Информационный
Центр по
Правам Человека

Выбор
молодых

Pentru difuzare liberă

COMUNICAT
Lideri comunitari de pe ambele maluri ale Nistrului contribuie la îmbunătăţirea calităţii
vieţii oamenilor din 12 localităţi
Astăzi, 10 septembrie 2013, îşi încheie activitatea proiectul „Consolidarea capacităţilor privind abilitarea
femeilor şi bărbaţilor vulnerabili şi privind promovarea dezvoltării axate pe oameni pe ambele maluri ale
rîului Nistru” implementat de organizaţia non-guvernamentală Centrul de Informare în domeniul
Drepturilor Omului (CIDO), în parteneriat cu asociaţiile obşteşti „Rezonans” şi „Vîbor Molodîh” din
stînga Nistrului, cu sprijinul Programului UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.
Proiectul şi-a propus să consolideze grupurile comunitare locale în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai la
nivel local, inclusiv prin consolidarea încrederii şi colaborării între activiştii obşteşti de pe ambele maluri ale
Nistrului. Fiind implementat în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013, proiectul a produs următoarele
rezultate majore:
- 12 grupuri locale comunitare de pe ambele maluri ale Nistrului (6 – din stînga Nistrului şi 6 – din dreapta
Nistrului) au fost pregătite să identifice şi să rezolve cu forţe proprii problemele locale prioritare din
perspectiva nevoilor femeilor şi bărbaţilor, în special din cele mai vulnerabile grupuri;
- 22 facilitatori comunitari instruiţi în facilitarea iniţierii şi dezvoltării grupurilor comunitare locale;
- peste 30 de acţiuni şi mini-proiecte de utilitate locală, inclusiv acţiunea locală de binefacere „De la familie la
familie” în satul Speia, acţiunea publică de ajutorare a grădiniţei locale în satul Cazaclia, proiectul de
adaptare a copiilor la condiţiile grădiniţei „Împreună cu mămica” în satul Varniţa, crearea unui punct de
comerţ cu produsele agricole pentru femeile vulnerabile din localitate în satul Bîciok, programul de
resocializare a foştilor deţinuţi „O mînă de ajutor” în oraşul Tiraspol, acţiunea obştească de curăţare a
scuarului local în satul Beşalma, monitorizarea circulaţiei transportului public (Chiţcani), şomajului real
printre tinerii (Beşalma), angajării în câmpul muncii a foştilor deţinuţi (Tiraspol), precum şi sesiunile de
instruire a femeilor şi bărbaţilor din 12 localităţi privind drepturile lor fundamentale, drepturile de
consumător, abordări şi posibilităţi de identificare şi valorificare a resurselor interne şi externe, etc.
În cadrul proiectului facilitatorii comunitari, care au acţionat în calitate de principalii catalizatori de
schimbare în localităţile proiectului, au fost pregătiţi prin intermediul a 2 instruiri introductive, 4 ateliere
practice şi 6 vizite reciproce de schimb de experienţă ale facilitatorilor şi membrilor grupurilor comunitare
locale între cele două maluri ale Nistrului (3 vizite în localităţi din stînga Nistrului, şi 3 vizite în dreapta
Nistrului).
În cadrul activităţilor de pregătire a facilitatorilor comunitari au fost acoperite următoarele tematici: formarea
grupurilor comunitare locale, identificarea necesităţilor, planificarea şi ciclul de proiect; drepturile
fundamentale ale omului, discriminarea, diversitatea; abordarea bazată pe drepturile omului, abilitarea
femeilor şi persoanelor vulnerabile, integrarea dimensiunii de gen în procesul de dezvoltare locală; drepturile
consumatorului; educaţia neformală; mobilizarea resurselor, crowdfunding, Internet-activism, monitorizarea
în interes public, etc.
Localităţile acoperite de proiect numără: satele Taşlîk, Speia, Bîciok, Chiţcani, Varniţa de Nord şi oraşul
Tiraspol - din stînga Nistrului, precum şi satele Cazaclia, Tomai, Beşalma, Chirsova, Varniţa, oraşul Taraclia din dreapta Nistrului.
Proiectul „Consolidarea capacităţilor privind abilitarea femeilor şi bărbaţilor vulnerabili şi privind
promovarea dezvoltării axate pe oameni pe ambele maluri ale rîului Nistru” a fost implementat cu sprijinul
Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat
şi implementat de Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova.
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