Centrului de
Investigaţii
Jurnalistice:
”La capitolul transparenţa presei există unele carenţe. De exemplu,
nu sunt transparente sursele de
finanţare a mediilor de informare.
La fel, este foarte greu să afli cine
sunt acţionarii multor ziare, posturi de
radio, TV etc. sau cum se gestionează
sursele băneşti în cazul TV publice sau
cele direcţionate din bugetul de stat
către anumite publicaţii deetatizate.
Acum un an Centrul a declanşat o
investigaţie amplă privind sursele de
finanţare a presei din R. Moldova, dar
s-a lovit de mai multe obstacole, unele
dintre care nu sunt încă depăşite. De
exemplu, Camera Înregistrării de Stat
a solicitat o sumă de peste 9 mii lei
pentru a ne furniza informaţia despre
publicaţiile înregistrate la Cameră. La
acel moment dispuneam de informaţii
că o parte a presei din Moldova ar fi
finanţată pe căi oculte de către regimul
secesionist de la Tiraspol şi de către
anumite grupări cu trecut criminal din
Moldova şi din Federaţia Rusă.
Cât priveşte sursele de informare a jurnaliştilor, care, deseori,
trezesc suspiciuni, aici situaţia este
mai clară. În multe cazuri jurnaliştii
îşi protejează sursele pentru a nu le
crea probleme şi este corect, numai că
nu trebuie să se abuzeze în acest sens,
pentru că atunci materialul publicat
şi însăşi redacţia devin necredibile.
Din păcate, se fac multe materiale la
comandă şi există ziarişti care acceptă astfel de misiuni redacţionale. De
regulă, faptul că un articol sau altul
este realizat la comandă este sesizat şi
cu ochiul neînarmat. În Moldova, ca şi
în multe alte state din această regiune,
jurnaliştii muncesc pe doi bani şi pot
oricând ajunge în pagina de decese a
ziarului. Mulţi dintre aceşti jurnalişti
se gândesc la familiile lor, la prietenii
pe care i-ar putea expune pericolului
şi, probabil, nu odată s-au întrebat
dacă merită să îşi asume riscul de
a scrie un adevăr care de multe ori
rămâne nebăgat în seamă. Şi, totuşi,
mulţi aleg să rişte şi să muncească cinstit, dezvăluind afacerile murdare ale
politicienilor, în speranţa că scrierile
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Гражданский ФОРУМ

Petru Macovei,
Director executiv al Asociaţiei
Presei
Independente:
“Mass-media prin definiţie trebuie
să fie transparentă, măcar şi din considerentul că mijloacele de informare în
masă fac mai transparentă activitatea
altor instituţii, organizaţii sau a guvernanţilor. În mod normal şi firesc, media
ar trebui să fie transparentă. Dar cât
de transparentă este mass-media, de
fapt? Întrebarea este oarecum provocatoare pentru că, dacă ar fi să comparăm
starea de lucruri de pe piaţa media din
Moldova cu situaţia din ţările cu democraţie avansată, vom conchide că multe
din ziarele de la noi nu sunt suficient
de transparente în raport cu afacerea lor editorială. Or, spre deosebire
de alte ţări din Europa, majoritatea
publicaţiilor din Moldova nu agreează
ideea înfiinţării unui Birou de Audit
al Tirajului (instituţie specializată care
eliberează certificate de confirmare a
tirajelor). La noi se întâmplă deseori că
ziarele declară un tiraj, însă în realitate
tipăresc mult mai puţine exemplare. În
alte ţări asemenea birouri de audit reprezintă un mecanism foarte important şi
eficient, cu ajutorul căruia mass-media
poate obţine venituri suplimentare din
publicitate. Din păcate, la noi presa este
încă reticentă faţă de ideea înfiinţării
unui astfel de birou. Iar aceasta înseamnă că, cel puţin din punctul de vedere al
transparenţei tirajelor, mass-media nu
este transparentă.
Un alt aspect priveşte transparenţa cifrelor de afaceri sau a vânzărilor
pe care le au ziarele. Şi aici ar fi loc de
mai bine, pentru că prevederile legislative în vigoare nu sunt foarte stimulatoare pentru mass-media. Ziarele sunt
catalogate ca publicaţii de reclamă dacă
volumul de publicitate din ziar depăşeşte 30% din spaţiul total al ziarului, ceea
ce înseamnă impozite mai mari. Astfel,
unele ziare sunt nevoite să caute unele
modalităţi de a evita impozitarea suplimentară, căci businessul editorial nu
aduce profituri foarte mari.
Aceste şi alte aspecte ale activităţii
media (spre exemplu, publicul larg nu
ştie cine sunt adevăraţii proprietari ai
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Dumitru
Ciorici,
preşedinte
al Centrului
Tânărului
Jurnalist:
“Nu ştiu dacă pot să pun toată
presa într-o oală, însă, în viziunea
mea, presa din R. Moldova nu înclină balanţa spre transparenţă. Cu
toate că activez în acest domeniu, aflu
lucruri mult mai târziu şi din surse, de
regulă, neoficiale despre chestiuni de
culise. Cred că gazetarii ar trebui să fie
mai deschişi şi să spună de cine sunt
finanţaţi, pentru ce de fapt militează şi
să nu se ascundă după deget. De altfel,
presa nu va fi percepută drept onestă
şi nici nu va fi tratată serios - lucru
care de fapt şi se întâmplă.”

Galina Alcaz,
preşedintele Asociaţiei
Jurnaliştilor din
Medicină:
„În opinia mea, este prematur să
vorbim despre existenţa unei transparenţe depline privind tematica medicală în
mijloacele mass-media din ţara noastră.
În acelaşi timp, atestăm existenţa unei
nevoi sociale accentuate în ce priveşte o
informare deplină, obiectivă şi operativă
din sistemul de sănătate: condiţiile de
tratament al pacienţilor; poliţa de asigurare şi serviciile medicale garantate
de către aceasta pacienţilor; asigurarea
cu medicamente eficiente şi calitative
etc. Consider că lipsa unei transparenţe
în domeniu se datorează următoarelor
cauze: tergiversarea unei reforme structurale performante care ar asigura eficienţa sistemului medical din ţară şi dorinţa diriguitorilor sistemului de a prezenta
populaţiei o situaţie în culori roze, care
însă este ruptă de realitate. În acelaşi
timp, această situaţie precară se datorează, concomitent, şi incapacităţii mijloacelor mass-media autohtone care
nu sunt cu adevărat libere şi independente financiar. Respectiva stare a lucrurilor
îl determină pe jurnalist să nu realizeze
subiecte analitice obiective, impertinente
şi de investigaţie profundă.”
A consemnat Dorina BALTAG

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

PRO
SĂNĂTATEA

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

Societatea civil= din Moldova a votat online
pentru protec\ia fa\= de expunerea la fumul de \igar=
Deşi Republica Moldova nu a participat oficial la cea de-a
II-a conferinţă a părţilor (COP 2) la Convenţia Cadru privind Controlul Tutunului (CCCT) a Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (OMS), care s-a desfăşurat la Bangkok, Thailanda, în
perioada 30 iunie - 6 iulie 2007, societatea civilă din Moldova
a avut oportunitatea să voteze online pentru protecţia faţă de
expunerea la fumul de ţigară, unul dintre subiectele cele mai
larg mediatizate în ajunul evenimentului.
Iniţiativa a venit din partea organizaţiei Global Smokefree Partnership,
în special, a grupului Global Voice
Campaign, care, în scopul solidarizării
efortului de promovare şi implementare a unor măsuri eficiente (legislative, executive, administrative şi/sau de
altă natură pentru a asigura protecţia
împotriva expunerii la fumul de tutun
la locul de muncă, în mijloacele de
transport public, locurile publice închise etc. ), a lansat o acţiune de votare
online. Astfel, organizaţiile ce activează
în domeniul controlului tutunului din
lumea întreagă au avut posibilitatea
să voteze în susţinerea aprobării ghidului de implementare a articolului 8
al Convenţiei Cadru de Control al
Tutunului.
Este de menţionat că printre cele 500 de organizaţii din
peste 100 de ţări, care şi-au dat
votul pentru aprobarea acestui
ghid, se numără şi Centrul de
Informare, Instruire şi Analiză
Socială “CAPTES” din Moldova.
Chintesenţa acestui ghid relevă
ideea că expunerea la fumul de
ţigară provoacă moarte, boală,
disabilităţi, iar abordarea mecanicistă (ventilare, spaţii de separare) nu protejează de consecinţele
negative ale fumului de ţigară.
Doar eliberarea totală a acestor
localuri de produsele din tutun
poate proteja sănătatea publică.
Aprobarea în unanimitate de
către participanţii la conferinţa
părţilor a ghidului pentru articolul nr.8
al Convenţiei este considerată un mare
succes al acestui eveniment internaţional, ceea ce trezeşte speranţe că guvernele lumii vor reuşi să adopte o legislaţie privind controlul tutunului pentru
protejarea generaţiilor prezente şi vii-

toare de consecinţele devastatoare ale
consumului de tutun şi expunerea la
fumul de ţigară.
La reuniunea de la Bangkok au participat reprezentanţi ai 129 de ţări din
cele 146, care sunt părţi ale Convenţiei,
precum şi observatori din partea diferitor organizaţii interguvernamentale şi
neguvernamentale.
Dintre statele ex-sovietice, la lucrările conferinţei au participat delegaţi din Azerbaidjan, Armenia, Georgia,
Ucraina, Letonia şi Lituania. Belarus,
Kazahstan şi Kârgâzstan, deşi sunt
state părţi ale Convenţiei, au lipsit, iar
din partea Rusiei şi Tadjikistanului au
fost prezenţi doar observatori.

Republica Moldova, deşi a semnat
CCCT la 29 iunie 2004 (în ultima zi posibilă), iar la 11 mai 2007 a ratificat-o, nu
este parte a acestei Convenţii. Moldova
ar fi putut participa la COP 2 ca observator fără drept de vot, participarea în
calitate de stat membru cu drepturi

depline fiind posibilă doar după 90 de
zile de la data depunerii instrumentului
de ratificare la Depozitarul Organizaţiei
Naţiunilor Unite la New York.
„Parte a Convenţiei” este o definiţie atribuită ţărilor care au semnat şi
au ratificat Convenţia Cadru privind
Controlul Tutunului, astfel devenind
parte a acestui important document
internaţional, care are menirea să protejeze sănătatea la nivel global ca răspuns la dezvoltarea epidemiei tutunului. Prin ratificarea Convenţiei, guvernele lumii demonstrează angajament
politic pentru respectarea prevederilor
ce ţin de controlul tutunului în ţară şi
îşi asumă responsabilitatea de a nu submina obiectivele definite în acest tratat
internaţional.
În cadrul celei de-a doua conferinţe a părţilor au fost abordate mai
multe subiecte, printre care: eliminarea comerţului ilicit cu produsele din
tutun; publicitatea, sponsorizarea şi
promovarea transfrontalieră; ambalarea şi etichetarea produselor de tutun;
educaţia, comunicarea, pregătirea şi
conştientizarea publică etc.
Decizii importante au fost luate şi
referitor la forma de raportare a etapei de implementare a Convenţiei, bugetul şi
resursele financiare pentru
controlul tutunului, inclusiv necesităţile de asistenţă
tehnică şi financiară pentru
implementarea prevederilor
CCCT a ţărilor în curs de
dezvoltare şi cu economii în
tranziţie.
Scopul conferinţei părţilor, în general, e de a menţine procesul de implementare
a Convenţiei sub control permanent; de a lua decizii şi de
a adopta protocoale, anexe şi
amendamente la articolele
de bază ale Convenţiei, care
ar veni în sprijinul implementării eficiente a acesteia.
Amintim că prima conferinţă a părţilor a avut loc anul trecut la Geneva,
iar ediţia viitoare se va desfăşura în
2008 în Republica Sud-Africană.

Victoria Tataru,
director executiv CAPTES
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O LUME LIBERĂ DE TUTUN!

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

Spune ce gândeşti!
Oleg Serebrian,
deputat în Parlamentul RM

Sorina Ştefârţă,
redactor-şef la ziarul „Timpul”

}n familia mea nimeni nu
a fumat niciodat=
Nimeni nu este în drept de a
decide ce este bine sau rău pentru
cineva. Astfel, fiecare e liber să
aleagă ce va face cu viaţa şi sănătatea lui. Dar toţi avem dreptul să
ne pronunţăm vizavi de o problemă
sau alta. În familia mea nimeni
nu a fumat niciodată: nici străbuneii, nici buneii, nici tatăl şi nici eu.
Este decizia fiecaruia de a nu fuma.
Consider fumatul un capriciu, un
mod de exprimare nereuşit, care
în final ajunge să se transforme în
boală. Ţigările sunt un lucru de prisos în viaţă şi nu merită sănătatea
noastră. Pe banii economisiţi mai
bine mergeţi într-o călătorie…

Dependen\a de \ig=ri
dezintegreaz=
personalitatea
Sunt o persoană liberală, din
care motiv accept dreptul fiecărui
om la propria opţiune – inclusiv
opţiunea de a fuma. În acelaşi timp,
mă deranjează dependenţa, indiferent de forma pe care o ia aceasta.
Căci dependenţa – de tigară, alcool,
droguri, ură sau chiar dragoste –
dezintegrează personalitatea. Deşi e
mai bine să fii dependent de dragoste decât de vin... în ceea ce priveşte
ţigara, eu am găsit calea de mijloc
în relaţia cu ea - o las să-mi intre
uneori în casă, dar în nici un caz
să rămână acolo. Fumez de poftă,
ştiind că o ţigară la o lună sau două

Digest
Lege ce contrastează cu
istoria unei ţări
Nici în ţara celui mai bun tutun
din lume nu se mai poate fuma fără
riscul de a plăti o amendă. Guvernul
de la Havana a aprobat o legislaţie
strictă ce interzice fumatul la birou,
în magazine, teatre, şcoli, centre sanitare şi, în general, în locurile publice
închise întru respectarea drepturilor
nefumătorilor. Insula caraibeană era
unul dintre paradisurile fumătorilor
atât pentru calitatea tutunului, cât
şi pentru inexistenţa legilor care să
limiteze consumul de tutun.
Ţigări fără nicotină
Frunze de alun, papaya, eucalipt
şi mentă – toate acestea înlocuiesc
tutunul dintr-o ţigară obişnuită,
transformând-o într-o ţigară fără
urmă de nicotină. Astfel de ţigări
sunt produse şi puse la dispoziţia persoanelor puternic dependente atât de
ţigară, dar şi de gestul propriu-zis de
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nu mă va face dependentă de ea.
Deci, voi rămâne integră.

Гражданский ФОРУМ

Laurenţiu Popescu,
formaţia “Savana”

Ast=zi nu mai e la mod=
s= fii fum=tor
Cred că enunţurile de felul „ţigara mă calmează”, „este un mijloc de
bună dispoziţie”, „demonstrează un
grad de maturitate” sunt împotriva
trendului şi trebuie depăşite.
Mai ales de adolescenţi, care, în
dorinţa de a imita tot ce le pare curios
la vârsta lor, riscă să devină victimele
unui obicei dezagreabil, ce pe parcurs
le va dăuna grav sănătăţii.
La fel, consider că asupra unei
persoane nu poţi influenţa prin constrângere. Este necesar ca oamenii să
conştientizeze pericolul ţigărilor şi să
facă alegerea corectă.

a aprinde şi a duce ţigara la gură.
Ţigara fără nicotină este o păcăleală
a simţurilor şi un instrument de
a-i ajuta pe fumători să renunţe la
fumat. Reţeta constă în înlocuirea
treptată a ţigărilor obişnuite cu cele
fără tutun. Clasificată ca un adjuvant, în Europa se găseşte numai
în farmacii şi costă de patru ori mai
mult decât o ţigară obişnuită.

Tutunul scurtează
viaţa cu 8 ani
Fumătorii care fac şi o boală asociată tabagismului trăiesc în medie
cu 21 de ani mai puţin decât nefumătorii, iar cei care nu fac o astfel
de afecţiune au viaţa mai scurtă cu
8 ani comparativ cu cei care nu au
consumat tutun niciodată. În plus,
cele mai frecvente boli provocate de
fumat sunt: accidentul vascular cerebral, cancerul pulmonar, cancerul de
esofag, bronşita cronică, tulburări în
zona genitală, impotenţa etc. Femeile
fumătoare pot afecta grav sănătatea
copilului său.
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R=va[... ]ndurerat
Unde-ţi mai este viaţa ta
uşoară ca o pană, ca un fluture
pe arena viselor? Ţi-ai înăbuşit-o
într-un fum cenuşiu ce te slăbeşte şi te duce în infern… Tuse, boli
cardiace, astmă, cancer…
…iar lumea din jurul tău e o
minune. O poveste în care soarele şi luna strălucesc pentru tine.
Încearcă să găseşti raza fericirii
din inima ta! Nu dispera! Viaţa e
o sărbătoare!

Eleonora Andriuţă,
satul Rezeni, Ialoveni

S Ă N Ă TAT E

O problemă ecologică nu are hotare...
Interviu cu Rodica Negură,
preşedintele ONG-ului SalvaEco
Unul dintre subiectele „fierbinţi” ale comunităţii internaţionale ţine de încălzirea globală. Care sunt cauzele şi caracteristicile acestui fenomen?
R. NEGURĂ: Zilnic, prin activităţile noastre, contribuim la schimbarea
climei. Fie prin utilizarea automobilului pentru a ne deplasa la serviciu, fie prin arderea combustibilului
fosil (petrol, cărbune) pentru a încălzi
locuinţa; atunci când utilizăm deodorante sau spray-uri etc. – toate duc
la poluarea mediului şi acumularea
gazelor de seră ce reprezintă principala cauză în încălzirea globala. Pentru
a înţelege mai bine acest lucru să
examinăm mecanismul de încălzire
a unei sere obişnuite: lumina solară,
plină de energie, pătrunde în seră cu
uşurinţă, iar pământul încălzit emană
căldură, care, din păcate nu poate
ieşi în exterior. Exact acelaşi lucru
se întâmplă şi cu atmosfera noastră.
Razele solare, pătrunzând în atmosferă, încălzesc suprafaţa pământului, care mai apoi emană căldură.
Gazele de seră, în componenţa cărora
în mare parte intră oxidul de carbon
(CO2), metanul (CH4), oxizii de azot
(NO2), contribuie la instalarea şi alimentarea unui efect de seră, ce duce
la încălzirea atmosferei terestre şi,
respectiv, la încălzirea globală.
Fenomenul încălzirii globale
este ceva normal pentru Terra?
Au mai fost astfel de schimbări
de climă sau nu?
R. NEGURĂ: Dacă e să mă refer
la încălzirea globală din prezent,
atunci pot să afirm că nu este un
fenomen normal, deoarece variaţiile
de temperatură ce au loc acum nu
sunt un fenomen natural, pentru că
sunt cauzate de om. Este corect că
Terra nu a avut tot timpul o climă
constantă, au existat ere mai calde,
care au fost urmate de ere glaciare.
Cu toate acestea, s-a observat că în
ultimii 10 mii de ani noi am avut o
climă stabilă, favorabilă pentru dezvoltarea vieţii pe Pământ. Dar odată
cu creşterea numărului populaţiei şi,
respectiv, a necesarului de energie,
industrializarea puternică, în ultimii
100 de ani temperatura medie la nivel
global a crescut brusc cu aproximativ
0,6o C mai mult decât în ultimii 1000
de ani.

Unii specialişti afirmă
că din cauza modificărilor
climaterice temperatura
va creşte, alţii dimpotrivă
afirmă că va scădea. Cum
explicaţi Dumneavoastră
multitudinea de opinii vizavi de viitorul climateric al
Terrei?
R. NEGURĂ: Noi deja înregistrăm o creştere a temperaturii.
Judecând după evoluţia evenimentelor, cert e că nu vom avea o
climă stabilă, iar fluctuaţiile de la
temperaturi mai joase şi temperaturi
mai ridicate se vor produce destul
de brusc. La moment, înregistrăm o
creştere constantă a temperaturii şi,
conform părerii climatologilor, aceasta va continua şi în viitor. Probabil că
unii specialişti când vorbesc despre
modificările climaterice ale Terrei se
referă la diferite perioade de timp.
În viitorul apropiat se va înregistra o
creştere a temperaturii după care va
urma şi o scădere.
Ce schimbări se pot aştepta în Moldova? Circulă zvonul
precum că odată cu topirea gheţarilor teritoriul ţării noastre
va deveni o mare….
R. NEGURĂ: Este greu să vorbeşti despre efectele negative care pot
apărea anume în Moldova, deoarece o
problemă ecologică nu are hotare, iar
efectul încălzirii globale aduce după
sine aceleaşi daune şi catastrofe, doar
că pentru fiecare ţară vor fi într-o
perioadă de timp diferită. Noi deja
suntem martorii efectelor negative ale
încălzirii globale în Moldova: averse
de ploi puternice însoţite de grindină,
furtuni; ierni prea blânde, ca să nu
zic calde, ce-au dus la înflorirea pomilor în lunile decembrie sau ianuarie;
îngheţuri târzii; treceri spontane de la
un anotimp la altul etc.
Fenomenul încălzirii globale va
produce pagube într-un ritm mult
mai rapid decât se estimase anterior.
Se presupune că Europa va fi lovită de
un număr mare de inundaţii ca rezultat al creşterii precipitaţiilor, secetelor, viiturilor; verile vor fi mai uscate
şi mai călduroase; flora şi fauna de
asemenea vor avea de suferit; vor
dispărea speciile cele mai vulnerabile;
suprafeţele deşertificate se vor extinde. Există riscul ca numărul insectelor

purtătoare de boli să sporească, ceea
ce va duce la declanşarea unor epidemii. Un alt efect negativ este topirea gheţarilor şi, odată cu micşorarea
lor, creşterea nivelului mărilor şi a
oceanelor. În plus, pământul şi oceanele nu vor mai avea acea barieră de
protecţie împotriva radiaţiilor solare
– zăpada şi gheaţa având capacitatea
de a reflecta razele solare, iar oceanele
şi pământul de a le absoarbe.
Respectiv, viitorul Moldovei nu
poate fi mai „luminos” în cazul în
care poluarea va continua şi nu se
va întreprinde nimic pentru stoparea
acestui proces. În acest context, nu
este exclus faptul că o parte a uscatului, în special cel din apropierea râului
Prut şi fluviul Nistru, să fie acoperit
cu apă.
Care ar fi posibilele soluţii pentru prevenirea încălzirii
globale?
R. NEGURĂ: În primul rând,
este necesar ca concentraţia gazelor
de seră din atmosferă să scadă, ceea
ce înseamnă reducerea emisiilor şi a
combustibilelor fosile utilizate, consumul mai mic de energie, concentrarea
atenţiei spre utilizarea energiei alternative, cum ar fi cea eoliană, solară,
termală, biologică etc. Pentru a îndeplini aceste condiţii trebuie ca fiecare
dintre noi să conştientizeze gravitatea problemei şi nu doar teoretic, ci
şi practic. Este de menţionat că, la
nivel global, până în prezent au fost
elaborate o serie de convenţii internaţionale, au fost semnate numeroase acorduri şi tratate între state, ce
prevăd diminuarea poluării, dar, din
păcate, majoritatea lor rămân doar o
formalitate.
A dialogat
Veronica Gorincioi
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ЗДОРОВЬЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Финляндия ввела запрет на
курение в местах общепита
С 1 июня Финляндия запретила
курение в барах и ресторанах. Курение
в общественных местах запрещено в
стране с 1977 года, на рабочих местах
– с 1995 года. До сегодняшнего дня
бары и рестораны оставались единственными местами, где можно было
курить легально. По данным ряда
опросов, полный запрет на курение
во всех общественных местах поддерживает подавляющее большинство
населения (цифры доходят до 94%).
Первая попытка запретить курение
в ресторанах была предпринята в
Финляндии в 1999 году, но тогда
из-за протеста владельцев заведений
была приостановлена. Нынешний
запрет, призванный оградить персонал мест общественного питания,
подразумевает возможность создать
курительные зоны в больших кафе
и ресторанах или изолированные
курительные комнаты в маленьких.
В этих комнатах будет запрещено
принимать пищу.
http://www.gazeta.ru/news

время курение в Словении позволяется в специально обозначенных
общественных местах, но без ясного разделения между областями для
курящих и некурящих. Новый закон
также устанавливает, что минимальный возраст для покупки сигарет
и других табачных изделий повышается до 18 лет по сравнению с 15
годами сейчас.
http://news.yahoo.com

Каждая пятая смерть
от табака обусловлена
пассивным курением

Запрет на курение
побуждает курильщиков
прекратить курить

Словения освобождается от
табачного дыма
Курение будет запрещено фактически во всех общественных местах
в Словении, согласно законодательству, принятому парламентом страны. Новые меры, которые вступают
в силу в августе, в третий раз дополняют первоначальный антитабачный
закон Словении, который был принят в 1996 году. Курение будет запрещено во всех общественных местах,
за исключением специальных помещений для курения, которые могут
быть выделены в гостиницах, ресторанах, психиатрических больницах
и тюрьмах, гласит новое законодательство. Эти помещения должны
иметь хорошую вентиляцию, в них
запрещено есть и пить. В настоящее

среди людей, подвергающихся воздействию табачного дыма у себя в
доме. Карлос Ариса из Барселонского
агентства здравоохранения, который
представил отчет, сказал, что нужно
осуществлять больше антитабачных
мер и кампаний, и особенно тех,
которые обращаются к рискам пассивного курения. В январе 2006 года
в Испании вступили в силу новые
жесткие законы, которые запрещают
или строго ограничивают курение на
рабочих местах, в ресторанах, барах
и устанавливают ограничения на
продажу и рекламу табака.

Один из каждых пяти человек,
которые умирают в Испании из-за
связанных с курением причин, является пассивным курильщиком, говорится в опубликованном Испанским
обществом эпидемиологии отчете.
По данным этого исследования,
табак ежегодно убивает более 45 000
человек в Испании , при этом от 8 до
11 тысяч из тех людей, которые умирают от респираторных заболеваний,
рака или сердечно-сосудистых заболеваний, не являются активными
курильщиками. Приблизительно
половина этих смертей происходит

Запрет на курение в Уэльсе привел к массовому росту числа курильщиков, ищущих помощь в прекращении курения. Со 2 апреля, когда был
введен запрет на курение в Уэльсе,
число обращений в Уэльсскую телефонную службу прекращения курения выросло на 30%. Врачи обратились к политическим деятелям с
просьбой увеличить финансирование телефонной службы, чтобы оно
отвечало возросшему спросу. Таня
Бьюкенен из антитабачной организации Уэльса сказала, что результаты
соответствуют аналогичным данным
из Шотландии, где больше курильщиков попытались прекратить
курить после введения там запрета в марте 2006 года. Она сказала:
«Один из каждых 25 курильщиков
в Шотландии бросил курить, с тех
пор как там вступил в силу запрет
курения». У курильщиков, которые
звонят в службу прекращения курения, вероятность прекращения курения в четыре раза выше, чем у тех,
которые используют другие методы, сообщает Национальная служба
здравоохранения.
http://icwales.icnetwork.co.uk

Taking on Goliath: rolul de lider al societăţii civile în controlul tutunului
„Taking on Goliath: rolul de lider al societăţii civile
în controlul tutunului” este un raport al Institutului
pentru o Societate Deschisă (OSI), în care sunt prezentate patru studii de caz (Ucraina, Kazahstan,
Moldova şi România), ce aduc în atenţia publicului
exemple relevante de liderism ale organizaţiilor neguvernamentale, ce activează în controlul tutunului în
aceste state.
Publicaţia are drept scop intensificarea rolului de
sensibilizare a societăţii civile în iniţierea şi susţinerea eforturilor de control al tutunului pentru îmbunătăţirea sănătăţii publice. Totodată, sunt identificate
principalele obstacole cu care activiştii din domeniul
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controlului tutunului se confruntă la nivel de resurse
financiare limitate şi opoziţie din partea industriei
tutunului.
Autorii celor patru studii descriu situaţia ţării,
prezentând experienţa organizaţiei sale în domeniul
controlului tutunului.
Studiul de caz al Republicii Moldova a fost realizat de dna Irina Zatuşevski, preşedintele ONGului „Reţeaua de comunicare în domeniul sănătăţii”.
Versiunea completă a raportului poate fi găsită online
pe adresa: www.soros.org/initiatives/health/articles_
publications...

DIGEST

C

onform datelor recensământului din 2004, s-au
înregistrat cca 367.000
persoane migrante, iar Biroul
Naţional de Statistică indică o
cifră de 335.000 în primul semestru al anului 2007. CBS-AXA
(2004) indică că contingentul
migrant din Republica Moldova
este de 571.000 cetăţeni, sau
38,7% din populaţia economic
activă (2006 – 1/5 mai mari).

Tendin\e globale
În 2005 – 200 mln oameni erau
migranţi, echivalentul populaţiei
Braziliei. Dacă toţi migranţii ar constitui un stat, acesta ar fi al cincilea
ca mărime în lume, după numărul de
populaţie. La începutul secolului al XXIlea, fiecare al 35-lea om era migrant. În
perioada 1990-2000, numărul migranţilor în întreaga lume a sporit cu 14%.
Republica Moldova se numără şi ea
printre ţările în creştere a migranţilor
atât reglementaţi, dar mai ales cei nereglementaţi. Printre cauzele acestui fenomen s-ar enumera declinul economic,
sărăcia, caracterul agrar al economiei,
iar ca factori ce favorizează migraţia
sunt: solicitarea forţei de muncă peste
hotare, democratizarea ţării, nivelul
educaţional relativ înalt, tradiţiille şi
memoria istorică, filierele de emigrare
ilegală, frontierele transparente, situaţia geografică favorabilă.
Conform datelor furnizate de către
Organizaţia Internaţională a Muncii
(ILO), principalele ţări-gazdă pentru
moldoveni sunt Rusia, unde au plecat
54,7%, şi Italia, care a găzduit în perioada de studiu cca 18% dintre aceştia.

Profilul migran\ilor p`n= la
plecare
Studiul demonstrează că 25,7% dintre cei plecaţi erau cu studii superioare,
50,6% - tehnice sau speciale şi 22,9%
- cel mult medii. Aproape o treime din
migranţi nu aveau înainte de plecare o
ocupaţie stabilă aducătoare de venituri. Alţii, 32%, erau angajaţi în sectorul
bugetar ca învăţători, medici sau funcţionari ai instituţiilor publice, jumătate
având studii superioare. Aproape un
sfert din totalul migranţilor erau angajaţi nebugetari.

Condi\iile de munc=
[i exploatarea muncitorilor
Lucrătorii migranţi îndeplinesc de
cele mai multe ori munci necalificate,
ce necesită de obicei ore îndelungate
de muncă, sau doar sezoniere, pe care
deseori nu le acceptă cetăţenii ţării de
destinaţie. Ei lucrează în principal în

Migra\ia for\ei de munc=
domeniul agrar, construcţii şi servicii,
care se caracterizează printr-un număr
impunător de mici producători, tehnologii joase şi o fluctuaţie înaltă a forţei
de muncă.
Exploatarea muncii reprezintă acţiunea de a profita de pe urma prestării
unor servicii de către o altă persoană.
Există sute de moldoveni care s-au confruntat şi mai rezistă în faţa acesteia
în ţara în care au plecat numai pentru
a asigura un trai decent familiei. Este
şi cazul Vioricăi Petruşca care, ajunsă
în Italia la muncă, în agricultură, pe
bază de contract, se spetea „sculânduse cu noaptea în cap”. „Dacă ajungi
acolo unde îţi doreşti şi ştii pentru ce ai
venit, atunci contractul nu mai are nici
o valoare. Ne sculam la ora 04.00, ne
urcam pe biciclete şi porneam în câmp.
Robi eram. La ora 13.00 aveam pauză.
Dar ce pauză ... cafea şi o chiflă. Noi,
munceam la pământ, aveam nevoie de
forţă fizică. Ajungeam acasă tot noaptea. Gazda tot noi o plăteam, cu toate
că în contract se menţiona că stăpânul
ne asigură cazarea, alimentarea şi asigurarea medicală. Nu a fost deloc aşa.
În ultima vreme chiar uitasem şi de zile
de odihnă. Primele 3 luni
s-a mai purtat cu noi cum
s-a purtat, dar mai apoi... A
încercat cineva din colegii
moldoveni să-i spună că ne
exploatează, că în contract e
stipulat cu totul altceva, dar
ne-a raspuns că dacă nu ne
place... Moldova!”.
Cel mai frecvent, cauzele exploatării sunt ineficienţa sau lipsa căilor legale
de migrare, precum şi lipsa
de informaţie cu privire la
mijloacele existente pentru a obţine o muncă peste
hotare, lipsa de informare şi
nivelul scăzut de educaţie, lipsa de informaţii vizând riscurile migraţiei, climatul
în care prosperă activităţile recrutorilor
iliciţi (intermediarii privaţi) şi, pe de altă
parte, participarea excesivă a femeilor
pe piaţa muncii, cererea consumatorului
pentru produse şi servicii la un preţ scăzut şi oferite rapid, sporirea sectorului
neformal în ţările dezvoltate etc.
Trebuie să conştientizăm orice formă
de exploatare, căci se întâmplă, şi nu rar,
că concetăţenii noştri, chiar dacă pleacă
reglementaţi, habar nu au de aceste
forme (aşa cum e şi cazul Vioricăi).
Aşadar, salariile foarte mici, remunerare diferenţiată pentru aceeaşi muncă,
reţinerea salariilor, ore de muncă peste
program, prestarea a două sau mai
multe munci, lipsa zilelor de odihnă şi

a concediului, alimentarea nepotrivită,
condiţii de cazare neadecvate, violenţă
şi abuz (verbal, psihologic, fizic, hărţuire
sexuală, viol), nerespectarea prevederilor contractului de muncă sau lipsa acestuia, libertate de mişcare restricţionată
(izolare, în cazul muncitorilor casnici)
– toate acestea nu sunt altceva decât
forme de exploatare a muncii!

Impactul migra\iei asupra RM
În pofida faptului că rămânem cu
puţină populaţie, plecând, majoritatea
doresc să se stabilească acolo, migraţia
aduce beneficii, în primul rând prin
angajarea în câmpul muncii, venituri
mari (migranţii moldoveni sunt retribuiţi lunar în medie cu 772 USD), achiziţionarea de noi aptitudini, cunoştinţe, posibilitatea de a-şi susţine familia,
copiii (migraţia se prezintă ca o sursă
esenţială de asigurare a unui trai decent
pentru o mare parte a locuitorilor republicii) şi, nu în ultimul rând, favorizează
schimbarea de mentalitate, atitudini,
percepţii.
Pe lângă acestea, desigur că migraţia are şi consecinţe negative, care nu

sunt conştientizate la prima vedere sau
sunt neglijate. Este vorba despre munca
necalificată, cu un statut mai inferior. De
regulă, imigranţii acceptă munci ce au
un statut mai inferior decât calificarea
lor. Aproape 70% din migranţii moldoveni cred că angajarea lor peste hotare nu
are nimic în comun cu profesia lor. Un
alt impact este şi lipsa protecţiei sociale,
în cazul migranţilor ilegali, care rămân
în afara oricărui sistem de protecţie şi
asigurare socială. Şi cel mai regretabil
este că în acest caz se distrug familiile,
sunt afectaţi copiii. Ministerul Educaţiei
şi Tineretului a constatat că în ultimii
doi ani fără îngrijirea părintească au
rămas peste 23 mii de copii, părinţii
cărora au emigrat peste hotare.
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INSTRUIRE ONG

Marketing [i PR pentru ONG-uri
o definire în afara organizaţiei
(ce nu are proprietatea cauzei
pentru care activează). De aici
rezultă dificultatea de a defini o
strategie de marketing. În plus,
nu există nici un grup în interiorul ONG-ului care să fie proprietar al produsului. Nondistribuţia
profitului înseamnă că nimeni
din organizaţie nu-şi poate apropria vre-un profit.

O

K

otler spune că după 1970
încoace se vorbeşte de marketing în sectorul non-profit. Până
în 1970, acest sector era pus în
umbră, deoarece multe organizaţii evitau să-şi asocieze numele cu
ideea de comercializare/ promovare
a produsului lor; orice acţiune de
promovare era automat legată de
sectorul profit. Aceasta e o dificultate de opţiune ideologică, de aceea
stategiile de marketing pentru nonprofit nu s-au dezvoltat. Strategiile
de marketing sunt generate de corporaţii, de sectorul profit, care pentru a putea opera în mediul social
are nevoie de o piaţă şi de grupuri
de consumatori - cei doi poli prin
care corporaţiile îşi promovează
produsul.
n sectorul non-profit (ONGuri şi agenţii publice) există
o mare ambiguitate a produsului,
care nu are o specificitate foarte
clară, e bunul public, deci, rezultă
că prin definiţie el are o generalitate foarte mare, la el având acces
oricine, fiind o idee, un serviciu, o
cauză sau un produs confecţionat.
Organizaţiile non-profit nu au, prin
natura lor, efortul de a acorda o identitate particulară bunului, legată de
identitatea organizaţiei. Identitatea
produsului public e asociată cu identitatea beneficiarului. Bunul public
se defineşte prin beneficiarul final
şi mai puţin prin natura ofertei; de
aici rezultă impresia cu care ONGul îşi asociază anumite produse.

Î

Definirea produsului ONG-ului
se face de la beneficiar (consumator) la organizaţie, spre deosebire de corporaţii, unde e invers. E
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organizaţie non-profit care îşi construieşte
o strategie de marketing şi PR
trebuie să-şi pună mai multe
întrebări, prima şi poate şi cea
mai importantă fiind: Cui ne
adresăm? În acest domeniu
întâlnim o anumită specificitate a
publicurilor - sunt publicuri extrem
de diverse:
diversitate de gen;
de vârstă;
geografică (publicuri comunitare, naţionale, districtuale);
profesională (studii diverse, status-uri profesionale diferite);
valorică (grupuri marcant religioase, grupuri etnice, grupuri
extremiste, minorităţi sexuale).
Această diversitate foarte mare
face ca aceste publicuri să fie extrem
de fluide, greu de accesat pe termen lung; cu o anumită instabilitate pe piaţă, un mod individualizat
de a solicita şi accesa serviciile.
Publicurile acestea mai au şi un
alt caracter: imprevizibilitatea;
fiind de obicei publicuri accesate
prin comportamente sociale şi nu
prin comportamente de achiziţie,
ele au o previzibilitate mult mai
mică. Comportamentul social e prin
natura lui un comportament foarte
complex, cuprinzând opinii, atitudini, afiliere, valori. Comportamentul
de achiziţie are trei căi de anticipare:
geografic (proximitatea);
afiliere (strategii interpersonale:
recomandări de la rude, prieteni);
stilurile de viaţă (interesate de
comportamentele culturale).













n sectorul non-profit, previÎ
zibilitatea e mult mai mică,
publicul fiind foarte instabil. De
aceea trebuie să se investească mai
mult pentru a investiga interesele
beneficiarilor. Publicul investigat la
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un moment dat îşi schimbă rapid
profilul. Expectanţa publică e şi ea
mult mai diversificată; necesităţile
se schimbă permanent. Deci, efortul
de investigaţie nu numai că e mult
mai mare pentru ONG, dar şi trebuie făcut mai des.
De aceea, multe organizaţii practică un marketing de nişă, urmărind
publicuri foarte restrânse, cu necesităţi bine definite la un moment
dat. Unele organizaţii îşi fixează
misiuni foarte largi, foarte generoase la nivelul asistenţei publice şi îşi
stabilesc publicuri nişă pentru programele de nişă, specializate. Alte
organizaţii îşi definesc nişa prin
programe. În momentul în care trebuie să-şi delimiteze nişte grupuri,
organizaţiile nu o fac la nivelul
misiunii (statutul), ci la nivelul activităţilor.
O altă marcă a publicurilor în
afara diversităţii foarte mari e
precizarea intereselor în mod contradictoriu (contradicţii de ordin
cultural, moral, profesional etc.). Ca
răspuns la acest fapt, organizaţiile
tind să lucreze în complementaritate. Corporaţiile sunt în concurenţă
unele cu altele (challenger), dar
ONG-urile tind să creeze un parteneriat sau măcar să fie complementare (pentru că e vorba de acelaşi
serviciu); de aceea ONG-urile nu
au un marketing agresiv - un ONG
mic împrumută chiar marca unui
ONG mai cunoscut, intrând astfel
sub „umbrela” organizaţiei mari. În
general, organizaţiile mici se înscriu
sub organizaţia-„umbrelă”, pentru
că se descurcă mult mai uşor cu
administrarea fondurilor şi cu accesarea publicurilor.

O

NG-urile trebuie să-şi contureze o imagine cât mai
clară şi mai credibilă în opinia
publică pentru ca semnalele lor de
alarmă să declanşeze reacţii atât
atitudinale, cât şi comportamentale. Şi primii paşi în această direcţie ar fi specializarea ONG-urilor
pe domeniul de comunicare/relaţii
publice şi consolidarea relaţiilor
de colaborare cu mass-media. Cu
siguranţă că acestea nu sunt unicele soluţii, însă folosirea acestor
instrumente pot garanta maturizarea acestui sector.
După Monitorul Civic

УГОЛОК НПО

НПО: что делать и куда идти?

П

о большому счету, гражданское общество –
это совокупность институтов, которые непосредственно не участвуют в политическом процессе.
Они на него воздействуют опосредовано. При этом у
нас, так же как и в постсоветских странах, и в меньшей степени в Европе, сложилась традиция считать,
что гражданское общество противостоит государству. Отсюда и некоторая сакрализация гражданского общества в последнее время. Когда хотят сказать
– нам необходимо что-то прекрасное, что всех спасет
и всем поможет, то говорят – нам поможет гражданское общество.

С

90-х годов прошлого века на всем постсоветском пространстве активно развиваются
общественные или, как мы их привыкли называть,
некоммерческие неправительственные организации
(далее НПО). Из года в год увеличивается число
НПО, ведется подготовка специалистов, организуются конференции, семинары и т.д. Отношение к
НПО разных социальных групп и властей в разных
странах варьируется от резкого неприятия до их

идеализации. Неоспоримым фактом является то, что
они есть и при этом многие из них успешно функционируют.

Д

ругой подход к НПО нам показывает США.
Можно ли сказать, что в США есть какие-то
устойчивые элементы противостояния государства
и гражданского общества? Нет, в США гражданское
общество – это интеллектуальный партнер государства и резервная команда государственного управления.

С

егодня есть все основания для более активного включения НПО в процессы развития
страны. Начинается очередной этап становления
НПО и от нынешних руководителей НПО зависит
каким он будет, и смогут ли НПО завтра играть
важную роль в идущих в стране процессах. Однако
без сценария развития страны, без видения цели и
путей достижения поставленной цели взаимодействие госаппарата и сектора НПО не будет полным
и ограничится сотрудничеством друг с другом во имя
процесса сотрудничества.

Рекомендации:

Н

иже приведены
рекомендации по
решению основных
проблем, имеющихся в секторе НПО. Их успешная
реализация зависит от участия всех заинтересованных НПО и сторон. Речь
идет не только о развитии
сектора НПО. Вопрос стоит
шире: развитие страны и
общества, т.к. сектор НПО
является важным условием
взаимодействия государственного аппарата с независимыми общественными
группами.
Институциональные:
1. Уточнить роль и миссию НПО
в процессах развития страны,
с учетом роли и миссии других
акторов.
2. Разработать теорию/концепцию развития сектора НПО и
концептуализировать сектор
НПО.
3. Обеспечить институционализацию взаимодействия между
сектором НПО, властью и
другими субъектами развития
для устойчивости и закрепления демократических процедур принятия управленческих
решений на разных уровнях

государственного управления
и местного самоуправления.
4. Включить НПО в мониторинг
и оценку развития общественных групп, местных сообществ
и общества в целом в таких
сферах как оказание государственных услуг, гражданские
инициативы, развитие местных
сообществ, формирование будущего страны и его реализации.
5. Разработать процедуры участия НПО в управлении процессами развития на различных уровнях.
Организационные:
1. Разработать и внедрить простую и понятную систему самооценки и оценки проектной
деятельности НПО и ее последствий.
2. Уточнить технологии взаимодействия с разными акторами,
и расширить их с учетом местных особенностей.
3. Разработать программы повышения профессиональной/специализированной подготовки
сотрудников НПО.
4. Разработать и провести корпоративную кампанию, разъясняющую роль, миссию и концепцию НПО (вторая информационная волна).

5. Разработать следующие стратегии (каждому НПО):
- развития своей организации;
- деятельности в сфере
своей специализации;
- участия в работе всего
сектора НПО.
Последовательно развитая стратегия, кроме всего прочего, должна привести к всеобъемлющему
моделированию действительности.
Написание стратегии призвано, ко
всему прочему, дать картину складывающегося положения, обнаружить в нем внутренние противоречия, столкновения интересов,
конфликты и борьбу сторон. Такой
подход является основой принятия
и оценки последствий решений,
разрешения конфликтов, моделирования поведения оппонирующих
групп, что позволит сектору НПО
стать более успешным в своем развитии относительно других общественных организаций.
Шерадил БАКТЫГУЛОВ,
Фрагмент статьи
«Сегодняшние проблемы
сектора НПО: что делать
и куда идти?», Журнал
«Открытый Кыргызстан»
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ПОРТРЕТ НПО

Шаг навстречу
Вопрос – нужны ли обществу НПО?
– возникает часто и обсуждается довольно
остро. Как работают общественные организации, кому от них больше пользы, есть
ли у них перспективы и т.д. – все является
предметом спора, как любое новое явление.
И, думаю, однозначных ответов здесь нет.
Существует множество НПО с совершенно
разными целями и характером работы.
Жизнеспособность и продуктивность этих
структур зависит от серьезности их намерений, востребованности обществом, которое,
собственно, их и порождает, и, конечно, от
личностных и профессиональных качеств
самих работников. Честность и ответственность, энергия и активность, сплоченность
и слаженность коллектива – это те основы,
без которых любая общественная деятельность обречена на провал.
Мне удалось посетить одну из общественных организаций, в которой, как я
думаю, придерживаются этих принципов.
Речь идет о Центре социальной адаптации «Шаг навстречу» (г. Тирасполь). Его
директор – Оксана Фатеева – пришла к
общественной деятельности со своими идеями, избытком энергии, пониманием текущей ситуации и верой в возможность ее
изменения.
В обществе существует острый дефицит
положительных идей, что в совокупности с
нестабильной обстановкой вызывает растерянность и хаос, ведущие к усугублению
социальных проблем. Чтобы вырваться из
порочного круга, люди должны увидеть
перспективу, почувствовать себя не бесконечно одинокими песчинками, а твор-
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ческими единицами, взаимосвязанными
друг с другом.
В этом есть романтизм, но именно такой
здоровый романтизм сейчас и нужен. Если
активность сочетается с горячим сердцем
и трезвым умом, то открываются безграничные возможности со знаком «+». Если
пассивность лишена светлых личностных
качеств, то она обычно жаждет слияния в
стаи, ждет сильной руки и простых приказов. Чем это кончается, нам хорошо
известно.
Одна из целей организации «Шаг
навстречу» - научить молодежь ориентироваться в жизненной ситуации, принимать решения и самостоятельно управлять
своей жизнью, чтобы избежать подобного сценария. Услугами этой организации
пользуются молодежь и подростки, имеющие потребность в развитии личности
и получении необходимых социальных
навыков.
За два года существования этой организацией сделано уже немало: проводились
психологические консультации и консультации для ВИЧ-положительных, различные обучающие тренинги и семинары, а
также круглые столы по обмену опытом,
неформальные обучающие школы и ознакомительные визиты приднестровских
школьников в Молдову.
Сейчас этой организацией в партнерстве с ОО Экологический клуб «Эйкумена»
и Институтом миротворчества в Румынии
«PATRIR» реализуется проект ЮМИР
– «Youth for Peace», направленный на развитие Культуры Мира и Ненасилия среди
молодежи. С этой целью уже отобрана
группа тренеров и прогрессивных преподавателей, которые до конца года пройдут 5-недельный обучающий курс по этой
тематике и будут в дальнейшем работать
с молодежью, формируя ее новый взгляд
на свое активное место в жизни и обучая
необходимым практическим навыкам.
Идеи, подобные этой, при правильном
подходе к реализации способны зажечь
сердца многих людей и привести в дальнейшем к благоприятным переменам в нашем
обществе. Хочется верить, что подобные
проекты найдут отклик и поддержку у
доноров, от которых зачастую зависит
возможность их реализации. Сейчас «Шаг
навстречу» находится в поиске дополнительного финансирования для этого проекта и все заинтересованные в поддержке
данной идеи могут связаться с директором
этой организации по электронному адресу
oxana.fateeva@gmail.com.
Хочется пожелать Центру «Шаг
навстречу» успехов на этом трудном
поприще, понимании в обществе и реализации новых творческих идей.
Д. ЛАРИН

CARTE DE VIZITĂ

ministru al Protecţiei Sociale, Familiei
şi Copilului. Aceasta datorită faptului
că anume Lucia a fost printre primii
în Moldova care a abordat problema
vizând integrarea socială a copiilor
cu disabilităţi şi cunoaşte foarte bine
necesităţile acestor copii.
Programele desfăşurate de
„Speranţa” sunt prevăzute astfel
încât să acopere întregul spectru de
necesităţi ale copiilor cu disabilităţi: de la includerea lor în instituţiile educaţionale, oferindu-le şansa să
se bucure de educaţie în afara unei
instituţii rezidenţiale de tip special,
până la organizarea timpului liber,
prin socializare şi comunicare. Astăzi,
la Speranţa se lucrează mult în direcţia includerii copiilor cu disabilităţi în
sistemul de învăţămînt general din

Naţional de Experţi pentru promovarea educaţiei incluzive. Noul grup de
lucru a întrunit specialişti din structuri de stat şi neguvernamentale, care
vor contribui la realizarea incluziunii
copiilor cu disabilităţi în învăţământul general din întreaga republică. În
activitatea consiliului sunt implicaţi
specialişti din cadrul MET, Direcţiei
Generale Educaţie, Tineret şi Sport,
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
profesori de la Universitatea de Stat
„Aleco Russo” din Bălţi şi Gimnaziul
„Pro Succes” din Chişinău, specialişti
de la Centrul „Speranţa”, Şcoala-grădiniţă nr.120 din Chişinău, Şcoalagrădiniţă nr.152, programul „Pas cu
Pas” ş.a.
Până în prezent, mai multe instituţii educaţionale din capitală şi
întreaga republică au acceptat copii
cu disabilităţi. Astfel, graţie efortului
Centrului „Speranţa”, educaţia incluzivă este prezentă în mai multe instituţii de învăţământ, care au iniţiat

Moldova. Astfel, incluziunea educaţională a devenit programul de bază al
Centrului. Trebuie menţionat faptul
că în acest sens „Speranţa” desfăşoară
activităţi în parteneriat cu Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, Direcţia
Generală Educaţie, Tineret şi Sport,
DFID – Marea Britanie, Child Aid
- Marea Britanie, Hilfswerk - Austria
şi numeroase instituţii din învăţământul preuniversitar din Chişinău.
Rezultatul acestui program va fi
reflectat în elaborarea Concepţiei de
Educaţie Incluzivă în Moldova, concepţie ce va oferi posibilităţi, prevăzute legal, pentru copiii cu disabilităţi de
a fi integraţi într-o instituţie de învăţămînt generală şi nu una specială.
Gimnaziul Pro Succes din capitală, cu
care colaborează activ „Speranţa”, a
demonstrat că acest lucru este posibil.
La iniţiativa Centrului, în Republica
Moldova a început să activeze Consiliul

incluziunea în cadrul unor proiecte.
Începând cu 2006, în mun. Chişinău,
Centrul de zi „Speranţa” împreună
cu Şcoala-grădiniţă nr.120 (ciclul primar), Şcoala-grădiniţă nr.152 (ciclul
preşcolar) şi Gimnaziul „Pro Succes”
(ciclul gimnazial) au demonstrat că
incluziunea poate fi implementată în
Moldova.
La momentul actual, la „Speranţa”
se adresează lume din toate colţurile Moldovei pentru a fi consultaţi,
instruiţi şi chiar ajutaţi în deschiderea
de centre de zi, oferire de servicii copiilor cu disabilităţi sau includerea acestora în grădiniţe şi şcoli. Activitatea
Centrului a devenit cunoscută nu
numai în republică, dar şi în regiune.
ONG-uri din SUA, România, Ucraina,
Rusia sau Lituania, cât şi organizaţiile
internaţionale prezente în aceste ţări
colaborează activ cu „Speranţa”.
Ghenadie COJOCARU

Despre „Speranţa” şi speranţele
realizate ale copiilor cu disabilităţi
În orice societate persoanele cu
disabilităţi necesită o atenţie specială. Fie că aceasta se manifestă prin
politici şi strategii guvernamentale
cuvenite (oportunităţi, indemnizaţii
băneşti, instituţii speciale), fie prin
atitudinea cetăţenilor de rând sau
implicarea activă a societăţii civile
în soluţionarea problemelor acestei
categorii de persoane. În societatea
noastră, în ultimul timp s-au realizat
paşi importanţi în crearea condiţiilor
de integrare socială a persoanelor cu
disabilităţi, iar subiectul dat a început
să fie mediatizat pe larg.
În 1997, cînd încerca să-şi ajute
ambii săi copii cu disabilităţi, precum
şi alţi copii în situaţie similară, prin
crearea unei asociaţii de susţínere a
copiilor cu handicap, Lucia Gavriliţă
nu-şi putea imagina că deja în 2007 va
conduce un colectiv de lucru cu peste
40 de persoane şi va avea ca beneficiari peste 250 de copii. Aşa a apărut
Centrul de Zi „Speranţa” – centru de
reabilitare şi integrare socială a copiilor cu disabilităţi. Centrul a evoluat
de la un simplu serviciu de zi pentru
copii cu disabilităţi la un adevărat
nucleu de experţi în domeniu, la care
apelează o gamă largă de persoane
şi instituţii: de la părinţi ai copiilor
cu disabilităţi până la ministere sau
organizaţii internaţionale. Toate aceste lucruri au fost posibile datorită
dăruirii totale copiilor cu disabilităţi
atât a colectivului de lucrători, cât şi a
părinţilor acestor copii.
Actualmente, „Speranţa” oferă
următoarele servicii: evaluarea necesităţilor şi alcătuirea planului individual de servicii, recuperare şi reabilitare multifuncţională; pregătirea
pentru şcoală; instruirea şi asistenţa
la domiciliu; socializarea, consilierea
şi comunicarea; incluziunea educaţională ş.a. Persoanele implicate în
realizarea acestor activităţi au crescut
profesional în cadrul Centrului, iar
la moment sunt cunoscuţi în mediul psiho-pedagogic şi al organizaţiilor de profil din Chişinău şi întreaga republică. Aici pot fi menţionaţi:
Svetlana Curilov, Viorica Cojocaru,
Nicolae Ciocan, Ecaterina Golovatii,
Stela Tacu, Tatiana Vasian, Zinaida
Navoloacă ş.a. Rezultatele vorbesc de
la sine. Fondatorul Centrului şi exdirectorul Lucia Gavriliţă a fost numită, acum două luni, în funcţie de vice-
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O P O RT U N I T Ă Ţ I
CONCURS: Reflectarea situaţiei copiilor rămaşi fără îngrijire
părintească în urma migraţiei în mass-media
Scopul concursului este de a încuraja o abordare diversă şi profesionistă în mass-media a consecinţelor
migraţiei părinţilor asupra dezvoltării
copiilor, cu referire la stările emoţionale ale copiilor, relaţiile lor cu
semenii şi adulţii, activitatea şcolară,
gradul de pregătire pentru viaţa independentă, stilul de viaţă, participarea
în viaţa comunităţii, riscurile la care
sunt expuşi, reprezentarea viitorului
acestor copii.

Subiectele participante la concurs
vor reflecta şi opinia, atitudinea actorilor comunitari referitor la situaţia
acestor copii, politicile şi strategiile elaborate la nivel local şi naţional, serviciile specifice disponibile. Prezentarea
şi analiza modelelor de participare a
copiilor şi tinerilor la soluţionarea propriilor probleme, apărute ca rezultat al
migraţiei părinţilor, va fi înalt apreciată în cadrul concursului. Data limită:
20 noiembrie 2007.

Pentru informaţii suplimentare: Centrul de Informare şi
Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC): str. Eugen Coca 15,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova. Tel: (373 22) 747 813, 744 600,
716 598. E-mail: ciddc@yahoo.com. Persoana de contact: Viorica Afteni

12 august: Ziua Interna\ional= a Tineretului
ONU invită tinerii din toată
lumea să se organizeze, să acţioneze
şi să celebreze Ziua Internaţională
a Tineretului, care are drept generic în acest an “A fi văzuţi, a fi
auziţi: participarea tinerilor pentru
dezvoltare”. Ziua Internaţională a

Tineretului este o mare oportunitate de a conştientiza importanţa
participării tinerilor şi implicarea/
includerea lor în societăţile în care
trăiesc. Pentru mai multe informaţii
accesaţi: http://www.un.org/esa/
socdev/unyin/iyouthday.htm

Alfred Friendly Press Fellowships (AFPF)
for Print Journalists
From now until August 15, 2007,
the Alfred Friendly Press Fellowships
(AFPF) is accepting applications
from print journalists for the 2008
program. Successful candidates will
report for American news organizations from March-August, 2008. Since
1984, AFPF has provided training
opportunities to approximately 10

journalists annually. It is hoped that
through such training, Fellows will
learn practices, standards and values
of U.S. journalism which they can
adapt, share and apply in their own
countries.
Further information and downloadable application materials: http://
www.pressfellowships.org

Premiul pentru Tineret ]n domeniile {tiin\ei,
Tehnicii, Literaturii [i Artelor
Direcţia Generală Educaţie,
Tineret şi Sport şi Comisia de
decernare a Premiului în domeniile Ştiinţei, Tehnicii, Literaturii şi
Artelor anunţă demararea concursului Premiul pentru Tineret în domeniile Ştiinţei, Tehnicii, Literaturii şi
Artelor, ediţia 2007.
Lucrările ştiinţifice, manualele,
elaborările tehnice, materialele şi
tehnologiile noi, seriile de brevete
şi patentele care formează o lucrare
unică pot fi înaintate la concurs
numai în cazul în care sunt publicate
sau aplicate în practică pe parcursul
ultimilor 3 ani.
Laureaţi ai Premiului conform
Regulamentului de participare la
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concurs pot deveni tineri în vârstă
de 18 - 35 ani. Premiul poate fi decernat atît autorilor cît şi colectivelor de
autori (nu mai mult de 5 persoane).
Dosarele (analiza lucrărilor, recenzia,
informaţia despre participanţii la concurs) şi lucrările, urmează să fie prezentate (în mape) la secţia educaţie şi
tineret a Direcţiei Generale Educaţie,
Tineret şi Sport ( str. Dosoftei nr. 99,
bir. 14) până la data de 01 octombrie 2007 inclusiv.
Pentru informaţie suplimentară
contactaţi secţia educaţie şi tineret
la tel.: 235177 sau pe adresa MD2004, mun. Chişinău, str. Dosoftei
nr. 99, bir. 14. Persoana de contact:
Larisa Arhip
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Monitorizarea
[i evaluarea
implement=rii PNADO
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare anunţă selectarea
participanţilor la atelierul de instruire „Monitorizarea şi evaluarea
implementării PNADO” pentru
reprezentanţii ONG-urilor şi mediului academic din Moldova. Atelierul
va avea loc în perioada 23 – 25 august
2007.
Beneficiarii atelierului vor obţine
abilităţile necesare pentru a se implica, ulterior, în activităţi de monitorizare şi evaluare a realizării PNADO,
altor proiecte şi programe în domeniul
drepturilor omului.
Doritorii de a participa la atelier
urmează să depună CV-ul şi scrisoarea de intenţie pînă vineri, 3 august
2007, orele 18.00 la adresă: PNUD
Moldova, Proiectul “Susţinere în
implementarea Planului naţional de
acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova”, str. Sfatul
Ţării, 16, bir. 3, MD 2012 Chişinău,
email: ecaterina.doicov@undp.org, fax.
24 50 79. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la următoarele
numere de telefon: (022) 233492 sau
(022) 245079; Persoana de contact:
Ecaterina Doicov.

Truman Library Institute Awards for Advanced Scholars
Grants of up to $2,500 are awarded biannually and are intended to
enable graduate students, post-doctoral scholars and other researchers
to come to the Harry S. Truman
Library for 2 to 3 weeks to use its collections. Awards are to offset expenses incurred for this purpose only.
Open to students of any nationality.
Research Grant applications are due
on October 1. Senior Scholar applications are due by December 15.
Further Information: http://www.
trumanli brary.org/ grants/index.
html

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

FINANŢĂRI

Finanţarea participărilor la seminare,
cursuri de instruire
Programul Societate Civilă al
Fundaţiei Soros-Moldova anunţă
lansarea competiţiei deschise pentru finanţarea participărilor la cursuri de instruire, seminare.
Organizaţiile neguvernamentale
pot solicita sprijin financiar parţial pentru participarea membrilor
săi la cursuri de instruire, stagii,
participări la seminare, conferinţe,
organizate în vederea îmbunătăţirii
activităţii membrilor lor (manageri,
angajaţi, voluntari). Sunt finanţate
proiecte individuale.
Sunt eligibile pentru finanţare
organizaţii neguvernamentale apolitice, non-profit, legal constituite

Stagiere ]n
cadrul ONG-urilor
din Chi[in=u
Centrul Naţional de Asistenţă
şi Informare a Organizaţiilor
Neguvernamentale din Republica
Moldova „CONTACT” anunţă continuarea înregistrării reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale
(ONG) şi ai grupurilor de iniţiativă
din regiunea transnistreană pentru stagiere în cadrul ONG-urilor
din Chişinău. Programul de stagiu
este realizat în cadrul proiectului
„Participarea organizaţiilor neguvernamentale din regiunea transnistreană la viaţa asociativă din
Republica Moldova”, cu susţinerea financiară a Fundaţiei „SorosMoldova”.
În cadrul acestui program, fiecare participant are posibilitatea să-şi
facă stagiul în una dintre ONGurile cu experienţă din Chişinău, în
decursul a două săptămîni. Fiecare
participant la programul în cauză
poate alege perioada convenabilă pentru stagiatură discutînd cu
organizaţia recipientă în intervalul
dintre luna mai şi luna decembrie
2007.
Chestionar de aplicare: http://
www.contact.md/upload/File/Proiec
t%20participare%20ONG%20Transnistria/chestionar%20stagiari.doc
Pentru informaţii suplimentare:
Daria Mandziuc, coordonator de
proiect, Centrul “CONTACT”,
Tel/fax: 23-39-47, 23-39-48,
e-mail: dariam@contact.md,
http://www.contact.md

în Republica Moldova. Organizaţiile
neguvernamentale vor activa în
următoarele domenii: civic, cultural, dezvoltare economică, drepturile omului, mass-media, social,
tineret. Nu sunt eligibile pentru
participare organizaţiile patronale,
sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, religioase, sportive şi
asociaţiile profesionale. Termenul
limită de prezentare a cererilor
este data de 5 a fiecărei luni.
Formularul de participare poate
fi descărcat de pe următoarea
adresă: http://www.soros.md/docs/
200702_Cerere_de_participare_la_
cursuri_de_instruire.doc

În atenţia Autorităţilor
Publice Locale din Moldova!
Programul Bunelor Practici
ale Autorităţilor Publice Locale din
Moldova anunţă prelungirea termenului limită până la 6 august 2007
pentru concursul de selectare a celor
mai bune practici din domeniul APL.
La concurs pot participa iniţiative
locale sau proiecte de succes deja realizate care au avut un impact semnificativ asupra comunităţii. Autorităţilor
Publice Locale câştigătoare le va fi conferit Statutul Celei mai Bune Practici
în domeniu pentru o perioada de un an
şi vor primi suportul necesar pentru
ca să-şi împărtăşească practicile bune
cu alte APL din Moldova.
Formularele de participare cu descrierea practicii trebuie transmise
pe adresa: 10/14, str. Iacob Hâncu,
Chişinău, MD-2005, cu menţiunea:
Programul Bunelor Practici-2007,
sau prin e-mail: olesea.cruc@local.
md. Toate primăriile din ţară au primit prin poştă o broşură informativă referitor la Programul Bunelor
Practici împreună cu Formularul de
Participare. Toată informaţia poate
fi accesată şi descărcata de pe pagina
Web: www.local.md.

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.

Small Project
Fund for Moldova
The Norwegian Embassy to
Moldova, located in Bucharest, has a
small fund from which it can support
projects in the Republic of Moldova.
The embassy welcomes a broad range
of project proposals, from local, national and international authorities and
non-governmental organizations. In
most cases, the size of the grants ranges from EUR 1,000 to EUR 8,000.
The main target areas for project cooperation are:
 Democracy and human rights
 Justice and home affairs
 Gender and anti-trafficking
 Education, integration and cultural understanding
Deadline: September 15th.
There is no standard application
form, but your project proposal needs
to be in English and should include
the following elements:
 Presentation of the organization
 Brief description of the target
area
 Project summary, including information about purpose, timeframe,
etc.
 Detailed budget
 Project partners and other financial contributions
The Embassy unfortunately does
not have the possibility to comment
on or assess project proposals prior to
the selection process. Please be advised that all communication with the
Embassy regarding the Small Project
Fund will be carried out in English.
Detailed info at: http://www.
norvegia.ro/inmoldova/aid/projects.htm
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Гражданский

ФОРУМ

Информационно-аналитический журнал для гражданского и политического просвещения
Открытие Европейского
Фонда Юго-Восточной
Европы (EFSE) в Молдове
Европейский
Фонд Юго-Восточной
Европы официально
начинает свою работу
в Молдове по финансированию малых и средних предприятий, фермеров и семей. EFSE был
создан в декабре 2005 года как инициатива доноров, на основании ранее
существующих фондов, насчитывающих десятилетний опыт работы.
В течение ряда следующих лет,
на территории Юго-Восточной
Европы, включая Молдову, EFSE
намерен предоставить 145,000 кредитов малым и средним предприятиям, фермерским хозяйствам, 36,000
кредитов семьям с целью улучшения
жилищных условий, и участвовать
в создании 36,000 рабочих мест. В
торджественной церемонии открытия фонда участвуют Национальный
Банк Молдовы, Министерство
Финансов, Министерство Экономики,
посольство Германии, делегация
Еропейского Союза, международные
организации, страны-доноры, а также
финансовые учреждения Молдовы.
Дополнительная информация предоставляется по тел. 544626, 549292
Ureche 46, MD-2001, Chisinau.

Лига людей,
живущих с ВИЧ
В республике создана Лига людей,
живущих с ВИЧ.
Как отметил руководитель новой организации Игорь
Кильчевский на пресс-конференции
созванной по случаю ее презентации,
«наша цель - объединение усилий
государственных, общественно-политических, международных структур
в борьбе с распространением таких
смертельно опасных заболеваний, как
ВИЧ и СПИД». По его словам, основные цели Лиги – противостояние
проявлениям дискриминации людей,
страдающих ВИЧ и СПИДом, информирование граждан об этих болезнях,
пропаганда здорового образа жизни
и привлечение средств для адресной
поддержки нуждающихся в медицинской помощи. Как пояснил руководитель новой организации, работать она
будет практически во всех городах
республики, в том числе в приднестровском регионе.
Лига создана в рамках
Национальной программы РМ по
предотвращению ВИЧ-заболеваний
и представляет собой объединение
неправительственных организаций,
занимающихся проблемами в этой
области.

Проект Концепции
по предупреждению
коррупции
На заседании группы мониторинга за внедрением Национальной
стратегии по предупреждению и
борьбе с коррупцией был представлен проект Концепции по предупреждению коррупции. Новый документ будет регламентировать работу
Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
Как пояснила сотрудник Центра
Марианна Калугина, «Помимо
основной задачи - борьбы с коррупцией, Центр будет ориентирован на
ее предупреждение. Профилактика
коррупции ведет к собираемости
налогов, способствует повышению
хозяйственной дисциплины, снижению числа экономических преступлений».
Как сообщил на заседании автор
отчета об измерении уровня коррупции в Молдове эксперт Клаудиу
Акатрини, «коррупция входит в первые пять проблем, что стоят перед
населением республики». Такой
вывод был сделан после исследования, которое провел частный институт «Imas» inc.
Источник: ИНФОТАГ
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Не стоит забывать как важна коммуникация!
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В наш скорый век, мы порой забываем о том как важно обшение, о тех
плюсах, которые оно даёт… К сожалению, современный мир предпочитает
обшение опосредовано, что не является лучшим выходом из ситуации…
Тем более, это важно для изучения
языка другого народа, его культуры.
Именно для того, чтобы сподвигнуть
молодых на использование таких возможностей я и взялась за перо. Уже
около полугода я изучаю польский
язык в Центре Языка и культуры
Польши при Бельцком Госуниверситете
имени А. Руссо. Помимо познания нового,
этот факультативный курс, предоставил
мне вместе с еще несколькими студентами побывать на курсе Языка и культуры
Польши, который проходил в период 222 июля в столице Польши – Варшава.
Программа курса была очень разнообразной: лекции, направленные на прктику
языка в процессе повседневного обще-

ния, культура языка, стилистика, а также
театральные занятия, которые позволили
нам раскрыть себя с неизвестной стороны
для себя же самих, что очень важно на
мой взгляд. Это межкультурное мероприятие, основано на обшение в первую очередь, помогло обмену информацией между
участниками, в ходе которого выработался
общий (до определенного предела) взгляд
на вещи и действия с ними.
В заключение, я хочу подчеркнуть что
коммуникация имеет место всегда, когда
какому-либо поведению или его результату приписывается некоторое значение
и они выступают как знаки или символы. Из всех видов знакового поведения
в человеческом сообществе важнейшими
являются использование языка и сопровождающее его несловесное поведение.
Не стоит забывать как важна коммуникация и какие таины мира она может помочь
раскрыть.
Олеся ТОПАЛ

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

