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D

in momentul în care Republica Moldova a ieşit din componenţa Uniunii Sovietice şi a devenit
ţară independentă în 1991 ea a avut parte de un proces dureros de tranziţie spre democraţie.
După 51 ani de administrare de tip centralizat, schimbările la nivel local se implementau cu
greu, în special din motivul că mulţi cetăţeni şi reprezentanţi ai autorităţii locale au rămas împotmoliţi
de moştenirea ce le-a rămas, manifestând indiferenţă faţă de participarea politică şi confruntânduse cu o lipsă considerabilă de cunoştinţe necesare pentru a pune în mişcare procesele democratice. Abordând aceste probleme, Programul USAID pentru Dezvoltarea Participativă a Comunităţilor
din Republica Moldova (CPP) a ridicat cu succes nivelul de angajare al cetăţenilor în dezvoltarea
comunităţii şi reformarea democratică în Moldova. Programul a format diverse abilităţi pentru 200
de Grupuri de Iniţiativă Comunitară (GIC) şi pentru 91 de organizaţii reprezentante a societăţii civile
(OSC) în 190 de sate şi orăşele care a avut ca scop mobilizarea membrilor comunităţii, pregătirea lor
pentru schimbări şi creşterea nivelului de responsabilizare locală.
Acest ghid de retrospectivă este conceput ca un set de instrumente pentru practicieni, persoane care
în viitor vor lucra în programe similare în Republica Moldova, în fostele ţări din componenţa URSS
şi în alte state. În acest ghid sunt analizate trei “cele mai semnificative” schimbări care au avut loc
în urma implementării acestui proiect (acestea fiind identificate de către beneficiarii şi angajaţii proiectului) fiind oferite şi descrieri a mijloacelor prin care acestea au fost obţinute. Ghidul la fel conţine
exemple a celor mai relevante practici de participare a comunităţilor în cadrul programelor similare
implementate în unele ţări a regiunii Balcanice, Americii Latine şi a Orientului Mijlociu.
Cele mai bune practici din cadrul programului sunt împărţite în trei categorii generale:
1. elaborarea proiectului, instrumentele utilizate şi metodologia interacţiunilor cu
comunităţile;
2. implementarea proiectului; şi
3. asigurarea durabilităţii;
aceste categorii fiind analizate prin prizma următoarelor componente:
• Elaborarea unui program bine structurat;
• utilizarea instrumentelor flexibile şi relevante, activităţilor de training;
• susţinerea din partea centrelor regionale;
• îmbunătăţirea continuă;
• încurajarea iniţiativei individuale;
• investiţia/contribuţia comunităţii;
• formarea deprinderilor;
• învăţarea prin aplicarea cunoştinţelor;
• durabilitatea proiectului;
• dezvoltarea progresivă a comunităţii; şi
• creşterea parteneriatelor şi capacităţii de incluziune a membrilor comunităţii.
Capitolul „Lecţii învăţate”, în care puteţi găsi descrierea tehnicilor utilizate de către personalul CPP
pentru a face faţă provocărilor programului, sunt clasificate în trei categorii, din punct de vedere
structural, atitudinal şi tehnic, care includ:
• Împuternicirea prin descentralizare;
• încurajarea participării prin acordarea serviciilor, consultanţei şi educaţiei membrilor
comunităţii;
• utilizarea activităţilor de facilitare pentru a contribui la dezvoltarea gândirii critice şi
pentru a creşte capitalului social; şi
• utilizarea mecanismului ‚feedback’ pentru a perfecţiona în continuu metodologia programului.
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Iniţiativele locale de succes pot deveni în scurt timp modele naţionale pentru noile iniţaitive a
dezvoltării comunitare şi se pot transforma în adevărate laboratoare care demonstrează cum poate
fi ridicat nivelul de participare a comunităţilor, cum poate creşte nivelul responsabilizării comunităţilor
şi cuzm poate fi cultivat liderismului local. La sfârşitul acestui ghid sunt prezentate recomandări
pentru participarea ulterioară a comunităţilor şi consolidarea procesului de participare a autorităţilor
locale din Republica Moldova. Recomandările cu privire la programele ulterioare de participare a
comunităţilor sunt:
• Examinarea unor strategiilor CPP efective, inclusiv: prin asigurarea procesului bine
chibzuit, folosirea principiilor democratice în procesul de implementare, mediu favorabil de susţinere şi formarea flexibilă a abilităţilor;
• Oferirea pentru participanţii programului a oportunităţilor de a genera proiecte proprii
pentru a cultiva la participanţi gândirea pragmatică în vederea identificării soluţiilor;
• Deseori este mai preferabilă crearea Grupurilor de Iniţiativă Comunitară (GIC) decât
lucrul cu organizaţiile non-guvernamentale existente;
• Selectarea minuţioasă a mecanismelor de mobilizare a comunităţii;
• Încurajarea relaţiilor dintre GIC şi Administraţia Publică Locală; şi
• Susţinerea impactului GIC prin favorizarea inter-conexiunilor cu alte GIC şi autorităţi
la nivel local şi regional.
Recomandările cu privire la iniţierea programelor ulterioare de consolidare a procesului de dezvoltare a participării autorităţilor locale sunt:
• Instituirea mijloacelor funcţionale de contribuţie şi participare a comunităţilor;
• Formarea abilităţilor de administrare a resurselor publice pentru a îmbunătăţi nivelului de profesionalism şi transparenţă; şi
• Promovarea acţiunilor de advocacy şi/sau înaintarea propunerilor de legi pentru a
ameliora nivelul transparenţei şi a îmbunătăţi procesul de incluziune a membrilor
comunităţii.

1. Metodologia
Informaţiile ce se conţin în acest ghid au fost colectate şi analizate prin intermediul metodologiei
care are la bază tehnica Celei mai Semnificative Schimbări (Most Significant Change), un instrument
eficient de monitorizare şi evaluare participativă. Consultantul principal împreună cu angajaţii proiectului au efectuat 47 de interviuri calitative structurate cu participanţii-cheie a proiectului şi personalul
acestuia, identificând istorii specifice care ar demonstra ce crede fiecare din persoanele intervievate
despre “cele mai semnificative schimbări” atinse de către comunitate prin intermediul CPP; de ce el/
ea crede că această schimbare este semnificativă; şi cum CPP a reuşit să obţină această schimbare.
Utilizând un proces sistemic, comitetul format din angajaţii CPP şi un consultant extern au selectat
diverse produse şi istorii care au fost considerate ca fiind cele mai semnificative ţinând cont de
obiectivele generale ale programului. Printre persoanele intervievate s-au aflat lideri GIC, membri
GIC, primari, funcţionari publici, lideri ai OSC, personalul OSC şi angajaţii CPP. Lista completă a
interviurilor desfăşurate poate fi consultată în anexa de la sfârşitul ghidului.
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2. Descriere generală a CPP, Abordări strategice şi Informaţii de bază
2.1. Descriere generală

Programul USAID de Dezvoltare Participativă a Comunităţilor din Republica Moldova a fost un program cu durata de cinci ani, lansat în anul 2004 care a contribuit la creşterea nivelul de participare
a cetăţenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunităţii şi la reformele democratice curente din
Republica Moldova. Acest program a fortificat capacitatea grupurilor de cetăţeni şi ONG-urilor pentru
a mobiliza comunităţile ca acestea să pledeze pentru schimbări şi să producă un nivel mai înalt al
responsabilităţii reprezentanţilor autorităţilor locale faţă de comunitate. CPP a contribuit la Obiectivul
Strategic al USAID (SO2.3) de a face “instituţiile democratice mai receptive, mai responsabile şi mai
eficiente.” În special, acest program a contribuit la Rezultatul Intermediar al Obiectivului Strategic
(IR2.3.2) de a “consolida capacitatea programelor de participare civică pentru a reprezinta şi servi
necesităţilor cetăţenilor.” CPP a fost administrat de către Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi
Internaţionale (IREX), care activează în Republica Moldova începând cu anul 1996. Programele de
training şi de altă asistenţă tehnică au fost oferite de către Partenerii pentru Schimbările Democratice. Angajaţii programului din ţară fiind situaţi în afara oficiului central al proiectului de la Chişinău,
care au fost susţinuţi de şase centre regionale din diferite localităţi ale Republicii Moldova.
Obiectivele CPP erau următoarele:
1. Mobilizarea cetăţenilor şi a grupurilor comunitare pentru identificarea, clasificarea după
priorităţi şi găsirea căilor de soluţionare a problemelor din comunitate;
2. Evidenţierea liderilor şi activiştilor comunitari şi mobilizarea resurselor comunitare (capitalului
uman şi financiar);
3. Contribuirea Grupurilor de Iniţiativă Comunitară la procesul de îmbunătăţire a propriilor
comunităţi; şi
4. Familiarizarea cu conceptele şi instrumentele democratice şi utilizarea lor practică de către
comunităţi.

2.2. Principiile CPP

CPP a fost ghidat de trei principii: incluziunea, transparenţa şi asigurarea procesul decizional democratic. Aceste principii au fost predominante în procesul de elaborare a programului, implementarea
şi managementul acestuia. După părerea angajaţilor IREX, dar şi cea a majorităţii persoanelor intervievate, devotamentul faţă de aceste principii a avut o importanţă crucială pentru succesul programului care consta în majorarea nivelului de participare a comunităţii şi adoptarea practicilor democratice.

2.3. Istoria programului

Succesele obţinute în cadrul acestui program au fost obţinute datorită unui proces lung de învăţare.
În 2006, structura organizaţională a programului, strategia şi activităţile lui au fost considerabil reproiectate pentru a oferi un acces mai mare a participanţilor la acest program. La începutul programului, toată planificarea CPP a fost centralizată, elaborată şi condusă din oficiul central care era situat
în Chişinău. În afara Chişinăului, CPP a lucrat prin intermediul programelor de participare civică din
RM (OSC) care au funcţionat ca centre de suport administrativ al proiectului. Aceste OSC ofereau
servicii de contabilitate, prelucrare a cererilor pentru deplasare şi monitorizarea activităţii mass-media regionale, dar interacţionau puţin cu participanţii programului. Fiecare din aceste centre regionale
la rândul său au găzduit câte un angajat al IREX care oferea suport logistic, dar nu a interacţionat
regulat cu participanţii programului. Acest mecanism a creat o situaţie în care participanţii programului duceau lipsă de susţinere continuă şi ghidare, elemente ulterior considerate importante pentru
schimbarea comportamentelor care au îmbunătăţit nivelul de participare a cetăţenilor.
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În 2006 programul a fost restructurat pentru a forma noi “Grupuri de Iniţiativă Comunitară (GIC)” – comitete neformale pentru fiecare proiect-ţintă alese după principii democratice şi formate din lideri locali ai comunităţii. Funcţia centrelor regionale
a fost restructurată dinspre suportul oferit din partea oficiului
central către susţinerea directă a GIC în asigurarea procesului de funcţionare a fiecărui element-cheie de implementare a programului – inclusiv planificarea, necesităţile tehnice,
training-uri şi facilitarea întrunirilor comunitare. Activităţile de
program au fost şi ele restructurate, accentul fiind pus pe procesul de învăţare practică, oferirea participanţilor a mai multor oportunităţi de aplicare în practică a noile cunoştinţe şi
instrumente obţinute în cadrul trainingurilor şi interacţiunilor
comunitare. Anterior, programul oferind instruire extensivă,
participanţii dispunând de mai puţine oportunităţi de a aplica
şi adapta cunoştinţele şi abilităţile obţinute la nivel de context
local.

2.4. Structura şi aria de activitate

Programul a fost structurat în două secţiuni: Componenta – Grupul de Iniţiativă Comunitară (GIC) şi
Componenta – Angajamentele OSC. După restructurarea programului, majoritatea surselor au fost
direcţionate spre formarea GIC funcţionale, cu o susţinere redusă a OSC. Respectiv, acest Ghid
se axează, predominant, pe rezultatele obţinute în urma realizării Componentei GIC, dar pune în
discuţie şi realizările considerabile obţinute în urma implementării proiectelor în baza Componentei
– Angajamentele OSC.
CPP a lucrat în 190 comunităţi pe întreg teritoriul Republicii Moldova, ceea ce constituie 14% din
numărul total al localităţilor rurale şi urbane ale ţării. În cadrul programului au fost nemijlocit instruiţi
peste 10,000 cetăţeni ai Moldovei care au însuşit deprinderi şi au învăţat cum să aplice diverse instrumente democratice.
Toate GIC şi OSC care au obţinut granturi mici prin intermediul activităţilor CPP au participat la
trainingurile de management şi leadership, elaborarea şi implementarea proiectelor, comunicarea
eficientă şi prezentarea, managementul conflictelor, organizarea activităţilor de participare civică şi
advocacy.
Grupuri-ţintă
CPP a implicat cetăţenii activi, reţelele sociale şi OSC care au abordat diverse probleme sociale
şi/sau au oferit servicii circumscripţiilor regionale. Grupurile-ţintă primare erau focusate prioritar în
satele şi oraşele din Moldova şi nu includeau OSC care activau în Chişinău.
• Componenta GIC: CPP a optat pentru crearea GIC întrucât în orăşelele şi satele din Moldova
deseori lipseau OSC active care ar dispune de capacităţi de participare civică. Aceste GIC
au fost create pentru a asigura cetăţenilor un mediu care ar încuraja participarea civică şi a
pune în aplicare abilităţile democratice acumulate. La începutul programului, CPP a încercat
să antreneze OSC din Moldova înregistrate, prin intermediul unui proces deschis de solicitare
a propunerilor, însă a stopat lucrul cu aceste OSC când s-a dovedit că majoritatea din
organizaţiile interesate erau ONG-uri operate de către Guvern (GOONG), de la bun început
create pentru a obţine suport prin intermediul fondurilor din străinătate. Pe lângă conflictul de
interese în cauză, participarea acestora nu corespundea obiectivelor programului care urmau
a fi atinse, întrucât scopul lor era unul mai mult procedural decât programatic.
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•

Componenta OSC: În cadrul acestei componente, CPP a lucrat prin intermediul CSO existente
axate pe rezolvarea problemelor corespunzătoare. Având experienţa de lucru în domenidul
problemelor sociale, aşa cum sunt traficul de fiinţe umane şi promovarea modului sănătos de
viaţă, CPP a direcţionat aceste organizaţii spre fortificarea programelor sale prin intermediul
formării capacităţilor proprii de a asigura un nivel mai mare de participare a comunităţilor şi a
contribui la formarea relaţiilor inter-comunitare.

Componenta GIC
CPP a utilizat o metodologie bine structurată pentru pregătirea şi formarea GIC, compusă din trei
etape (a se vedea diagrama de mai jos), care au fost focusate pe formarea deprinderilor democratice
prin intermediul implementării unui proiect de dezvoltare comunitară. La prima etapă, comunitatea a
clasificat necesităţile lor în conformitate cu priorităţile comunităţii şi a lansat ideea unui proiect care ar
satisface soluţionarea problemelor actuale ale comunităţii. Cea de a doua etapă s-a axat pe procesul
de planificarea detaliată a proiectului, pregătirea pentru obţinerea unui grant. Pe parcursul etapei a
treia, au fost alocate fonduri pentru acest grant, implementarea proiectului fiind însoţită de un proces
minuţios de monitorizare participativă şi susţinerea oferită de către echipa formată din angajaţii IREX
aflată în unul din cele şase centre CPP din Moldova. În ultima etapă personalul centrului regional a
desfăşurat majoritatea trainingurilor. În total, prin intermediul componentei GIC a proiectului au fost
alocate resurse pentru 200 granturi. Granturile au produs un impact direct asupra 104,800 cetăţeni
şi indirect asupra 900,000 cetăţeni.
Graficul întrunirilor gic din comunitate

Etapa I:

Planificarea

Etapa II:
Pregătirea propunerii de proiect

Etapa III:

Implementarea

1. Exerciţiu de cartografie

4.Şedinţa de orientare

7.Şedinţa de tender

2. Şedinţa de consens

5.Şedinţa de planificare a activităţilor

3. Şedinţa de pregătire a
conceptului de proiect

6.Şedinţa de revizuire a proiectului

8.Şedinţa de revizuire a
progreselor la mijlocul
perioadei de implementare
9.Şedinţa de evaluare finală a
rezultatelor proiectului

Şedinţele indicate în acest tabel (care au la baza tuturor activităţilor din cadrul programului) au
oferit participanţilor programului oportunitatea de a învăţa despre participarea comunităţilor prin
acumularea de deprinderi şi aplicarea nstrumentelor democratice. Prin intermediul acestor întâlniri,
cetăţenii au învăţat cum să aplice diverse principiile democratice aşa cum sunt: transparenţa,
incluziunea şi contribuirea la luarea deciziilor, ceea ce a contribuit la petrecerea unor întruniri
deschise cu membrii comunităţii, identificarea de sine stătător a problemelor, votarea membrilor GIC,
aplicarea acţiunilor de advocacy faţă de reprezentanţii autorităţilor locale, participarea la şedinţele
deschise de desfăşurare a tenderelor şi participarea la şedinţele de revizuire a proiectului. Acest
mijloc de formare a deprinderilor a fost suplinit şi de modulele de training indicate mai sus pentru
a susţine membrii GIC pe parcursul dezvoltării şi perfecţionării ablităţilor de utilizare a mijloacelor
democratice, aşa cum sunt, de exemplu, comunicarea eficientă şi advocacy. În cele ce urmează vă
prezentăm descrierea fiecărei întruniri:
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1. Exerciţiul de cartografie: angajaţii CPP au implicat membrii comunităţii cu
scop de a crea o hartă pe care ar fi identificate toate instituţiile-cheie şi
actorii din comunitate, pentru a-i putea invita ulterior la Şedinţa de Consens a proiectului. Acest proces a asigurat prezenşa tuturor actorilor şi a
diverselor grupuri sociale (inclusiv celor cu di întruniri importante la care
sunt prezenţi în medie 50-75 persoane, reprezentanţii CPP au facilitat
procesul de clasificare a problemelor prioritare din comunitate, identificate de către membrii comunităţii, au ajutat comunitatea să selecteze
un proiect care să reflecte una din problemele identificate anterior şi au
oferit suport în alegerea GIC (12 membri).
2. Şedinţa de consens: Pe parcursul acestei întruniri importante la care sunt prezenţi în medie
50-75 persoane, reprezentanţii CPP au facilitat procesul de clasificare a problemelor prioritare
din comunitate, identificate de către membrii comunităţii, au ajutat comunitatea să selecteze un
proiect care să reflecte una din problemele identificate anterior şi au oferit suport în alegerea
GIC (12 membri).
3. Şedinţa de pregătire a conceptului de proiect: Fiind ghidaţi de personalul CPP, GIC şi Administraţia
Publică Locală au pregătit şi au prezentat lista de documente necesare privind soluţionarea
problemei selectate de către comunitate la şedinţa de consens şi elaborează conceptul de
proiect.
4. Şedinţa de orientare: După aprobarea de către Comisia de Selectare IREX/CPP a Conceptului
de Proiect, membrii GIC şi reprezentanţii Administraţiei Publice Locale (APL) au participat la
această întrunire pentru a afla care sunt aşteptările şi cerinţele IREX privind pregătirea cererii
finale de aplicare, la această întrunire membrii GIC învăţă cum să elaboreze un plan de acţiuni şi
cum să revizuiască aprobările şi acordurile (de ex., autorizaţiile pentru construcţii) care trebuiau
obţinute în vederea implementării calitative a proiectului.
5. Şedinţa de planificare a activităţilor proiectului: Membrii GIC şi APL au elaborat planul de
implementare a proiectului şi planul de asigurare a durabilităţii proiectului pe termen lung.
6. Şedinţa de revizuire a proiectului: Fiecare GIC a prezentat comunităţii şi APL planul său de
proiect şi rezultatele obţinute la această etapă de pregătire a proiectului. Înainte de a fi prezentat
Comisiei de Revizuire IREX/CPP, actorii comunitari au supus acest proiect revizuirii critice de
către comunitate în concordanţă cu următoarele aspecte: din punct de vedere al transparenţei
şi a responsabilităţilor care erau delegate membrilor GIC de a elabora propunerea de proiect (în
cadrul acestei şedinţe participă 50-75 cetăţeni).
7. Şedinţa de tender: Această activitate era compusă din două întruniri, şi anume Şedinţa de
Informare cu privire la condiţiile de desfăşurare a Tenderului, în cadrul căreia antreprenorii
erau informaţi în privinţa politicilor CPP şi procedurilor de achiziţionare; următoarea şedinţă
fiind Şedinţa de Dsfăşurare Publică a Tenderului, unde erau prezentate şi selectate cererile de
achiziţie (50-75 participanţi).
8. Şedinţa de revizuire a progreselor la mijlocul perioadei de implementare: Prin intermediul
procesului participatoriu, membrii comunităţii şi GIC au evaluat şi au revizuit calitatea lucrului
îndeplinit, cheltuielile financiare administrate şi corespondenţa activităţilor cu planul de
implementare a proiectului (50-75 participanţi).
9. Şedinţa de evaluare finală a rezultatelor proiectului: Prin prizma unui proces participatoriu,
membrii comunităţii şi GIC au evaluat calitatea lucrărilor desfăşurate şi a activităţilor de proiect,
cheltuielile financiare, mecanismele de mobilizare a cetăţenilor, rezultatele proiectului şi planul
de durabilitate (50-75 participanţi). După această întrunire a avut loc Ceremonia de Inaugurare, la
care au participat 50-75 membri ai comunităţii, la această şedinţă cetăţenii au avut oportunitatea
de a-şi exprima recunoştinţa faţă de contribuţia programului şi faţă de GIC care au contribuit la
implementarea proiectului de dezvoltare a comunităţii lor.
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Componenta Angajamentul OSC
Cea de a doua componentă a programului ţinea de angajamentul OSC (inclusiv ONG-urile şi
asociaţiile care nu au trecut prin procedura formală de înregistrare) prin intermediul procedurii de
depunere a unei cereri de aplicare mai tradiţionale (RFA). OSC a prezentat propunerile ca răspuns
la RFA privind anumite tematici, aşa cum sunt, de exemplu, combaterea traficului de fiinţe umane,
educaţia electorală, dezvoltarea liderismului tinerilor şi alte iniţiative publice. Spre deosebire de
multe alte programe de consolidare a societăţii civile din Republica Moldova, CPP a oferit training
şi susţinere continuă în formă de facilitare din partea centrelor regionale orientate spre creşterea
competenţelor şi integrităţii comunitare a OSC care au fost încurajaţi să depună cereri de aplicare,
precum şi să asigure incluziunea sporită a diverşi membri ai comunităţii, promovarea angajamentelor
inter-comunitare şi mobilizarea comunităţii pentru a fi implicaţi în activităţile lor. Adiţional la trainingurile
menţionate, temele de instruire specifică a OSC includeau aşa componente ca: respectarea cerinţelor
de program, principii de desfăşurare a achiziţiilor şi evidenţa contabilă. Către sfârşitul programului,
91 OSC au obţinut şi implementat cu succes granturi mici.

2.5. Strategiile CPP

Următoarele strategii-cheie au apărut pe parcursul procesului de desfăşurare a actvităţilor CPP
pentru a ne asigura ca fiecare comunitate să obţină un impact maxim în urma gestionării granturilor,
atât privind valoarea la nivel local a proiectelor, cât şi impactul lor la nivel de practici democratice şi
cultură a democraţiei.
1. Susţinerea proiectelor locale cu ajutorul angajaţilor bine instruiţi ai centrului: Echipele de
facilitare ale centrelor regionale au oferit susţinere directă GIC şi OSC pentru a le asigura
succesul. Întrucât GIC nu deţineau instruirea corespunzătoare în domeniul obţinerii granturilor,
sarcina principală a personalului centrului consta anume în a le oferi un asemenea suport şi
ajutor pentru a identifica obstacolele în calea realizării succesului şi a elabora soluţii adecvate.
Având în componenţa sa un coordonator al centrului, un facilitator social, un facilitator tehnic
şi un asociat regional, şi datorită gamei variate de deprinderi şi abilităţi de care aceştia
dispuneau, echipele centrelor regionale au putut facilita şi monitoriza activitatea GIC şi OSC la
fiecare etapă a derulării programului. Centrele au oferit susţinere în domeniul facilitării, au dat
răspuns la întrebările ce ţin de achiziţiile publice, au evaluat impactul asupra mediului ambiant,
au pregătit rapoarte privind fezabilitatea tehnică a proiectelor, au asigurat un managementul
eficient a soluţionării conflictelor, au fost de suport în scrierea propunerilor de proiecte,
traducerea şi evidenţa contabilă, etc. Facilitatorul social a fost o persoană cu pregătire
profesională înaltă, instruită să conducă întruniri ce asigurau incluziunea şi participarea activă
şi care cunoştea bine elementele ce ţin de procesul de advocacy. Facilitatorul tehnic era
un inginer sau un profesionist în domeniul construcţiilor care ajuta GIC pentru simplificarea
procesul de pregătire şi implementare a proiectului. Majoritatea persoanelor intervievate au
relatat că susţinerea strânsă acordată de către angajaţii centrului regional a avut o importanţă
crucială pentru a-i face să înţeleagă şi să traseze un fir logc de corespondenţă între obiectivele
programului şi cerinţele rigide faţă de proiectele implementate.
2. “Interacţiunile democratice” frecvente cu comunităţile şi GIC: În cadrul Componentei GIC,
metodologia CPP a fost creată în colaborare strânsă cu GIC şi comunităţile respective.
Fiecare comunitate participantă a avut nouă întruniri la care au fost convocaţi să participe
membrii GIC şi reprezentanţii APL, şi cinci întruniri ale comunităţii la care s-au întâlnit 5075 de actori comunitari pentru a lua decizii importante sau pentru a obţine de la GIC cele
mai recente informaţii cu privire la progresele o0bţinute în procesul de implementare a
proiectelor. Frecvenţa acestor “interacţiuni democratice” le-au oferit participanţilor oportunităţi
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reale de a aplica în practică instrumentele democratice (de ex., tehnica votării, monitorizarea
participativă şi desfăşurarea achiziţiilor publice transparente) despre care au învăţat de la
CPP prin intermediul ghidurilor de suport, îndrumărilor şi trainingurilor.
Iniţial, specialiştii centrelor regionale CPP au oferit cetăţenilor ghidare pe parcursul întrunirilor
la care aceştia au votat diferite probleme ale comunităţii, au numit liderii comunităţilor şi au
creat noi parteneriate, printre multe alte activităţi (mai jos prezentăm descrierea şedinţei de
consens).
Esenţa lucrurilor: şedinţa de consens. Şedinţa de consens, “prima interacţiune democratică”,
a constituit un eveniment crucial pentru succesul etapei de proiectare a ideii de proiect, întrucât la
aceasta au fost prezentate conceptele democratice principale şi a fost creat un precedent pozitiv pentru viitoarele activităţi de program. Înainte de fiecare întrunire, angajaţii CPP au localizat toţi actorii
locali pentru a fi siguri că pe parcursul întrunirii vor fi prezentate toate perspectivele comunităţii. În
cadrul acestei întruniri, personalul CPP a însoţit principalii actori ai comunităţii (inclusiv reprezentanţii
APL) printr-un proces prin intermediul căruia au clasificat după priorităţi cele mai acute probleme din
comunităţile respective utilizând instrumentul – votul în conformitate cu preferinţele, iar apoi au decis
asupra proiectelor potenţiale, care vor aborda problemele prioritare. Acest proces a inclus dezbateri
asupra potenţialelor proiecte, în cadrul cărora participanţii trebuiau să-şi analizeze minuţios alegerea
făcută. A fost selectat un proiect potenţial, iar actorii din comunitate, inclusiv reprezentanţii APL, au fost
rugaţi să acorde în mod deschis resurse pentru realizarea proiectului (adiţional la subgrantul USAID în
valoare de 20,000$), pentru a majora nivelul de responsabilitate a întregii comunităţi. După selectarea
proiectului, angajaţii CPP au purces la căutarea voluntarilor calificaţi în calitate de potenţiali membri ai
GIC, iar membrii comunităţii au votat persoanele care vor face parte din grupul de iniţiativă. Mai târziu
GIC a compus cererea formală privind conceptul proiectului pentru obţinerea finanţării din partea IREX.
Chiar dacă un anumit proiect al comunităţii nu a fost selectat pentru finanţare, comunitatea a obţinut
drept rezultat lista problemelor clasificate în conformitate cu problemele prioritare care urmează a fi
soluţionate, şi asupra căreia membrii comunităţii au ajuns la o înţelegere comună.

Ulterior, când membrii GIC s-au familiarizat cu CPP, participanţii au jucat un rol mai activ
în domeniul utilizării interacţiunilor democratice. De exemplu, au practicat noile abilităţi
în managementul conflictelor şi comunicarea cu membrii comunităţii care şi-au exprimat
opiniile pe parcursul şedinţelor publice de tender şi a sesiunilor de monitorizare participativă.
Procedând astfel, ei au evitat procesul decizional unilateral (care anterior era tipic pentru
deciziile privind utilizarea fondurilor publice), şi au adoptat o abordare cooperantă, în cadrul
căreia actorii au discutat problemele şi soluţiile acestora în calitate de parteneri egali.
3. Selectarea grupurilor şi proiectelor care vor contribui la atingerea scopului CPP: La selectarea
proiectelor care vor obţine finanţare, angajaţii CPP au acordat preferinţă proiectelor cu
implicarea OSC sau GIC care au demonstrat devotament faţă de principiile democratice ale
CPP şi proiectelor care au îmbunătăţit sau au contribuit la creşterea suplimentară a contribuţiei
comunităţii.
4. Suportul intensiv pe niveluri multiple şi monitorizarea: personalul CPP a adoptat un model de
management axat pe îmbunătăţirea continuă a activităţii comunităţii prin intermediul procesului
de monitorizare, evaluare şi creare a noilor intervenţii şi strategii atunci când este nevoie.
Angajaţii proiectului se întruneau trimestrial pentru a consolida mecanismul de feedback şi de
perfecţionare a metodologiei proiectului. IREX a creat un suport alcătuit din patru nivele şi un
sistem de monitorizare care parcurgea o cale de la GIC prin centrele regionale, spre oficiul
CPP din Chişinău şi în final la oficiul IREX din Washington DC.
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În Componenta GIC, IREX a elaborat o structură de program care permitea monitorizarea
minuţionasă a sub-granturilor şi desfăşurarea corectă a achiziţiilor prin intermediul unui număr
de măsuri definite cu exactitate şi bazate pe criterii predeterminate. Aceste criterii variau la
fiecare etapă a proiectului şi conţineau cerinţe privind cota-valoare, planul de durabilitate,
contabilitatea transparentă şi planul de reducere a impactului negativ asupra mediului ambiant.
Pe parcursul etapei de implementare, o dată la fiecare două săptămâni, era desfăşurată
monitorizarea progreselor atinse. Structura programului a fost elaborată în aşa mod încât
să antreneze membrii GIC, în calitate de nivel primar de asigurare a sistemului calitativ de
monitorizare a proiectului. Într-un sens mai larg al cuvântului, membrii comunităţii care au
participat în cadrul programului s-au transformat în beneficiari ai unui proces transparent,
obţinând informaţii concise asupra progreselor atinse în cadrul realizării proiectului pe
parcursul a cinci întruniri distincte, precum au avut şi oportunitatea de a expune un feedback,
un punct al lor de vedere şi să pună întrebări de concretizare.

2.6. Scurtă descriere a impactului
Componenta GIC
CPP a reuşit să aducă schimbări în paradigma de valori a cetăţeanului, astfel încât ei să-şi perceapă
rolul său şi rolul administraţiei publice locale, drept părţi componente a sistemul politic al ţării.
Membrii comunităţii aveau deprinderea de a se conforma mecanismului de guvernare centralizatautocratic şi paternalist, şi drept impact al progrmaului au reuşit să-şi schimbe concepţiile lor asupra
administraţiei locale şi rolul acesteia pentru întreaga comunitate, acum cetăţenii înţeleg importanţa
activismului civic şi importanţa acestuia în cadrul unui sistem democratic.
Mai specific faptul că programul a înarmat participanţii cu abilităţi practice şi instrumente necesare
care vor îmbunătăţi practicile democratice locale, întrucât aceştia au realizat proiecte de dezvoltare
a propriilor comunităţi. Aceste instrumente şi abilităţi variau de la capacităţile de facilitare practică a
întrunirilor, procedurile transparente de achiziţionare şi până la abilităţile de coordonare a procesului
de votare pe diverse categorii preferenţiale. Aceste instrumente au fost adoptate de către participanţii
proiectului şi sunt adaptate pentru a majora nivelul de responsabilitate a cetăţenilor şi pentru a
reduce incidenţa situaţiilor de conflict.
Din cele 47 de interviuri desfăşurate pe parcursul pregătirii acestui Ghid, tragem concluzia că între cetăţeni exista o percepere
aproape universală, precum că relaţiile lor cu autorităţile publice
locale s-au îmbunătăţit. Acum ei privesc Administraţia Publică
Locală (APL) ca fiind mai legitimă, ceea ce conform opiniei specialiştilor în domeniul democraţiei, constituie un factor-cheie al
consolidării unor mecanisme democratice. Întrucât între cetăţeni
şi APL au fost deschise căi suplimentare de comunicare, cetăţenii au avut posibilitatea să-şi exprime necesităţile, dar totodată
au fost familiarizaţi cu perspectivele de funcţionare ai APL şi îngrijorările de care sunt preocupaţi funcţionarii publici. La rândul
său, APL a recunoscut valoarea populaţiei care manifestă motivaţie şi angajament pentru facilitarea activităţii autorităţilor locale
care vor servi interselor întregii comunităţi.
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Mai mult de 90% din 200 GIC care au fost create continuă activitatea şi după finisarea programului
şi realizează proiecte noi pentru a soluţiona şi alte probleme din comunitate. Aproximativ 50 GIC au
fost înregistrate ca ONG-uri. Spre deosebire de multe GOONG create de către administraţiile publice
locale în scopul obţinerii donaţiilor internaţionale, noile ONG-uri au fost create în baza nevoilor reale
ale comunităţii — ele transformânduse în promotori ai participării civice, la momentul actual fiind
coordonaţi de persoane dedicate care organizează toate activităţile în conformitate cu nevoile şi în
sprijinul nemijlocit al comunităţii.
Programul a creat o nouă generaţie de lideri locali care gestionează proiecte noi de îmbunătăţire
a comunităţii şi o parte din aceştia fiind angajaţi chiar în activităţi civice. Şase din ei au fost aleşi
primari, iar 117 au devenit consilieri locali.
În calitate de argument a efectului programului faţă de procesul de transformare a societăţii,
comunităţile CPP au fost recunoscute ca fiind de succes la nivel naţional. În octombrie 2008, şase
comunităţi care au participat în cadrul CPP au luat toate premiile mari într-o ceremonie de acordare a
premiilor pentru Cele mai Bune Practici în Administrarea Locală din Republica Moldova sponsorizată
de Consiliul Europei. Pe lângă aceste localităţi, încă 51 de comunităţii care au participat în cadrul
CPP au primit această recunoştinţă.
Componenta de Angajament al OSC
Programul a majorat impactul OSC prin evidenţierea parteneriatului strâns cu instituţiile publice şi alte
OSC, precum şi prin antrenarea voluntarilor în diverse activităţi. Ca rezultat, OSC au putut majora
numărul beneficiarilor săi. Aceste parteneriate la fel au contribuit la îmbunătăţirea durabilităţii OSC
prin majorarea ponderii lor şi vizibilităţii în comunitate şi prin aprofundarea relaţiilor de cooperare
care vor continua şi în viitor.

2.7. Contextul moldav

Moldova a fost inclusă în componenţa Uniunii Sovietice la sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial,
iar în 1991 şi-a dobândit independenţa. Întrucât economia Moldovei se bazează în primul rând pe
agricultură, industria uşoară şi remitenţele din străinătate; creşterea PIB-ul pe ţară începând cu 2000
a constituit în jur de 5.5%.1 Populaţia Republicii Moldova este aproape de trei milioane, printre care
se numără cetăţeni de origine română, ucraineană, rusă, bulgară, rromă şi găgăuză, iar aproximativ
25% din populaţie lucrează peste hotare. Neînţelegerile pe plan intern tărăgănează soluţionarea
problemei teritoriului separatist al regiunii Transnistrene, iar ţara depinde de energia importată din
regiunile adiacente. Puterea aleasă în mod democratic era dominată la acel moment de majoritatea
parlamentară comunistă, iar reformele democratice se realizează cu greu.
În raportul Freedom House din 2008 privind Naţiunile în Tranziţie cu referire la Republica Moldova
se indică că există o diferenţă mare de la localitate la localitate în privinţa nivelului de transparenţă şi
responsabilitate al administraţiei publice locale (APL), precum şi a nivelului de cooperare între ONGuri şi APL. Această lipsă de concordanţă s-a făcut bine simţită pe parcursul ultimilor ani. Administrarea
locală a resurselor fiind la fel stagnată şi de lipsa cronică a mijloacelor budgetare, personal necalificat
şi de faptul că o mare parte din fondurile locale budgetare erau gestionate de către Administraţia
Publică Centrală. Privind nivelului de deschidere al APL, Freedom House a raportat următoarele:
“conform legislaţiei în vigoare audierile publice nu sunt obligatorii; astfel acestea nu se petrec la
intervale regulate, ci mai degrabă pe parcursul campaniilor electorale”3
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3. Cele mai bune practici
Setul de instrumente CPP
• Evaluarea necesităţilor cetăţenilor
• Sistemele de votare
• Monitorizarea participativă şi evaluarea
• Prezentarea în public a succeselor comunităţii
• Clasificarea după priorităţi a problemelor din comunitate
• Participarea inter-comunitară
• Incluziunea tuturor membrilor comunităţii (vârstă,
sex, etc.)
• Mobilizarea APL
• Dezvoltarea durabilităţii proiectului şi întregii
comunităţii
• Proceduri de desfăşurare a tenderelor transparente
Abilităţi
• Management şi leadership
• Elaborarea proiectelor
• Dezvoltarea parteneriatului
• Planificare strategică pe termen lung şi scurt
• Managementul riscurilor
• Comunicare eficientă şi prezentare
• Organizarea activităţii civice
• Promovarea acţiunilor de advocacy
• Implementarea proiectului
• Managementul conflictelor

“Cele mai bune practici” este constituit din tehnici, metode, proceduri sau activităţi eficiente care au condus
la obţinerea unui rezultat semnificativ adaptat la diferite contexte. În urma discuţiilor detaliate cu personalul CPP, După ce au fost analizate toate interviurile şi
istoriile care urmau să fie incluse în conţinutul acestui
Ghid, a fost desfăşurată o discuţie structurată cu personalul CPP în urma acestei discuţii fiind constituită
următoarea listă cu privire la practicile CPP care au
fost considerate de succes şi cu un potenţial foarte
mare în a fi aplicate şi pentru alte programe de dezvoltare participativă a comunităţilor. Toate practicile de
succes menţionate ţin de componenta GIC cu excepţia ultimului punct, care se referă la Componenta de
Angajament al OSC.

Elaborarea proiectului, instrumente şi metodologie
•  Conceptul Bine Structurat al Programului: Evoluţia
definită explicit a tuturor întrunirilor şi activităţilor realizate a condiţionat succesul crucial realizat de către
GIC. Activând într-un sistem cu nivel redus de încredere şi deprinderi democratice, mediul structural al
CPP a făcut ca participanţii să-şi dezvolte abilităţi şi să
însuşească instrumente noi prin intermediul aplicării
cunoştinţelor învăţate, chiar dacă la începutul proiectului mulţi din beneficiarii programului îşi manifestau
atitudinea sceptică. Fiecare din cele nouă întruniri structurate din cadrul proiectului fiind
concepute din start ca interdependente. Activităţile fiecărei întruniri au fost structurate şi ele
cu mare grijă pentru a consolida trainic principiile fundamentale ale programului. De exemplu, pe parcursul şedinţelor de consens, conform procedurii de desfăşurare, era necesar ca
cei prezenţi să aleagă prin vot liderii GIC care le vor reprezenta interesele. Acest proces a
îmbinat educaţia electorală cu mecanismul de luare a deciziilor şi a ajutat participanţii să
înţeleagă importanţa alegerii care o fac în baza unui proces corect de informare. Trecând
prin această experienţă, câţiva din membrii GIC ulterior au menţionat că cetăţenii au adoptat
o abordare analitică faţă de decizia proprie de a vota.

•
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Instrumente Flexibile şi Relevante şi Training: Abilităţile şi instrumentele studiate pe
parcursul trainingurilor şi activităţilor au fost cu atenţie selectate şi adaptate din punct de
vedere al relevanţei faţă de contextul local, care urmau să fie logic abordate. Angajaţii
centrelor regionale deţineau competenţa de a adapta trainingul în concordanţă cu audienţa
specifică, aşa încât participanţii au avut capacitatea să asimileze rapid informaţia şi să aplice
procedeele democratice şi instrumentele învăţate. De exemplu, atunci când GIC avea puţine
cunoştinţe despre procedura de desfăşurare a tenderului, personalul centrelor regionale a
alocat suficient timp pentru a oferi suport tehnic şi informaţional necesar ca să se asigure că
membrii GIC vor respecta regulamentele cu privire la procurarea bunurilor şi vor desfăşura
la un nivel înalt achiziţiile publice.

Cele mai remarcabile practici internaţionale: Importanţa crucială a formării capacităţilor de
deprinderi practice ca instrument de asigurare a încrederii comunităţii şi a durabilităţii proiectelor.
Dacă programele de participare a comunităţilor deseori se axează pe raporturile dintre autorităţile
publice locale şi cetăţeni, formarea deprinderilor practice este o altă metodă de creşetere a nivelului
de încredere a cetăţenilor. Recent, un ONG din Peru, “Socios Peru”, a implementat un program
destinat conlucrării comunităţilor şi autorităţilor publice locale pentru soluţionarea problemelor legate
de dezvoltarea locală în munţii Anzi, arie cu un nivel scăzut de educaţie, căreia în acelaşi timp îi sunt
caracteristice cazurile de corupţie. Organizaţia a direcţionat resurse considerabile pentru formarea
deprinderilor profesionale de bază la personalul autorităţilor publice locale, în aşa domenii ca bugetul,
evidenţa contabilă, managementul proiectelor şi planificarea. În timp ce scopul proiectului consta
în îmbunătăţirea colaborării între cetăţeni şi autorităţi, funcţionarii din cadrul acestora aveau nevoie
de aceste deprinderi de bază pentru a gestiona proiectele în mod transparent şi astfel să câştige
încrederea necesară pentru a colabora cu reprezentanţii comunităţilor locale.
•

Suport din partea Centrelor Regionale. Suportul oferit de către oficiile centrelor regionale
a avut un efect major asupra succesului realizat de CPP. Rolul acestora consta în oferirea
îndrumărilor detaliate şi sfaturilor utile pentru participanţii proiectului, însă nu şi direcţionarea
sau influenţa acţiunilor care urmau să fie întreprinse de echipa de implementare a proiectelor
comunitare. Ei au fost de mare ajutor la integrarea subiectelor de training şi au oferit susţinere
în domeniul corespunderii cu rigorile tehnice ale programului, aşa cum sunt de exemplu,
pregătirea propunerii de proiect şi desfăţurarea trainingurilor.
Luând în consideraţie faptul că participanţii din cadrul proiectului aveau aşteptări mari,
programul CPP a avut nevoie de un colectiv puternic, profund dedicat principiilor promovate,
întrucât în scurt timp personalul centrelor regionale a devenit imaginea publică a CPP şi
a demonstrat un potenţial pronunţat de abilităţi în domeniul facilitării iniţiativelor propuse
de comunităţi. Oleg Bursuc, membru al CPP care a fost responsabil pentru asigurarea
managementului centrelor regionale, a comunicat: “Am descoperit că cetăţenii de obicei nu
cred în ceea ce le spui, ei mai degrabă cred în ceea ce le demonstrezi că eşti şi în ceea ce
crezi singur. Dacă noi nu credem în schimbare, nici cetăţenii nu vor crede.”

•

Îmbunătăţirea Continuă. Conducerea CPP a reflectat principiile democratice ale transparenţei
şi incluziunii. După restructurarea programului, în 2006, conducerea CPP a prezentat
angajaţilor programului teoria managementului “schimbărilor continue”. Conform acesteia,
majoritatea proceselor pot fi îmbunătăţite în continuu prin studiere şi perfecţionare. Pentru a
implementa această schimbare, toţi angajaţii CPP din ţară se reuneau trimestrial în şedinţe
de schimb de experienţă pentru a împărtăşi cele mai bune practici şi obstacolele care le
întâlneau în calea succesului, ei puneau în discuţie subiecte care propuneau soluţii de
îmbunătăţire continuă a programului. Ca rezultat, în cadrul întrunirilor trimestriale, elemente
ale programului, ca, de exemplu, metodologia de desfăşurare a şedinţelor de interacţiune cu
comunitatea, au evoluat constant şi au fost îmbunătăţite continuu. Graţie participării active
în cadrul acestui proces, angajaţii CPP au reuşit să adapteze metodologia programului
la condiţiile specifice ale Republicii Moldova. Ei primii au fost cei care au observat faptul
că mecanismul de asigurare a transparenţei şi incluziunii a avut un impact considerabil
asupra obţinerii unor rezultate remarcabile. Acest proces a făcut ca angajaţii să devină
adepţii principiilor şi procedurilor, care au dus la un nivel mai mare a angajamentului şi
responsabilităţii faţă de obiectivele programului.
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Implementarea proiectului
• Scoaterea în evidenţă a Iniţiativei Individuale: Întrucât CPP promova valorile democratice,
programul întotdeauna se afla pe poziţii neutre faţă de subiectul proiectului. Participanţii din
cadrul proiectului au simţit că angajaţii programului respectau deciziile care au fost luate de
către comunităţi şi au dat dovadă de seriozitate în cadrul procesului decizional. Activităţile
proiectului au fost elaborate cu scopul de a da posibilitate participanţilor, prin intermediul
trainingurilor, şedinţelor de interacţiune comunitară şi instrumentelor democratice specifice
să aibă capacitatea să analizeze, să elaboreze activităţi concrete şi să disemineze experienţa
şi succesul realizat. În momentele în care participanţii ajungeau în faţa unei provocări care
solicita grupul să ia atitudine şi să formuleze o decizie, angajaţii programului nu încercau
să se implice în soluţionarea acestei probleme, ci, mai degrabă, încurajau cetăţenii să
folosească de sine stătător deprinderile acumulate şi instrumente învăţate pentru a depăşi
impedimentele care au apărut în calea implementării proiectelor.
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•

Investiţia Comunităţii: Aproape o jumătate din persoanele intervievate au recunoscut că
investiţiile puse la dispoziţie de către participanţi sub formă de timp şi bani au sporit nivelul
de angajament civic şi au provocat interesul faţă de procesul de implementare a proiectului.
Eugenia Roşca, fost primar al satului Ineşti, a remarcat că unul din motivele responsabilităţii
crescute a cetăţenilor a fost implicarea lor în colectarea de resurse financiare. În mediu,
CPP analizând situaţia la capitolul colectarea contribuţiei comunitare, GIC au strâns 49%
din budgetul total al proiectelor finanţate în formă de donaţii ale membrilor comunităţii,
precum şi donaţii ale administraţiei publice locale şi raionale, contribuţie în natură şi donaţii
ale antreprenorilor locali. Toţi membrii GIC au activat în baza voluntariatului şi majoritatea
proiectelor s-a ţinut pe umerii voluntarilor care au asigurat îndeplinirea tuturor însărcinărilor
care nu au fost acoperite din bugetul proiectului. După finisarea proiectelor CPP, persoanele
intervievate au menţionat faptul că majoritatea cetăţenilor continuau să se implice în calitate
de voluntari şi au contribuit cu donaţii.

•

Formarea Capacităţilor: CPP a pus accent atât pe dezvoltarea deprinderilor tehnice, cât şi a
capacităţilor mai fine care au avut o importanţă crucială în procesul dezvoltării democratice
din localitate şi care a favorizat cultivarea sentimentului continuităţii iniţiativelor şi simţul
proprietăţii membrilor comunităţii faţă de proiectele realizate. Deţinând astfel de abilităţi
cum sunt achiziţionarea transparentă a bunurilor, stabilirea unui consens comunitar şi
realizarea acţiunilor de advocacy, sunt indispensabile obţinerii transparenţei în comunitate şi
guvernării democratice. Însuşirea acestor capacităţi a jucat un rol important pentru crearea
încrederii cetăţenilor în propriile forţe şi dezvoltarea simţului
de cooperare pentru iniţierea proiectelor noi şi după finisarea
proiectelor finanţate de CPP. Mulţi participanţi au realizat că
astfel de capacităţi ca cele tehnice, sau de scriere a unei
propuneri de proiect şi pregătirea budgetului, le-au permis
să depună cereri pentru obţinerea finanţărilor pentru noile
proiecte. La fel de important a fost accentul CPP pus pe
deprinderile fine, aşa cum sunt managementul conflictelor şi
comunicarea eficientă, care le-a oferit cetăţenilor instrumente
de mobilizare a comunităţilor şi de facilitare cu succes a unui
proces vast de participare. Aceste abilităţi, unele din care sunt
foarte greu de învăţat, au fost eficient însuşite prin intermediul
procesului de însuşire prin intermediul aplicării practice a
cunoştinţelor acumulate (vezi descrierea de mai jos).

•

Învăţarea prin Aplicare Practică a Cunoştinţelor: În schimbul axării pe teorie, angajaţii CPP au
pus accentul pe învăţarea practică a participanţilor servind drept cea mai eficientă metodă de
însuşire a proceselor şi instrumentelor democratice. Astfel, aceştia nu le spuneau membrilor
GIC ce ar trebui să facă, ci au desfăşurat o serie de şedinţe structurate de interacţiune
cu comunitatea, în cadrul cărora participanţii s-au mobilizat pentru a identifica şi aborda
problemele comunităţii, cu suportul adiţional şi training din partea personalului centrului.
Echipele centrelor regionale au ajutat cetăţenii să analizeze situaţia în care se aflau şi să
decidă de sine stătător ce paşi ar trebui să întreprindă în procesul de pregătire şi implementare
a proiectelor. Participanţii de sine stătător au realizat activităţi (de exemplu, planificarea,
promovarea, achiziţionarea bunurilor, monitorizarea, etc.), şi cu timpul, au realizat că întradevăr pot însuşi cu succes diverse capacităţi şi abilităţi de implementare cu succes a
proiectelor, în pofida situaţiilor confuze care îi domina la început de cale. Acest proces de
învăţare a fost unul extrem de important în contextul moldav întrucât angajaţii CPP au depus
efort să facă faţă mai multor provocări care au venit din partea persoanelor descurajate şi
disperate care nu erau siguri că programul ar putea fi util pentru Moldova. În cadrul procesului
de învăţare practică, participanţii au înţeles de sine stătător că au fost capabili să-şi finalizeze
integral proiectul şi să administreze de sine stătător şi alte proiecte din comunitate.

Durabilitatea
• Durabilitatea Proiectului: IREX a
înaintat cererea ca fiecare proiect
s. Elizaveta din mun. Bălţi, directorul de şcoală Valeriu Marcauţanu
de iniţiativă comunitară finanţat de
a implementat un model de management participativ bazat pe
USAID să dispună de un plan viabil
de durabilitate. În majoritatea cazuexperienţa sa obţinută în cadrul CPP. Pentru a împărtăşi acest modrilor, aceasta semnifica angajamenel, el a petrecut un atelier de lucru la care a invitat toţi directorii,
tul care trebuia să vină şi din partea
vice directorii, şi angajaţii Departamentului de educaţie din Bălţi,
Administraţiei Publice Locale pentru
fapt ce a produs impact asupra 25 de şcoli. Recent, acest director
menţinerea, deservirea şi planificala fel a organizat un seminar pentru profesori privind utilizarea merea altor cheltuieli curente care tretodelor interactive de instruire bazate pe învăţarea prin aplicare
buiau realizate după implementarea
practică, pe care le-a însuşit în cadrul programului.
proiectelor. Întrucât toate proiecte de
dezvoltare au nevoie de un plan de
durabilitate, persoanele intervievate
au menţionat în repetate rânduri că
abordarea CPP a fost una reuşită şi a constituit un element foarte pozitiv al programului.
Participanţii au evidenţiat abordarea IREX cu privire la asigurarea durabilităţii proiectului în
comparaţie cu procedurile folosite de alţi donatori, şi au menţionat faptul că planurile de durabilitate ale CPP au fost elaborate mai serios şi astfel erau mai realiste, fiind mai bine realizate
decât pentru alte proiecte.
•

Dezvoltarea pe Termen Lung a Comunităţii: Obiectivul final al CPP a constat în aprofundarea
durabilă a practicilor şi culturii democratice locale, care a provocat dorinţa participanţilor
proiectului de a continua lucrul asupra problemelor de dezvoltare a comunităţii şi după
finisarea proiectelor, precum şi să aplice deprinderile şi instrumentele învăţate pe parcursul
desfăşurării programului CPP care vor servi la soluţionarea şi altor probleme locale. Din
momentul încheierii susţinerii cu granturi din partea USAID, mai mult de 180 GIC au iniţiat
proiecte noi pentru comunitatea lor. Acţiunile lor producând efectul „bulgărului de zăpadă”,
astfel activitatea în comunităţii fiind extinsă pe termen lung.
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•

Scoaterea în Evidenţă a Parteneriatelor Sociale şi a Incluziunii: În cadrul Componentei de
Angajament al OSC, CPP a utilizat procesul RFA pentru a încuraja OSC să creeze parteneriate
şi să promoveze colaborarea inter- şi intra-comunitară. În cele din urmă acest lucru a dus
la îmbunătăţirea nivelului durabilităţii întrucât multe OSC au continuat să coopereze foarte
strâns cu aceşti parteneri şi după finisarea proiectelor susţinute cu sprijinul USAID.

Cele mai bune practici la nivel internaţional: Creşterea nivelului de cooperare între OSC şi
Administraţia Publică Locală. Partenerii pentru Schimbări Democratice şi Centrul din Albania au
obţinut succes în responsabilizarea şi creşterea nivelului transparenţei în activitatea autorităţilor locale
în cadrul procesului de gestionare a bugetului municipal prin intermediul unui program inovator care
a oferit instruire comună pentru OSC şi funcţionarii publici în vederea obţinerii abilităţilor decizionale
participative. Această abordare nu doar a format capacitatea societăţii civile să-şi promoveze
priorităţile pe parcursul procesului de gestionare a bugetului, dar şi a consolidat căile de comunicare
între OSC şi autorităţile de conducere. Acest program a crescut nivelul de participare al OSC la
procesul de gestionare a bugetului local. După participarea la traininguri, aproximativ 60% din OSC
instruite au luat parte la şedinţele consiliului municipal pentru a aduce contribuţia proprie la budgetul
local. Ca rezultat, nivelul de corupţie a scăzut, iar politica la nivel municipal a devenit mai receptivă
faţă de nevoile comunităţii.

4. Lecţii învăţate
Lecţiile învăţate deseori sunt extrem de folositoare pentru
practicieni, întrucât se bazează pe provocările sau problemele întâlnite şi tehnicile utilizate pentru soluţionarea unor
dificulăti. Deşi unele aspecte ale lecţiilor învăţate de CPP
sunt foarte specifice contextului moldav şi în general structurii programului, angajaţii CPP şi persoanele intervievate au
conchis că au fost patru lecţii importante care ar putea face
ca viitoarele programe să evite aceleaşi greşeli şi să contribuie la realizarea unui succes mai mare.
Lecţia învăţată nr. 1: Direcţionarea resurselor pentru susţinerea directă a cetăţenilor
Provocarea: În versiunea iniţială a programului, CPP a fost centralizat, având câteva ONG-uri ca
parteneri, localizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi fiecare din ele găzduia un membru al
echipei CPP care oferea suport administrativ. Cu toate acestea, din punct de vedere al contribuţiei
faţă de program, beneficiarii programului nu prea interacţionau cu angajaţii centrului şi trebuiau să
se deplaseze la oficiul central din Chişinău. Ca rezultat, nu exista o susţinere suficientă la nivel local
în privinţa anumitor aspecte de implementare a proiectului.
Lecţia internaţională învăţată: Cum să evităm co-optarea din partea Guvernului.
În 2007, Centro de Colaboracion Civica (CCC), un ONG din Mexic, a implementat un program pentru
reducerea efectelor poluării mediului şi îmbunătăţirea dezvoltării democratice. CCC a făcut faţă
provocării şi a lucrat cu reprezentanţii guvernamentali din Mexic, care aveau tendinţe autoritare şi
tradiţional încercau să co-opteze organizaţiile pentru a obţine câştig politic pe termen scurt. Pentru
a soluţiona această problemă, CCC a propus o inovaţie în metodologia tradiţională de soluţionare a
conflictelor (care se axa pe implicarea tuturor actorilor). CCC a elaborat un mecanism de colaborare
dintre actori în vederea formării spaţiului pentru sectorul privat şi actorii ONG care să-şi definească
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propria identitate şi obiectivele pe termen lung şi scurt, acestea fiind desfăşurate înainte de a negocia
cu reprezentanţii puterii, ceea ce a limitat pentru acel moment participarea actorilor guvernamentali
la întâlnirile iniţiale. Ca rezultat, aceşti actori au obţinut dreptul de a negocia cu reprezentanţii puterii
pe poziţia ’de la egal, la egal’.
Soluţii: Această problemă a fost depăşită prin restructurarea programului, care a redirecţionat
majoritatea resurselor spre noile Grupuri de Iniţiativă Comunitară, create special pentru promovarea
participării cetăţenilor şi principiilor democratice. Această abordare a fost sprijinită prin oferirea
centrelor regionale CPP a unui personal local puternic, capabil să conducă GIC şi direct responsabili
faţă de IREX.
Lecţia învăţată nr. 2: Încurajarea participării prin oferirea serviciilor şi educaţiei
Provocarea: Unii cetăţeni nu erau prea motivaţă să fie implicaţi în procesul de dezvoltare comunitară
şi nu aveau nici un interes să promoveze succesele proiectelor realizate în cadrul comunităţii.
Această rezistenţă se baza pe anumite motive, inclusiv pe faptul că din momentul tranziţiei politice
Republica Moldova a obţinut o mulţime de ajutoare financiare internaţionale, iar o bună parte din
această finanţare a fost obţinută mult mai uşor decât în procesul de aplicare a proiectelor pentru
CPP. Adiţional, câteva persoane din cele intervievate au raportat că mulţi din participanţii adulţi, care
au depăşit vârsta de 22 ani, opuneau rezistenţă schimbărilor şi încă erau dominaţi de mentalitatea
comunistă, conform căreia statul este obligat să soluţioneze problemele fiecăruia. Ei considerau
drept soluţie finanţarea suplimentară a APL. La fel s-a observat o reticenţă la cetăţenii care au
participat la întruniri însă au avut parte de timpuri grele pe parcursul promovării succesului. Din punct
de vedere al culturii care era predominantă la ei, cetăţenii erau sfidaţi şi le venea foarte greu să se
implice în promovarea impactul obţinut în urma implementării proiectelor.
În anumite cazuri, APL simţea un pericol din partea proiectului, punând o pată de suspiciune pe GIC
active care ar putea contribui la diminuarea autorităţii şi responsabilităţii APL în faţă comunităţii. Ca
rezultat, ei uneori încercau să manipuleze cetăţeni şi/sau persoane particulare sau activ manifestau
rezistenţă faţă de participarea cetăţenilor.
Lecţia internaţională învăţată: Încurajarea participării la rezolvarea problemelor stringente
ale comunităţii prin atragerea tinerilor. Atunci când se încearcă atragerea cetăţenilor în procesul
de rezolvare a problemelor politice sensibile, focusarea atenţiei pe problemele tinerettului ar putea
fi o tehnică eficientă pentru a-i motiva pe adulţi să ia parte la procesul politic. Abordarea deschisă
de care aceştia au dat dovadă deseori era mai puţin rigidă decât cea cu care s-au obişnuit adulţii,
iar implicarea tinerilor a fost focusată prioritar pentru viitor. Partenerii pentru Schimbări Democratice
au folosit această abordare în Liban, unde a fost creată o reţea compusă din tinerii lideri de diferite
confesiuni pentru a promova reformele destinate creşterii nivelului de transparenţă al sistemului
electoral. Acest program s-a bucurat de mult succes şi a ridicat nivelul schimbului de informaţii şi
discuţii între comunităţile conservatiste care anterior priveau această chestiune doar prin prisma
politicilor de partizanat.

Soluţii:
Cetăţenii. Conducerea CPP dispunea de personal bine pregătit care se afla în centrele regionale,
ei inspirau încredere şi erau competenţi în ce priveşte managementul programului. Atunci când era
necesar, angajaţii centrului ofereau training în domeniul deprinderilor sociale, aşa ca leadership,
lucrul în reţea, advocacy, dezvoltarea de parteneriate, managementul conflictelor, training şi
facilitare. Aceste abilităţi au permis specialiştilor CPP să susţină GIC în dezvoltarea ulterioară a
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proiectelor. O altă tehnică eficientă de implicare a cetăţenilor care stăteau încă pe gânduri consta
în diseminarea succeselor din comunităţile adiacente care puneau la dispoziţie modele concrete de
obţinere a succesului.
Pentru a-i ajuta pe participanţii care evitau promovarea succeselor din cadrul proiectelor implementate,
centrul regional venea în ajutor şi le oferea instruire cu privire la valoarea mass-media şi lucrul cu
jurnaliştii. Centrul la fel a oferit training şi a cultivat aşa deprinderi ca: expunerea directă şi deschisă
a gândurilor, promovarea de sine. În activitatea cu tinerii, specialiştii centrului regional încurajau
studenţii să scrie articole. Participanţii la fel au obţinut experienţă în promovarea propriilor realizări,
ei erau implicaţi în diverse evenimente publice la care era nevoie de a expune public opinia, fiind
necesare şi deprinderi de prezentare, unul din exemple fiind ceremoniile de inaugurare a succesului.
APL. Cu reprezentanţii APL care se simţeau frustraţi, specialiştii centrului au avut întruniri private în
cadrul cărora au putut explica valoarea unei populaţii active, motivate şi foloasele care pot aduce
acest potenţial drept sursă importantă pentru dezvoltarea întregii comunităţi. Drept rezultat al unuia
din atelierele de lucru care au avut loc în cadrul CPP a fost luată decizia de a schimba metodologia
programului şi de a invita reprezentanţii APL la mai multe întâlniri din cadrul proiectului. Această
schimbare a avut mult succes din punct de vedere al creşterii nivelului de participare. În cazuri de
conflict, centrul regional a apelat la aptitudinile de mediere pentru a-i menţine pe reprezentanţii APL
să continue să fie implicaţi în proces. CPP la fel a stabilit anumite reguli pentru a-i ajuta pe cetăţeni
şi APL să înveţe despre rolurile lor şi cum acestea se pot intersecta cu principiile democratice ale
CPP (de exemplu, una din aceste cerinţe a fost ca reprezentanţii APL să nu fie membri ai GIC sau a
echipelor de desfăşurare a tenderelor publice).
Lecţia învăţată nr. 3: Utilizarea procesului de facilitare pentru încurajarea dezvoltării gândirii
critice a cetăţenilor şi formarea capitalului social
Provocarea: Chiar şi după training, cetăţenii din comunităţile CPP nu aveau încredere în capacităţile
proprii de a implementa proiecte, ei erau îngrijoraţi că nu dispun de aşa abilităţi ca: planificarea de
bază a proiectului şi managementul lui, gestionarea financiară a grantului, scrierea propunerilor de
proiect şi pregătirea documentaţiei necesare (de exemplu, pregătirea documentelor juridice pentru
obţinerea autorizaţiilor de construcţie). La fel ei trebuiau să facă faţă unor constrângeri de ordin fizic
foarte serioase, cum sunt lipsa calculatoarelor. Ei deseori reveneau la centrul regional cu aceste
probleme, aşteptând să li se ofere soluţii.
Soluţii: Iniţial, angajaţii centrului au utilizat tehnici de facilitare pentru a-i ajuta pe participanţi să
soluţioneze problemele cu care se confruntau şi să dea dovadă de mai multă iniţiativă. În loc pur şi
simplu să le ofere participanţilor răspunsuri la întrebări, ei au încercat să-i facă pe membrii GIC să se
gândească la opţiunile pe care le aveau prin punerea unor întrebări de genul: “Ce credeţi că ar trebui
să faceţi în primul rând?” Pentru a ajuta grupurile să analizeze mai bine situaţia, facilitatorii utilizau
suporturi vizuale ca cel numit scheletul de peşte cu identificarea problemelor reale ale comunităţii
prin delimitarea cauzelor şi efectelor.

Cauza

Cauza

Cauza

Cauza

Problema reală a comunităţii

Efectul
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Efectul

Efectul

Efectul

Centrul regional la fel a lucrat cu aceste persoane pentru a identifica resursele pe care
le deţine comunitatea, cum sunt, bunăoară,
un contabil din localitate sau calculatorul de
la primărie pe care l-ar fi putut utiliza cu permisiunea APL. Lipsa capacităţilor şi surselor
era tratată ca o oportunitate de a-i încuraja pe
membrii GIC să creeze o reţea de contacte
cu alte persoane din comunitate care ar putea
lucra cot la cot pentru a soluţiona probleme
specifice. Aprofundarea acestui capital social
a creat premize pentru durabilitatea proiectelor, întrucât membrii GIC au descoperit că puteau soluţiona majoritatea problemelor cu sursele proprii a comunităţii şi relaţiile pe care le
deţineau la moment, concluzie pe care le-au
aplicat cu succes la realizarea altor proiecte
în comunitate.

“Ne-am schimbat modul de adoptare a deciziilor în cadrul programului. La început, eu eram cel care lua deciziile. Eram
ca şi “marele şef”. Apoi, am început să devenim mai participativi prin şedinţele ulterioare, unde identificam dificultăţile
şi găseam soluţii. Noi, (tot personalul CPP) ne-am schimbat
paradigma decizională. Acum avem sesiuni de lucru trimestriale unde discutăm cum să facem faţă provocărilor şi să
îmbunătăţim metodologiile. Aceste şedinţe au devenit forţa
motrică a procesului decizional pentru CPP. Beneficiarii noştri
nu s-au schimbat. Noi am fost cei care s-au schimbat.”
– Oleg Bursuc, Coordonator de Training

Lecţia învăţată nr. 4: Utilizarea metodelor de tipul „feedback” pentru îmbunătăţirea continuă a
metodologiei programului
Provocarea: Cetăţenii considerau metodologiile programului drept o provocare, în special după ce
acestea pentru prima dată au fost aplicate în anul 2006. Aceste provocări au fost identificate de către
echipele centrului regional prin intermediul discuţiilor cu beneficiarii programului. De exemplu, în
scurt timp după restructurarea programului, beneficiarii au comunicat specialiştilor din componenţa
echipelor centrului regional că procesul de votare prin intermediul căruia membrii comunităţii au
clasificat după priorităţi problemele din comunitate (în cadrul şedinţelor de consens) nu a fost cu
adevărat reprezentative din motivul influenţei disproporţionale din partea reprezentanţilor APL.
Soluţii: Angajaţii CPP au lucrat în continuu la procesul de perfecţionare a metodologiei sale şi a
mijloacelor de desfăşurare a trainingurilor, în special, în cadrul întrunirilor sale trimestriale. Adiţional,
formatorii CPP pregăteau minuţios sesiunile de training reieşind din necesităţile fiecărui GIC aşa
încât întrebările puse să primească un răspuns relevant.
Prin perfecţionarea metodologiei sale, CPP a reuşit să îmbunătăţească eficienţa activităţilor
programului şi să reducă barierele care apăreau în procesul de participare a cetăţenilor. Pentru a
soluţiona problemele menţionate, angajaţii CPP au decis să nu mai recurgă la sistemul de votare pe
care-l utilizau atunci (vot majoritar deschis), întrucât acesta se conforma preferinţelor APL, uneori
chiar contrar preferinţelor reale a participanţilor la şedinţele de consens comunitar. Astfel, specialiştii
CPP au încercat să utilizeze o formă a votului preferenţial, în cadrul căruia alegătorii clasificau după
priorităţi primele două alegeri ale sale cu ajutorul unor stickere colorate. Prin oferirea participanţilor a
unei alegeri mai mari, cetăţenii neafiliaţi APL au devenit mai independenţi în clasificarea după priorităţi
a problemelor din comunitare şi rolul APL s-a schimbat: ei au încetat să fie un organ decizional şi
au devenit parteneri. Ca rezultat, cetăţenii, sectorul privat şi APL au început să lucreze împreună
ca parteneri egali şi să aprecieze opiniile fiecăruia. Cu timpul, specialiştii CPP la fel au introdus cu
succes acest sistem de votare în alte activităţi ale programului CPP.
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5. Rezultatele programului şi studii de caz
În rezultatul aplicării metodologiei Cea mai Semnificativă Schimbare (MSC – Most Significant Change), angajaţii CPP şi consultantul au analizat toate comunicatele
adunate de la participanţii programului, şi au identificat
trei dintre schimbările selectate ca fiind “cele mai semnificative”, reieşind din faptul cât de frecvent sau cât de
pronunţat acestea au fost menţionate de către persoanele intervievate, precum şi ţinând cont de obiectivele
generale ale CPP. Prima schimbare, care ţine de Componenta GIC, consta în faptul că participanţii CPP au
trăit o schimbare în paradigma de valori personale, aşa
încât îşi vedeau rolul şi responsabilitatea lor în calitate
de cetăţeni vis-à-vis de autorităţile locale şi comunitate.
Această schimbare a dus la creşterea iniţiativei individuale de participare. A doua schimbare, care la fel ţine de Componenta GIC, a contribuit la îmbunătăţirea practicilor democratice la nivel local aplicând diverse metode şi principii democratice în toate
interacţiunile desfăşurate în comunitate, dezvoltând considerabil cultura democraţiei la nivel local.
Cea de a treia schimbare ţine de îmbunătăţirea nivelului de angajament al partenerilor programului
în vederea creşterii impactului OSC, care se încadrează în Componenta de Angajament al OSC.
Aceasta din urmă schimbare, fiind mai limitată din punct de vedere al posibilităţilor, în comparaţie cu
primele două schimbări, oferă totuşi informaţii valoroase privind parteneriatele realizate dintre reprezentanţii societăţii civile şi instituţiile publice prin in termediul OSC. Fiecare din aceste schimbări a
fost ilustrată utilizănd tehnica studiilor de caz pentru diferite regiuni ale Republicii Moldova.
CONTINUITATEA IMPACTULUI PROGRAMULUI ASUPRA COMPORTAMENTULUI
PARTICIPANŢILOR

1.
Însuşirea
mijloacelor şi
deprinderilor
(de pildă, cum se
scrie o propunere
de proiect, cum
se desfăşoară o
şedinţă publică de
tender)

2.
Dobândirea
încrederii în
forţele proprii
a cetăţenilor
şi dezvoltarea
abilităţilor prin
intermediul
însuşirii
practice a
cunoştinţelor

3.
Schimbarea
atitudinilor şi
formarea unei
reţele sociale de
suport mutual

4.
Persoanele de
sine stătător
manifestă
interes şi
iniţiatiază noi
proiecte

5.
Schimbarea de
comportament
colectiv:
îmbunătăţirea
nivelului de
cultură şi a
practicilor
democratice

5.1. Schimbarea la Nivel de Paradigmă a Valorilor şi Creşterea Nivelului de Iniţiativă
Individuală

CPP s-a dovedit a fi efectiv în schimbarea paradigmei de valori astfel încât participanţii programului au început să perceapă rolul şi responsabilităţile cetăţenilor şi autorităţilor la justa lor valoare.
Participanţii au trecut de la modelul de guvernare „de sus în jos” la modelul democratic. Trecerea
la o cultură politică clasică, care este definită drept “convingeri, atitudini, valori, idealuri, sentimente
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predominante ale poporului şi capacitatea
“Pentru noi a fost importantă crearea unui nou parteneriat, am
acestuia de a evalua sistemele politice a
obţinut noi abilităţi şi am învăţat să acţionăm într-un mod mai
propriei ţări şi rolul personal al cetăţeanului
democratic întrucât anterior am fost, oarecum, totalitari; am
în cadrul acestui sistem” a fost una evidenfost învăţaţi să aplecăm urechea la opiniile altora.”
tă. Anterior, cetăţenii şi autorităţile publice
locale priveau rolurile lor printr-o prismă
paternalistă şi autocratică, ceea ce însem– Victoria Osipov, lider GIC, s. Popeasca, r-nul Ştefan Vodă.
na că cetăţenii aşteptau ca autorităţile să
funcţioneze similar perioadei sovietice,
când funcţionarii APL luau decizii importante privind direcţionarea fondurilor publice deseori fără sau
cu o implicare minimă a cetăţenilor. Majoritatea cetăţenilor intervievaţi au declarat că înainte de CPP,
ei aşteptau ca statul să le rezolve toate problemele, acum totul s-a schimbat.
Conceptul programului, care include desfăşurarea întrunirilor structurate şi însuşirea cunoştinţelor
prin intermediul aplicării acestora în practică, le-a permis participanţilor să îmbunătăţească nivelul
de cunoştinţe despre rolul şi responsabilităţile lor care le pot ajuta să activeze eficient într-un sistem
democratic funcţional. Majoritatea persoanelor intervievate au comunicat că APL a început să
vadă altfel rolul cetăţenilor şi responsabilităţile acestora, din punct de vedere al creşterii continue a
responsabilităţii individuale faţă de comunitatea în care trăiesc. Participanţii programului au început
să recunoască activitatea autorităţilor ca fiind una mai legitimă şi mai receptivă faţă de nevoile lor, iar
APL au început să coopereze mai strâns cu GIC pentru a soluţiona mai multe problemele comunitare.
Schimbări în rândul Cetăţenilor
Sprijinul Individual şi Nivelul de Iniţiativă a Crescut. Cetăţenii au învăţat că pot influenţa şi spori nivelul
de responsabilitate al autorităţilor prin intermediul iniţiativelor. Majoritatea persoanelor intervievate
au declarat că procesul structurat al programului le-a ajutat să-şi crească încrederea în propria lor
capacitate de a produce schimbări. Prin participarea în cadrul procesului structurat de învăţare prin
aplicare a cunoştinţelor, participanţii s-au simţit în puteri să identifice problemele şi să aleagă grupuri
de activişti capabile să implementeze proiecte în comunitate. CPP a oferit nu doar training-uri, dar
şi posibilitate cetăţenilor să aplice cunoştinţele acumulată în aşa domenii ca: dezbaterile publice,
procese de votare, advocacy şi monitoring. Din punct de vedere logic, în cadrul unei interacţiuni
comunitare, oricine ar putea presupune că dacă simte că votul lui contează, acesta se va simţi
motivat să participe şi în procesul electoral organizat la nivel naţional. Această încredere şi sprijin
care poate fi acordată unui cetăţean a constituit componenta principală în cultivarea spiritului de
iniţiativă individuală şi mobilizarea activităţii
GIC.
“Populaţia continuă să se implice, chiar şi acum, când CPP s-a
Această schimbare în paradigma de valori
finisat. Ei cer mai multe informaţii, contribuie prin diferite serva cetăţeanului a avut o importanţă crucială
icii în natură, financiar, etc. Am obţinut un proiect educaţional
pentru asigurarea durabilităţii întregului prode la Banca Mondială. O parte din acest proiect a fost finanţată
iect, întrucât cetăţenii şi-au schimbat spre
din contribuţiile comunitare. La fel am realizat mai multe proibine atitudinile şi trăirile privind rolul lor, viecte pentru a moderniza abilităţile de predare prin intermediul
ziunea asupra ceea ce este posibil de făcut
unui program naţional finanţat de Soros. Avem acum şi un
pentru comunitate. După cum a menţionat
proiect de investiţii sociale pentru renovea acoperişului, dar şi
liderul GIC Sofia Dvorniciuc, care a impleun alt proiect cu IREX.”
mentat un proiect de renovare a şcolii din
Cimişlia: “Atitudinea părinţilor s-a schimbat.
– Sofia Dvorniciuc, Lider GIC din Cimişlia
Acum ei înţeleg că lucrează pentru viitorul
copiilor lor, nu doar pentru viitorul lor particu-
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lar.” Întrucât a crescut şi nivelul de cooperare cu APL, membrii GIC au obţinut succese şi au înţeles mai
bine mecanismul de lucru a APL, ei au început să fie mai atenţi la afirmaţiile făcute faţă de APL care era
considerat mai mult un ’ţap ispăşitor’ care era pus în situaţia de a fi responsabil să soluţioneze de unul
singur toate problemele comunităţii.
Activismul individual şi nivelul de iniţiativă
au crescut

Societatea Civilă a Devenit mai Receptivă
la Necesităţile Comunităţii

O Implicare mai Activă a Cetăţenilor
în Viaţa Politică

Spre deosebire de provocările GOONG
care a trebuit să le înfrunte CPP la începutul
programului, grupurile de iniţiativă comunitară
(GIC) au construit relaţii cu societatea civilă
după modelul „de jos în sus”, în primul
rând, prin abordarea primară a necesităţilor
comunităţii. GIC au fost capabile chiar să obţină
susţinerea cetăţenilor care de la bun început
nu au dorit să participe în cadrul proiectului.
Urmare a finalizării proiectelor, mai mult de
90% din GIC au continuat să se implice la
cel mai înalt nivel în soluţionarea problemelor
comunităţii. În anumite comunităţi, GIC şi-au
păstrat structura neformală de bază, în timp
ce aproximativ 50 din ele s-au înregistrat
ca ONG-uri. Aceste ONG-uri au realizat
succese în colectarea de fonduri din diverse
surse, inclusiv de la APL, autorităţile raionale,
Fondul Naţional de Investiţii Sociale, Banca
Mondială şi Fundaţia Soros.

Drept rezultat al creşterii nivelului de implicare
şi conştinentizare a rolului şi responsabilităţilor
în comunitate, cetăţenii care au participat în
cadrul programului au devenit mai activi. Cea mai
relevantă probă a acestui proces este faptul că
117 membri ai grupurilor de iniţiativă comunitară
au fost aleşi în consiliile locale, 6 au fost aleşi
primari, iar alţi 6 au devenit vice-primari. Interviurile
au demonstrat că cetăţenii la fel au început să
se informeze mai mult în perioada campaniilor
electorale pentru a analiza platformele electorale
ale candidaţilor şi a lua decizii juste ca rezultat
al informaţiilor accesate în timpul campaniilor.
Multe dintre persoanele intervievate au făcut
declaraţii precum că şedinţele de interacţiune cu
comunitatea, desfăşurate în cadrul programului,
pe parcursul cărora cetăţenii au clasificat
problemele în ordinea de prioritate şi le-au
analizat, a dat posibilitate cetăţenilor să înţeleagă
importanţa informării şi contribuţia acesteia la
luarea unor decizii conştiente.

Schimbările care au avut loc în cadrul Autorităţilor Publice Locale
Acum APL priveşte pozitiv implicarea cetăţenilor în viaţa
comunităţii. În multe comunităţi, CPP a schimbat modul
în care autorităţile locale abordau interacţiunea şi participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor privind
problemele comunităţii. Deşi iniţial mulţi reprezentanţi ai
autorităţilor locale au simţit un pericol din partea CPP, prin
intermediul participării în cadrul activităţilor şi trainingurilor,
APL a învăţat totuşi cum grupurile comunitare active pot
fi încurajate să participe în complementarea activităţilor
desfăşurate de APL. Atitudinea lor s-a schimbat de la adversar la aliat, în special, pe măsura creşterii nivelului de
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iniţiativă al cetăţenilor şi abilităţilor lor de colaborare. În
permanenţă fiind constrânşi de lipsa resurselor, APL a
început să vadă în cetăţenii activi o sursă suplimentară
ce le-ar putea ajuta să-şi atingă scopurile propuse prin
intermediul mobilizării şi educării populaţiei, asigurarea
unei finanţări exterioare şi promovarea iniţiativelor de
implementare a proiectelor comunităţii.

“Când vorbim despre raporturile dintre cetăţeni şi
APL, cred că acestea s-au îmbunătăţit. Cetăţenii
au înţeles că şcoala, căminul cultural sau instituţia
medicală nu ţin în exclusivitate de răspunderea
primăriei, dar şi a lor la fel.”
– Victoria Osipov, satul Popeasca

Pe măsura creşterii nivelului de angajament al comunităţii, a crescut şi responsabilitatea APL. Întrucât APL a
“Cred că există mai multe modalităţi de a menţine
lucrat mai strâns cu alegătorii săi potenţiali, nivelul de
o comunicare eficientă cu cetăţenii, dar este imreceptivitate faţă de necesităţile acestora a crescut. Pe
portant ca lumea să vadă rezultatele, aceasta
lângă accentul pus de către program pentru a demonpentru că atunci când mi se adresează, trebuie
stra întregii comunităţi ce valoare semnificativă are partisă-i susţin. Ceva s-a schimbat în conştiinţa
ciparea cetăţenească, o bună parte din schimbarea care
populaţiei, ei au deja o atitudine diferită.”
a avut loc se datorează capacităţilor şi abilităţilor însuşite de către funcţionarii APL prin intermediul CPP. An– Ludmila Gornea, Primar al satului Bulboci
terior, reprezentanţii APL nu aveau deprinderi de bază,
de exemplu, cum să constituie o agendă publică cu participarea mai multor actori comunitari, ţinând cont de prioritatea problemelor ce urmau a fi puse în
discuţie; cum să defăşoare un proces transparent de achiziţii publice, şi cum să mobilizeze cetăţenii
în realizarea obiectivelor politice. Constantin Stratulat, coordonatorul centrului de la Ungheni, a menţionat următorul fapt cu privire la schimbarea atitudinii reprezentanţilor APL: “Ei consideră că aceste
grupuri au forţă – persoane cu abilităţi şi deprinderi, capabili să facă ceva. În unele comunităţi, APL
a schimbat conţinutul fişelor de post ale anumitor angajaţi, asigurându-se că aceştia vor menţine
relaţiile cu grupurile de iniţiativă comunitară şi ONG-urile.”

Schimbarea Percepţiei faţă de Angajamentul Civic şi faţă de Controlul Autorităţilor:
Studiu de Caz privind un Proiect de Renovare a Şcolii din Clişova
Satul Clişova din centrul Moldovei, localizat în raionul
Orhei, se confrunta cu multe probleme tipice legate de
dezvoltarea locală din regiune. Nivelul de încredere între
Durata proiectului:
4 luni
administraţia publică locală şi populaţia din localitate era
Beneficiari:
150 copii (+ profesori)
scăzut. Sătenii, care au moştenit mentalitatea pasivă din
Budgetul total:
210,337 MDL (20,480$)
timpurile Uniunii Sovietice, aşteptau ca autorităţile să le
rezolve problemele locale şi în general nu participau la
Finanţarea USAID:
167,933 MDL (16,350$)
activităţile civice sau politice din localitate. Aceste proContribuţia APL:
32,849 MDL (3,200$)
bleme au fost acutizate şi de capacitatea scăzută a reprezentanţilor APL de a implica alegătorii lor în diverse
Contribuţia comunităţii:
9,555 MDL (930$)
activităţi civice. Cetăţenii la fel nu aveau abilitatea de a
se organiza pentru soluţionarea problemelor locale.
Legitimitatea şi Implicarea prin Intermediul Stabilirii unui Consens
Primul pas întreprins de către angajaţii CPP şi membrii comunităţii a fost identificarea liderilor şi
instituţiilor publice din comunitate pentru elaborarea hărţii sociale a localităţii, asigurându-se astfel
că la Şedinţele de Consens, vor fi reprezentaţi toţi actorii-cheie ai comunităţii. La această întrunire
fiind selectate tematica proiectului şi alegerea membrilor GIC. Pe parcursul acestei întruniri, cetăţenii
discută înflăcărat imporanţa îmbunătăţirii stării generale a drumurilor, deschiderea unui centru pentru
tineri, sau renovarea capitală a şcolii primare din localitate. În final ei se decid să renoveze şcoala
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primară, şi votează schimbarea uşilor şi ferestrelor. Şcoala, frecventată de 150 de elevi,
este şi una din cele mai importante instituţii
din localitate, însă se află într-o clădire avariată construită în anii 1970. Ferestrele deteriorate lăsau să intre frigul în clase pe parcursul
iernilor lungi din Moldova. Ca rezultat, şcoala
totdeauna a avut dificultăţi: elevii şi profesorii
se îmbolnăveau în continuu.
Procesul de dezbateri publice a dus la stabilirea unui consensus între cetăţeni cu privire la
importanţa renovării şcolii. Acest consens stabilit a oferit proiectului legitimitate şi a creat o
bază solidă de susţinere a proiectului de către
membrii comunităţii pe măsura adoptării de
către aceştia a ideii de direcţionare a surselor
pentru renovarea şcolii. Primarul de Clişova,
Ana Levinţa, a declarat: “Au fost multe discuţii
şi lumea a înţeles că este mai important de a avea un sistem educaţional bun decât un centru pentru
tineret.”
Cetăţenii au Învăţat care sunt Rolurile şi Responsabilităţile lor Democratice
Întrucât membrii GIC, reprezentanţii APL şi locuitorii din Clişova au participat la activităţile programului
pe parcursul următoarelor patru luni, ei au învăţat multe despre rolurile şi responsabilităţile lor. De
exemplu, una din activităţile proiectului a constat în cererea de a afişa toate cheltuielile şi fondurile
adunate pentru proiect pe un “panou informativ” plasat în afara clădirii şcolii. Pe acest panou a fost
plasată lista tuturor donatorilor proiectului, inclusiv USAID, cetăţeni particulari, APL şi AP Raionale.
Cetăţenii şi părinţii copiilor de la şcoală şi-au asumat responsablitatea să monitorizeze tot procesul
de implementare a proiectului şi să aducă la cunoştinţa populaţiei din localitate despre progresele
realizate în cadrul proiectului prin intermediul afişării informaţiilor pe un panou public plasat în centrul
satului. Cetăţenii au fost capabili să observe cât de transparent este procesul de desfăşuzrare a
activităţilor din cadrul proiectului cu ajutorul panoului pe care erau afişate atât bugetul proiectului
precum şi alte noutăţi relevante şi semnificative desfăşurate în cadrul proiectului. Cetăţenii niciodată
nu au mai văzut ca un proiect care se desfăşoară în comunitate să fie atît de bine prezentat în faţa
publicului larg, astfel încât desfăşurarea proiectului să devină o activitate instructivă care a dezvoltat
încrederea între cetăţeni, înţelegând că GIC, administraţia şcolii şi APL au activat împreună pentru
a realiza una din cele mai dorite aspiraţii a comunităţii. Angajaţii CPP au pus accent pe aceste
abilităţi de prezentare a progreselor realizate la fiecare etapă de desfăşurare a proiectului, instruind
participanţii în aşa fel ca practicile de transparenţă să devină parte componentă în procesul de
implementare a tuturor proiectele comunitare.
Proiectul la fel a învăţat membrii GIC cum să implice locuitorii din comunitate. GIC şi APL au fost
instruiţi în domeniul mobilizării cetăţeneşti şi mai târziu au avut oportunitatea să aplice aceste tehnici
pentru a motiva părinţii elevilor să ajute la renovarea şcolii prin schimbarea uşilor şi ferestrelor vechi.
Cetăţenii au participat la şedinţele publice din cadrul proiectelor comunitare implementate ceea ce
a contribuit la monitorizarea participativă a progresului de desfăşurare a proiectului. GIC la fel a
fost responsabil pentru colectarea fondurilor de la toată comunitatea pentru a implementa proiectul.
Liderii proiectului au fost martori cum cetăţenii care au acordat timp şi au donat bani pentru proiect
erau mai dedicaţi procesului de implementare, întrucât aveau un interes vădit în realizarea cu succes
a proiectului.

24

Noile ONG-uri au fost Create după ce a fost Schimbată Percepţia Cetăţenilor şi a Crescut Nivelul de
Participare
Încrederea anumitor membri GIC în soluţionarea problemelor comunitare a crescut pe măsura aplicării
în practică a noilor deprinderi şi după sesizarea schimbărilor care s-au produs în urma instalării
noilor ferestre şi uşi. Primarul satului, Doamna Levinţa, a menţionat că acum cetăţenii “înţeleg că
pot soluţiona problemele cu efort comun… Soluţia este ca oamenii să rezolve problema împreună.
Înainte, lumea aştepta ca cineva să le rezolve problemele.”
Când au simţit că de fapt au capacitatea de a soluţiona problemele comunităţii, ei au început să
utilizeze abilităţi noi în vederea obţinerii finanţării pentru alte proiecte, de exemplu, un nou sistem de
încălzire din partea Fondului Naţional de Investiţii Sociale al Guvernului Republicii Moldova. Liderul
GIC Liuba Zaharia a primit un premiu de ziua profesorului pentru atragerea noilor fonduri pentru
şcoală.
Reprezentanţii APL au spus că proiectul a reuşit să antreneze în activităţile sale nu doar profesorii
şi părinţii elevilor, dar şi alţi locuitori din Clişova. Primarul a menţionat: “Acum, mulţi se implică, de
exemplu persoanele în vârstă care au pensie mică. Chiar dacă nu au copii care să frecventeze şcoala,
au contribuit şi ei cu câte 50 lei.”
Acest proiect la fel a contribuit la creşterea simţul de angajament al comunităţii şi de mândrie a
locuitorilor săi. Liderii proiectului au menţionat că cetăţenii aveau o atitudine mai grijulie faţă de noile
uşi şi ferestre, în comparaţie cu alte bunuri publice. Ei au atribuit aceasta faptului că populaţia din
localitate a acordat timpul său liber şi a investit bani pentru realizarea cu succes a acestei schimbări
din comunitate.
Cetăţenii au creat o organizaţie, cu statut de unitate juridică distinctă – Asociaţia Părinţilor şi
Profesorilor. Misiunea acesteia constă în majorarea nivelului de participare a părinţilor pentru
soluţionarea problemelor legate de şcoală şi îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional a acestei
instituţii.
Participarea Activă a Cetăţenilor Sporeşte Nivelul de Responsabilitate al Administraţiei Publice Locale.
Cetăţenii au pus în aplicare noile deprinderi şi abilităţi acumulate în lucrul cu reprezentanţii APL. Pe
măsura creşterii cooperării pozitive, a sporit şi nivelul de încredere în autorităţile locale şi primăria
satului, ceea ce a dus la implicarea mai activă a cetăţenilor în activităţile autorităţilor locale. A crescut
nivelul de participare al cetăţenilor la procesul strategic de planificare a bugetului anual şi participarea
cetăţenilor la şedinţele consiliului local a devenit mai organizată. Primarul a declarat că acum membrii
GIC vin la şedinţe înarmaţi cu “idei şi argumente… Ei sunt mai informaţi. Pot pleda pentru anumite
chestiuni.”
Creşterea nivelului de participare al cetăţenilor în activităţile publice a crescut prin intermediul
succesului obţinut de GIC. Primarul Levinţa la fel a menţionat că “înainte de desfăşurarea activităţilor
CPP, lumea nu se interesa cu adevărat de ceea ce făcea APL. După ce au trecut prin procesul CPP,
ei au început să întrebe de ce APL a lucrat până acum asupra problemelor care nu au fost prioritare.”
În opinia sa, acest proiect a făcut APL să fie mai responsabilă.
Cetăţenii la fel au majorat nivelul de responsabilitate al autorităţilor în alt mod: prin luarea deciziilor
de a vota conştient, bine informat. Liuba Zaharia, lider al GIC şi director al şcolii a declarat: “Eu întradevăr cred că acum, înainte de alegerile parlamentare, lumea se va gândi înainte de a vota. În
această comunitate, majoritatea votează. Însă acum ei se vor gândi mai bine pentru cine să voteze.
Acum ei au alte oportunităţi, aşa că vor analiza mai aprofundat. O parte din această încredere se
datorează proiectului, întrucât lumea a trebuit să se gândească la diverse opţiuni şi să cugete asupra
propriilor decizii.”
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5.2. Consolidarea Practicilor Democratice la Nivel Local
Larisa Guza, Coordonator Social în cadrul Centrului Regional din Bălţi, a observat cum participanţii programului au diseminat instrumentele însuşite în cadrul CPP. Ea a menţionat
că participanţii programului “au înţeles că aceşti bani nu
vin doar pentru a schimba aspectul material, dar şi pentur
a schimba întreaga comunitate, precum şi modul acesteia
de a funcţiona. La început, îmi era greu să lucrez cu ei
întrucât se axau pe schimbările de ordin material, însă spre
sfârşit au înţeles scopul proiectului. Spre final, participanţii
au început să utilizeze aşa termenii ai programului CPP ca:
transparenţă, monitoring, diseminare a succesului, durabilitate, evaluare, participare, activism etc.”

Cea de a doua schimbare semnificativă a
fost adoptarea practicilor democratice de
către GIC şi APL în localităţile unde au fost
implementate proiectele CPP. Pentur a descrie unul din obiectivel acestui Ghid, practicile democratice sunt definite ca metode
şi procese de adoptare a deciziilor care reflectă principiul participării cetăţenilor; cu titlu de exemplu vom menţiona următoarele:
achiziţiile transparente, abordare incluzivă
de soluţionare a problemelor comunităţii şi
adoptarea deciziilor în mod democratic cu
ajutorul votului.

“La început, nu desluşeau sensul acestor cuvinte. Spre
sfârşit le înţelegeau deja. Ei sunt mândri să le utilizeze
în prezentările pe care le fac. Avem dovezi, întrucât ei
organizează traininguri de sine stătător. La aceste întruniri
sunt invitate să participe şi alte şcoli. Un director chiar a
planificat desfăşurarea unui atelier de lucru la nivel naţional
şi a diseminat modelul de management participativ în satul
Elizaveta, din apropierea municipiului Bălţi… El invită alţi directori care au participat la program. Prin această reţea el
contribue la crearea unui capital social durabil.”

Întrucât participanţii au început să manifeste mai multă iniţiativă şi responsabilitate,
principiile programului privind transparenţa,
incluziunea şi procesul decizional democratic, aceştia au devenit parte componentă a
practicilor locale. Aceasta s-a întâmplat întrucât participanţii au însuşit deprinderi de
utilizare a instrumentelor şi deprinderilor
de a respecta aceste principii, de exemplu, cum să conduci o şedinţă de tender
sau cum să adopţi o decizie democratică
în grup. Aceste capacităţi şi instrumente au
avut o importanţă crucială pentru crearea încrederii – şi prin extindere de participativitate – care au
schimbat perceperea de către cetăţeni a rolului lor în cadrul proceselor de guvernare a comunităţii
lor, după cum este descris în secţiunea 6.1., ceea ce, pentru localităţile participante, a constituit încă
câţiva paşi spre a consolida democraţia.
La fel trebuie de menţionat importanţa trainingurilor şi interacţiunile democratice care au sporit considerabil nivelul de profesionalism al beneficiarilor programului. Această schimbare a condus la creşterea multiaspectuală a eficienţei comunicării şi dsfăşurării întrunirilor.
În cele ce urmează vă prezentăm o scurtă descriere a schimbărilor structurate în baza principiilor de
program care au avut loc:
Transparenţă. Atât cetăţenii, cât şi APL au fost martori cum transparenţa poate deveni un instrument
puternic de construire a încrederii printre cetăţeni. Ei au observat cum această încredere sporită între
membrii comunităţii a jucat rolul de bază în creşterea nivelului de participare al cetăţenilor, în special
în Republica Moldova, unde suspiciunea şi corupţia sunt pe larg răspândite. Ca rezultat al nivelului
sporit al transparenţei, s-a consolidat încrederea între cetăţeni şi APL, precum şi între cetăţeni şi
ONG-urile locale. Participanţii la proiect au integrat gradul sporit de transparenţă în lucrul său prin
intermediul mai multor mijloace.
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• Darea de seamă. Atât GIC, cât şi funcţionarii APL au adoptat practici mai
transparente de dare de seamă, prin
utilizarea panourilor informative ca
model de bună practică. Noile ONGuri, create în urma acestui proiect, au
menţinut practicarea dărilor de seamă
publice. Adiţional, membrii GIC menţionau că au aplicat aceste lecţii învăţate şi în cadrul organizaţiilor în care
deja activau pentru a creşte nivelul de
transparenţă a acestora. Unele APL la
fel au comunicat că pe parcursul implementării proiectului au introdus un
sistem de evidenţă mai transparent.
• Achiziţionarea. Funcţionarii APL au învăţat cum să desfăşoare tendere publice în mod deschis
şi transparent. Veaceslav Grâu, Coordonator al Centrului regional din Căuşeni, a relatat că,
pentru reprezentanţii APL, acestea erau nişte deprinderi noi şi că, “în trecut, nimeni nici nu ştia
că a avut loc un tender public. Chiar acum două săptămâni în urmă, [una din administraţiile
publice locale] a efectuat un tender public. La acesta a fost prezent primarul localităţii, şi el a
înţeles că într-adevăr a fost bine gândită prezenţa cetăţenilor la această şedinţă.”
• Comunicarea. Grupurile de iniţiativă şi APL şi-au îmbunătăţit nivelul de comunicare prin
schimbul de informaţii cu reprezentanţii comunităţilor unde lucrau în ce priveşte implementarea
proiectelor
comunitare.
Întrucât
participanţii au aflat despre scopul
şi beneficiile unei comunicări mai
clare, ambele părţi au încercat să se
informeze reciproc cât mai bine.
• Angajamentele. O altă modalitate
de utilizare eficientă de către CPP a
transparenţei pentru îmbunătăţirea
nivelului de participare a cetăţenilor
consta în implicarea acestora în diverse angajamente publice, făcute în
faţa locuitorilor comunităţii pe parcursul şedinţelor comunitare desfăşurate
în cadrul proiectelor. Această tehnică
s-a dovedit a fi foarte eficientă pentru
a garanta că participanţii sau funcţionarii aleşi îşi vor îndeplini promisiunile.
De exemplu, pe parcursul şedinţelor de stabilire a unui consens comunitar, primarii deseori
garantau o anumită donaţie pentru proiect şi foarte rar nu se ţineau de promisiunile făcute.
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Incluziune. Prin încorporarea integrală a inclusivităţii în cadrul proiectului, CPP a făcut ca participanţii
să înţeleagă valoarea acestui principiu democratic şi a sporit nivelul de participare al cetăţenilor care
anterior au fost excluşi din procesul politic (din cauza unui şir de motive, inclusiv şedinţele închise şi
lipsa controlului din partea comunităţii). Grupurile excluse variau în dependenţă de localizare, însă
includea aşa categorii ca: tineretul, persoanele în etate, persoane cu nivel scăzut şi/sau înalt de
venituri, precum şi persoane angajate şi/sau neafiliate din punct de vedere politic).
• Adoptarea Deciziilor. CPP a introdus instrumente decizionale noi, incluzive, care au fost
adoptate de către APL şi grupurile de iniţiativă comunitare pentru a lua decizii strategice
şi de planificare a proiectului. Aceste instrumente, care conţineau exerciţiul de cartografie
(fapt care a încurajat incluziunea actorilor-cheie), şedinţele deschise şi interactive, precum şi
monitorizarea participativă din partea comunităţii, au asigurat faptul că în procesul adoptării şi
reînnoirii deciziilor-cheie au fost auzite toate vocile din comunitate. Ca parte a procesului de
învăţare, facilitatorii CPP au rugat ca participanţii să ia decizii privind proiectul. De exemplu,
pe parcursul trainingurilor de comunicare şi prezentare eficientă, facilitatorii au rugat membrii
comunităţii să decidă pe cine să invite la ceremonia de decernare a certificatelor de participare
în cadrul programului, precum şi privind agenda acestui eveniment. Mai târziu, în cadrul
procesului de monitorizare a proiectelor, participanţii au jucat un rol important la evaluarea
calităţii lucrului efectuat (care anterior era îndeplinit în exclusivitate de către reprezentanţii
APL), iar ulterior la alegerea membrilor echipei care vor face parte din comitetul de monitorizare
a proiectului.
Persoanele intervievate au comunicat că proiectele anterioare de oferire a granturilor din
comunităţile lor au fost conduse de un grup de cetăţeni ales de sine însuşi, care luau decizii
între ei. Spre deosebire de acestea, metodologia CPP a fost axată pe includerea membrilor
comunităţii din diverse grupuri sociale (aşa ca tineretul, persoanele în etate şi părinţii) şi
reprezentanţii diferitor profesii (fermieri, profesori şi antreprenori).
Mulţi din cei intervievaţi au confirmat calitatea deciziilor adoptate care era mai înaltă datorită
nivelului ridicat de participare. Veaceslav Grâu, Coordonatorul Centrului din Căuşeni, a declarat
că înainte de desfăşurarea CPP “deciziile erau adoptate subiectiv. Acum lumea înţelege că
decizia de grup are cea mai mare putere întrucât este cea mai obiectivă. O problemă poate fi
abordată integral. Pot fi găsiţi mai mulţi experţi în diverse domenii.”
Câţiva primari au spus că aceste mojloace au facilitat procesul de conducere şi au redus
numărul conflictelor. Oleg Bursuc, Coordonator de Traininguri în cadrul CPP, a comunicat
că primarul satului Bucovăţ acum utiliza abordarea pe care a însuşit-o în cadrul Şedinţei de
Consens Comunitar privind clasificarea după prioritate a problemelor de pe agenda APL; el
a descoperit că această abordare reducea acuzaţiile care anterior erau lansate în adresa
primăriei. Din acel moment, primarul a organizat o întâlnire cu primarii acestei regiuni care
au participat şi ei în cadrul programului CPP unde a fost pusă în discuţie această abordare.
• Soluţii. CPP a subliniat că soluţionarea problemelor comunităţii trebuie să corespundă
necesităţilor tuturor membrilor ei, nu doar celor care adoptă aceste decizii. De exemplu,
GIC şi OSC au organizat un studiu printre presupuşii săi beneficiarii privind identificarea
necesităţilor lor, o abordare care de obicei nu este practicată pe larg în Republica Moldova.
Acest proces mai responsabil a condiţionat soluţii mai calitative, o satisfacţie mai mare în
rândurile beneficiarilor, şi a majorat numărul propriilor soluţii adoptate. La fel a fost consolidată
şi durabilitatea proiectului întrucât aceste soluţii au produs un impact pozitiv asupra mai multor
cetăţeni.
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• Mobilizarea. GIC, ca şi multe alte APL au apli“Reieşind din faptul că şcoala ia decizii care
cat instrumentele şi abilităţile învăţate în cadrul
afectează elevii, ei trebuie să asculte opiniile
CPP în ce priveşte advocacy şi mobilizarea cenoastre… Primii membri ai echipei de radio au
tăţenilor, şi au continuat să le aplice şi pînă în
efectuat un sondaj de opinii… Aşa am aflat ce
prezent. Instrumentele de advocacy însuşite de
doreau cel mai mult să asculte elevii.
către participanţi programului erau mai degrabă
participative decât pe poziţie de adversari după
– Vlad Roibu, 17 ani, voluntar la postul Radio
natura lor, şi această abordare a sport crearea
Junior
unui capital social. Cetăţenii au învăţat cum să
antreneze reprezentanţii APL ca aceştia să devină parteneri de forţă în procesul de soluţionare a problemelor comunităţii. Pentru APL, abilitatea de a-i mobiliza pe cetăţeni a fost deosebit de utilă din mai multe motive. Aceasta le-a
ajutat să: 1) majoreze contribuţiile cetăţenilor prin intermediul voluntariatului sau donaţiilor de
bani; 2) anticipeze crearea agendelor şi să-i facă pe locuitorii din zonă să înţeleagă valoarea
politicilor sau proiectelor desfăşurate; şi să 3) mobilizeze comunităţile învecinate sau partenerii de proiect în vederea implicării în soluţionarea problemelor din afara comunităţii lor.
Adoptarea Deciziilor Democratice. Cetăţenii şi APL
au adoptat în lucrul său sisteme de luare a deciziilor
bine informate şi mai democratice. Acestea includ o
varietate întreagă de metode de votare, inclusiv votul
de preferinţă, utilizarea listelor electorale secrete şi
adoptarea deciziei prin consens comunitar, precum
şi votul majoritar deschis.

Durata Proiectului:

3 luni

Beneficiari:

450 persoane

Budgetul total:

246,870 MDL (24,037$)

Finanţarea USAID:

198,870 MDL (19,400$)

Contribuţia APL:

26,000 MDL (2,530$)

Contribuţia comunităţii:

22,000 MDL (2,140$)

Mulţi din cei intervievaţi au comunicat că au utilizat
aceste metode de votare, în special, votul de
preferinţă şi votul majoritar, în grupurile lor de iniţiativă după finalizarea proiectului CPP. De exemplu,
multe GIC care au terminat proiectele de reparaţie a şcolilor, au continuat să utilizeze metodele de
votare pentru a selecta noile proiecte pentru alte şcoli şi grădiniţe, alegerea echipelor de coordonare
a noilor proiecte, şi/sau alegerea membrilor Asociaţiei Părinţilor şi Profesorilor.
Procesul decizional democratic la fel a devenit parte componentă a practicilor locale de guvernare.
Reprezentanţii APL (ca şi GIC) au raportat despre practica continuă de clasificare după prioritate
a problemelor comunitare cu ajutorul modelului de luare a deciziei, similar celui utilizat în cadrul
Şedinţelor de Consens. Adiţional, unul din foştii membri GIC, ales în componenţa autorităţilor locale
sau raionale după participarea la CPP, a împărtăşit cunoştinţele dobândite altor funcţionari publici
privind diversitatea metodelor de clasificare după priorităţi a problemelor, votul şi valoarea participării
comunităţii.
Adoptarea practicilor democratice într-o localitate mică: cum a integrat CPP realizarea
instrumentelor CPP în satul Plopi
CPP a învăţat cu succes participanţii proiectului să folosească eficient instrumente flexibile şi
deprinderi pe care să le poată adapta la contextul lor local. Urmare a unui proiect CPP cu durata de
trei luni, care a organizat sătenii să procure mobilă şi echipament sportiv pentru şcoala lor primară
care ducea lipsă de finanţare, locuitorii din satul Plopi au pus în aplicare noile deprinderi pentru
îmbunătăţirea practicilor democratice locale. În cele ce urmează vă prezentăm câteva exemple cum
au fost folosite cu succes aceste instrumente:
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Consolidarea procesului decizional democratic în cadrul APL şi a şcolii primare din localitate.
APL şi şcoala primară din satul Plopi au devenit mai responsabili faţă de cei care i-au ales întrucât
procesul decizional a devenit mai democratic.
Gheorghe Popa, primarul satului Plopi, a declarat: “Eu, ca primar, am împrumutat de la CPP metoda
selectării problemei prioritare cu ajutorul stabilirii unui consens. Acum, în cadrul întrevederilor cu
cetăţenii tot timpul acordăm prioritate acelor probleme care sunt importante pentru întreaga localitate.”
Această schimbare a metodologiei a făcut ca procesele decizionale să stabilească o agendă a APL
mai incluzivă, întrucât acum cetăţenii dispun de un proces la care participă. La fel a fost majorat
nivelul de transparenţă al procesului decizional, iar procesul de selectare este public.
Membrul GIC, Sofia Casianu-Pleş, la fel a relatat despre integritatea instrumentelor decizionale ale
CPP. Ea a spus: “Eu şi directorul şcoli am optat pentru metoda de structurare a problemelor după
prioritate, metodă pe care o utilizăm la şedinţele pedagogice pentru a decide care probleme sunt
cele mai importante pentru fiecare lună.”
Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii în scopul consolidării legitimităţii APL şi majorării contribuţiei
populaţiei.
Unul din motivele de ce populaţia Moldovei avea atât de puţină încredere în instituţiile publice era
nivelul extrem de redus al comunicării din partea acestor instituţii privind utilizarea fondurilor publice.
În satul Plopi, APL şi multe alte grupuri de iniţiativă (care au apărut în număr mare după finisarea
proiectului) au majorat efectiv nivelul său de comunicare cu locuitorii din zonă, prin utilizarea
panourilor informative unde erau plasate listele cu donatorii proiectului, sumele donate, cheltuielile
de proiect şi informaţii reînnoite privind progresul în domeniul sporirii legitimităţii acestora, precum şi
majorarea acţiunilor de voluntariat şi donaţiilor din partea populaţiei.
Liderul GIC, Maria Paşcenco a declarat: “Transparenţa este foarte importantă întrucât atunci când
lumea vede aceste panouri informative, plasate în toate satele la primărie şi la şcoală, ei ştiu că se
desfăşoară lucrări şi că totul este real. Nimic nu se falsifică. Lista cu contribuţia comunităţii semnată
de către primar a fost afişată. Orice pas care a fost făcut în cadrul proiectului, la fel a fost afişat pe
panou. Au fost emise şase buletine informative. Şi lumea poate avea încredere că banii au fost
cheltuiţi cinstit şi raţional. Aceasta a trezit simţul de responsabilitate a celor care iniţial nu doreau
să contribuie financiar. Erau persoane care, din anumite motive, au refuzat să contribuie cu bani.
După proiectul CPP, un tată care anterior nu a contribuit cu mijloace financiare, a venit şi a dat 600
lei pentru toţi cei 3 copii ai săi.”
În cadrul întrunirilor cu cei mai importanţi actori sociali din localitate, primarul Popa a reuşit să creeze
un aspect de legitimitate al administraţiei sale şi GIC. El a spus: “Eu am participat la colectarea de
fonduri împreună cu GIC… Am folosit acest prilej pentru a promova grupul de iniţiativă şi liderul
acestuia, să mă promovez ca primar, aşa încât
lumea să poată vedea că programul meu electoral se implementează şi că GIC îşi făce lucrul
aşa cum lumea îşi dorea ca acesta să fie făcut.”
Pentru el, “instrumentul cel mai eficient este informarea populaţiei despre ceea ce se petrece
în localitate.”
Utilizarea transparenţei pentru garantarea angajamentului actorilor-cheie.
Unul din conceptele democratice împrumutat de
la program şi aplicat la scenariile noi a constituit
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numărul majorat al forumurilor comunitare şi întrunirilor publice. Caracterul public al acestor întruniri
a încurajat actorii-cheie să adere la angajamentele făcute în cadrul întrunirilor.
Liderul GIC, Maria Pascenco, a povestit cum procesul de colectare a contribuţiei a avut loc în s.
Plopi, şi ne-a relatat cum primarul a ajutat grupul de iniţiativă să colecteze fonduri pentru noile proiecte: “Chiar ieri primarul a invitat câţiva vânzători la o masă rotundă. Ei au ajuns la înţelegerea că după
ce va fi strânsă roada, vor contribui cu bani la renovarea sălii sportive şi a sălii de festivităţi. Unul din
vânzători a promis în faţa elevilor că neapărat va face ceva pentru şcoală.”
Rezultate: În localitatea Plopi se consolidează cultura democraţiei. Exemplul din s. Plopi demonstrează
impactul care poate avea loc atunci când reprezentanţii APL cooperează strâns cu grupurile de
iniţiativă comunitară. Din momentul finisării proiectului, locuitorii satului Plopi au iniţiat cinci proiecte
noi, inclusiv unul care este de trei ori mai mare decât cel iniţial pentru care a fost obţinut grantul
IREX. Cetăţenii activi planifică să devină mai implicaţi din punct de vedere politic pentru a produce
un impact mai mare în comunitatea lor. Membrul GIC, Sofia Casianu-Pleş, a spus: “Eu personal
mă gândeam să mă lansez de sine stătător în alegerile la postul de consilier local. Nu pot rezolva
toate problemele de una singură, dar pot totuşi oferi oamenilor un imbold, ca ideile lor să ajungă
mai repede la urechea funcţionarilor APL. Directorul şcolii îşi va înainta candidatura pentru alegerile
consilierului raional, pentru că a câştigat încrederea oamenilor.”

5.3. Nivelul sporit de angajament al cetăţenilor şi instituţiilor publice prin CSO a lărgit
aria de influenţă şi durabilitatea lor

Cea de a treia schimbare semnificativă, care ţine de Componenta Angajamentului OSC, constă în
faptul că OSC au ajuns să acopere un număr mult mai mare de beneficiari şi au reuşit să ridice nivelul
durabilităţii proiectelelor implementate prin prizma îmbunătăţirii legăturilor de parteneriat cu instituţiile
publice, alte OSC şi cetăţenii. Ca parte componentă a cererii de aplicare pentru granturi, de la OSC
a fost solicitată descrierea cum vor fi asigurate iniţiativele inter-sectorale şi mobilizarea membrilor
comunităţii în activităţile OSC, implicând şi reprezentanţii minorităţilor, tinerii şi femeile. Aceste
condiţii au dus la angajamente rezultative cu instituţiile publice, precum şi între OSC şi voluntari.
În multe cazuri, OSC care conducea proiectele deja aveau constituită o relaţie cu aceşti parteneri,
însă proiectul le-a oferit oportunitatea de a îmbunătăţi aceste relaţii prin cooperare concretă pentru
soluţionarea problemelor sociale din comunitate. Odată cu depunerea eforturilor de către OSC ei au
beneficiat de asistenţă tehnică şi traininguri calificate din partea centrelor regionale. Aceste centre au
acordat asistenţă OSC în adoptarea procedurilor de achiziţie mai transparente şi utilizarea practicilor
de prezentare a rezultatelor, care au contribuit la facilitarea procesului de dezvoltare a parteneriatelor
comunitare prin majorarea credibilităţii organizaţionale a acestora.
Aceste parteneriate au condus la creşterea impactului prin:
Creşterea numărului de beneficiari din proiect
OSC au raportat că îmbunătăţirea procesului de cooperare le-a permis lărgirea şi diversificarea
cercului de beneficiari printre următorii actori sociali:
•

Instituţiile Publice: Prin îmbunătăţirea parteneriatelor sale cu instituţiile publice, aşa ca APL,
şcoli şi Ministerul Afacerilor Interne, OSC au fost capabili să descopere un mijloc eficient de
diseminare a mesajului şi cunoştinţelor pe care le deţineau. În cadrul proiectelor axate pe
creşterea nivelului de conştientizare a publicului, OSC au învăţat angajaţii instituţiilor publice
să asculte mesajul pe care OSC doreau să-l transmită, care, la rândul lor, au comunicat nai
departe această informaţie întregii populaţii din aria lor de gestionare. În multe domenii ale
proiectului, angajaţii acestor instituţii vor continua să disemineze aceste mesaje în viitorul
apropiat populaţiei din circumscripţia lor. De exemplu, după participarea la trainingurile oferite
de CPP, OSC şi profesorii au diseminat pentru elevi informaţii cu privire la aspectele care
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ţin de traficul de fiinţe umane, iar asistenţii sociali
care lucrează cu persoanele dependente de droguri au făcut schimb de informaţii privind riscurile
transmiterii prin intermediul acelor de la seringi a
HIV/SIDA. În cazurile când grupurile neformale
ale societăţii civile afiliate instituţiilor publice implementau proiecte care deserveau doar un anumit
grup de populaţie, specialiştii centrelor regionale
ale programului instruiau angajaţii acestor instituţii
pentru a avea capacităţi şi abilităţi necesare pentru
prestarea continuă a serviciilor comunitare şi după
finalizarea proiectului.
•   OSC: Prin intermediul parteneriatului cu alte
OSC (atât cele înregistrate formal ca ONG-uri,
cât şi grupuri comunitare mai puţin formale),
acestea au putut face schimb de cunoştinţe cu alte
organizaţii şi au lucrat la aspectul de completare
reciprocă, astfel lărgindu-şi aria de acoperire cu
beneficiari. Aceste parteneriate au pus începutul unei cooperări durabile pentru viitor. De
exemplu, Caterina Ivanov, psiholog la Asociaţia Familiilor MonoParentale din Cahul, a spus
că după încheierea parteneriatelor cu ONG-urile şi cu o şcoală în vederea implementării
unui proiect de sensibilizare a opiniei publice privind răspândirea fenomenului traficului de
fiinţe umane, “ONG-urile şi administraţia şcolii au cerut să li se ofere mai multe traininguri şi
materiale informative, nu doar pentru tineri, dar şi pentru adulţi aşa încât să acopere o parte
mai mare din populaţia-ţintă.”
•

Cetăţenii: Multe OSC au pus accentul principal pe creşterea numărului activităţilor de
voluntariat, care a fost un aspect important în promovarea scopului său şi diseminarea propriului
mesaj. Unele proiecte, în special cele conduse de către grupurile comunitare neformale, au
fost constituite în întregime din voluntari, mulţi dintre care erau tineri. O mare parte din ei
au participat la trainingurile CPP şi au obţinut experienţă în aşa domenii ca leadershipul,
planificarea proiectului şi advocacy. Acum aceşti voluntari iniţiază activităţi şi proiecte pe
care le abordează prin prisma educaţiei electorale, leadershipului tinerilor, sau lupta contra
fenomenului traficului de fiinţe umane. Ei au fost dotaţi cu abilităţi şi informaţii necesare pentru
ca în viitor să poată lansa mesaje sociale constructive. Unii din aceşti voluntari continuă să
conlucreze şi acum cu OSC pentru acoperirea acestor necesităţi ai comunităţii.

Asigurarea Durabilităţii
Aceste parteneriate au dus la sporirea durabilităţii prin intermediul a diverse căi: 1) Proiectele OSC
sunt mai durabile întrucât scopul acestora este cunoscut mai multor parteneri care ajută la diseminarea
informaţiilor despre această iniţiativă; 2) Mesajele OSC sunt mai durabile întrucât colaborarea intercomunitară este mai strânsă, ca rezultat al relaţiilor de parteneriat, duce la consolidarea capitalului
social, fapt care facilitează colaborarea între diverşi actorii sociali implicaţi în problema selectată; 3)
Însuşi OSC sunt mai durabile întrucât aceste parteneriate durabile fac posibilă o nouă colaborare şi
obţinerea unui nou venit pentru viitor; şi 4) Însuşi OSC sunt mai durabile întrucât aceste parteneriate
le ajută să câştige încrederea comunităţii prin intermediul îmbunătăţirii profilului lor şi prin intermediul
informării populaţiei despre misiunea lor, ceea ce contribuie la facilitarea mai bună a activităţilor de viitor.

32

Studiu de caz: În Transnistria, Crucea Roşie îşi majorează impactul în domeniul prevenirii
epidemiei HIV/SIDA
În Bender, Transnistria, USAID a finanţat nişte
Grupul de beneficiari:
1,720 persoane
activităţi locale ale Organizaţiei „Crucea Roşie”
Perioada:
5 luni
în cadrul unui proiect de oferire a asistenţei popuBudgetul total:
90,327(MDL)/ $8,603
laţiei bolnave de HIV/SIDA şi informarea tinerilor
USAID
57,250(MDL)/ $5,452
despre această maladie. IREX a emis o Cerere
Comunitatea
33,077(MDL)/ $3,151
de Aplicare în care era indicat că ONG-urile care
dezvoltă parteneriate şi colaborează cu membrii
comunităţii vor obţine prioritate pentru a fi finanţate. La fel a fost solicitat ca ONG să completeze o
matrice logică. Aceste condiţii au ajutat Organizaţia „Crucea Roşie” să implementeze un proiect care
a consolidat parteneriatele sale cu actorii sociali din comunitate şi în final a dus la creşterea impactul
local al proiectului prin identificarea mijloacelor de oferire a unor servicii mai calitative pentru cetăţeni.
Maria Ţurcan, Directorul Organizaţiei „Crucea Roşie” din Bender, a declarat: “În proiectele precedente,
noi, prioritar lucram cu tinerii. Acum implicăm şi partenerii. Înainte aceştia la fel erau implicaţi, dar
acum, noi atragem mai multă atenţie colaborării între aceste grupuri şi lărgirii ariei de acoperire a
beneficiarilor. Aceasta este o schimbare semnificativă.” Printre aceşti parteneri se numără instituţiile
educaţionale din Bender, Ministerul Afacerilor Interne, ONG-urile care lucrează cu tinerii care
întîmpină dificultăţi, organizaţiile mass-media şi APL. Una din cele mai importante componente ale
proiectului a fost desfăşurarea unei mese rotunde la care Orgainzaţia a invitat diverşi parteneri care
activează în domeniul combaterii HIV/SIDA. Pe parcursul acestei discuţii, partenerii au făcut schimb
de informaţii şi au format coaliţii solide pentru întreprinderea acţiunilor bine coordonate în acest
domeniu. D-ra Ţurcan a mai spus: “Înainte noi obişnuiam să organizăm mese rotunde cu mai puţini
invitaţi şi persoane mai puţin importante. Însă la această discuţie la masa rotundă au participat
reprezentanţi atât ai sectorului social cât şi a celui public. Acesta este un pas mare spre constituirea
unui parteneriat între noi… După această masă rotundă au fost create grupuri de lucru care activau
în diverse sectoare: mass-media, administraţia publică locală, grupuri culturale, sănătate, echipa de
coordonare, grupuri de tineret.”
Ca rezultat, Organizaţia „Crucea Roşie” a descoperit că în Bender deseori anume adulţii duceau
lipsă de informaţii despre HIV/SIDA, în comparaţie cu tineretul; şi viitorul proiect se va axa anume pe
acest grup al populaţiei. Această organizaţie la fel a majorat numărul pacienţilor bolnavi de HIV/SIDA
cărora le acorda sprijin direct, de la şapte beneficiari ei au ajuns să presteze diverse servici pentru
şaizeci de beneficiari. Proiectul la fel a condiţionat departamentul local de educaţie să planifice pentru viitor desfăşurarea unui seminar şi a unei mese rotunde în special pentru a disemina experienţa
de colaborare privind proiectul şi a discuta cu „Crucea Roşie” despre noile modalităţi de cooperare
în domeniul sănătăţii. La acest seminar vor fi invitaţi şefi de studii de la fiecare şcoală din localitate
precum şi din ONG-urile din Transnistria.
Studiu de Caz: Radio Junior
Într-o ţară unde toate emisiunile radio sunt difuzate din capitală şi doar o mică parte din programe
sunt destinate tinerilor, un grup de elevi şi profesori de la un liceu din Ungheni s-au adunat pentru a crea OSC „Radio Junior”. Această organizaţie a lansat un “post de radio” în cadrul liceului,
difuzat prin sistemul public de informare al şcolii,
dorind ca postul de radio să rămână în eter şi pe

Grupul de beneficiari:

559 tineri

Perioada:

3 luni

Budgetul total:

41, 338 (MDL) / $ 3, 658

USAID:

27, 998 (MDL) / $ 2, 478

Comunitatea:

13, 340 (MDL) / $ 1, 180
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parcursul multor ani în viitor. „Radio Junior” este
o sursă importantă de ştiri, informaţie şi muzică
“Acum APL ne ascultă. Nu mai suntem consideraţi doar
pentru tineri. Postul a reuşit să stabilească relaliceeni … Ne privesc altfel, ca pe adulţi.”
ţii cu partenerii locali şi naţionali, care au jucat
– Elena Briciuc, 17 ani, DJ Radio Junior, gazdă
un rol important în atingerea succesului. Printre aceşti parteneri se numără „Radio Moldova
Naţional”, ziarele moldoveneşti, APL, Asociaţia
Profesorilor şi Elevilor, administraţia raională şi alţii. În calitate de exemple ale parteneriatului „Radio
Junior” vom enumera următoarele:
•   Un parteneriat reciproc avantajos cu APL, în cadrul căruia „Radio Junior” difuzează anunţuri
publice importante privind aşa probleme ca violenţa la domiciliu, sănătatea şi mediul înconjurător. Aceste mesaje sunt deosebit de importante întrucât elevii duc lipsă de îndrumare adecvată, şi aceasta pentru că aproximativ 40% din părinţi lucrează peste hotare. „Radio Junior”
oferă APL o modalitate eficientă de a se adresa acestor elevi.
•   Colaborarea cu postul de radio Moldova Naţional pentru a învăţa despre procesul
de difuzare, aspectele tehnice de gestionare a unui post de radio şi dezvoltarea carierei
în domeniul jurnalismului. Aceste vizite au
încurajat pe câţiva din absolvenţi să opteze
pentru facultatea de jurnalism din cadrul
universităţilor.
• Cooperarea strânsă cu Colegiul de Medicină
din Ungheni, care recent s-a adresat la „Radio
Junior” după ajutor pentru a crea propriul său
post de radio în colegiu după modelul „Radio
Junior”. În schimbul ajutorului acordat, Colegiul
de Medicină a oferit prezentări pentru a-i
informa pe elevii liceului despre modul de viaţă
sănătos.
Aceste parteneriate au dus la îmbunătăţirea
calităţii emisiunilor, precum şi diseminarea
informaţiei importante pentru elevi privind
şcoala şi în general comunitatea lor.
Întrucât nivelul de transparenţă între elevi şi
administraţia şcolii s-a îmbunătăţit, elevii sunt
mai informaţi despre mediul lor local, ceea ce le dă posibilitatea de a lua decizii bine chibzuite şi
informate. La fel s-a majorat şi nivelul de receptivitate al administraţiei şcolii faţă de necesităţile
elevilor. Directorul liceului, Maria Paşcan a spus: “De când avem acest post de radio, profesorii au
devenit mai conştienţi de faptul că ei trebuie să fie mai informaţi pentru a-i înţelege pe elevi.”
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6. Recomandări pentru Iniţiativele Ulterioare
CPP a făcut ca satele şi oraşele din întreaga ţară să funcţioneze ca adevărate laboratoare de testare
şi adaptare a noilor practici democratice. Programele care uremează a fi implementate vor avea
avantajul de a miza pe succesele programului CPP şi de a învăţa în baza provocărilor cu care
acesta s-a confruntat. Practicienii implicaţi în planificarea programelor de dezvoltare a participării
comunităţilor la fel ar putea învăţa din experienţa CPP în conformitate cu cele relatate în acest Ghid.
Recomandări pentru programele ulterioare de participare a comunităţilor
6.1 Elementele Relevante ale CPP pentru Viitoarele Inţiative:
•

•

Pentru sporirea nivelului de participare a cetăţenilor, vă prezentăm următoarele strategii
eficiente utilizate de CPP, printre care:
−

Structurarea minuţioasă a procesulului de desfăşurare a întrunirilor compus din mai
multe etape;

−

Promovarea programului prin intermediul diseminării informaţiei despre principiile
democratice ale incluziunii, transparenţei şi procesului de luare a deciziilor democratice;

−

Folosirea următoarelor strategii: 1) susţinerea proiectelor locale cu ajutorul specialiştilor
bine instruiţi ai centrului regional, 2) desfăşurarea “interacţiunilor democratice” frecvente
care oferă cetăţenilor oportunitatea de a testa şi practica diverse activităţi democratice; 3)
selectarea grupurilor şi proiectelor care contribuie la realizarea obiectivelor programului,
şi 4) suportul intens al comunităţilor structurat pe mai multe nivele şi monitorizarea
continuă a întregului proces; şi

−

Educarea unei generaţii de cetăţeni care posedă deprinderi şi au abilităţi de utilizare a
unor instrumente flexibile implicaţi în soluţionarea democratică a problemelor locale.

Oferirea participanţilor programului a oportunităţii de a genera idei proprii şi de a-i încuraja
să producă idei pragmatice pentru a identificarea soluţiilor: Chiar dacă modelul CPP nu este
adaptat pentru a fi utilizat direct de alte programe, implicarea reprezentanţilor comunităţii prin
intermediul procesului asemănător celui din cadrul şedinţelor de consens, în care problemele
comunităţii sunt clasificate după priorităţi şi sunt identificate posibilele soluţii ale acestora, face
ca cetăţenii să planifice acţiuni fezabile în vederea soluţionării problemelor din comunitate
(ceva ce ar putea fi nou pentru ei),îi pune în situaţia să întreprindă acţiuni de advocacy sau
să lobeze interesele în cadrul APL, şi să preia gestionarea directă a acestor proiecte de către
comunitate. Procesul structurat al întrunirilor a ajutat prin faptul că li s-a oferit cetăţenilor
oportunitatea de a trăi o experienţă democratică reală. De exemplu, participanţii nu pur şi
simplu au învăţat despre importanţa votului, dar au simulat un proces de votare în urma
căruia au fost alese persoanele care urmau să fie lideri ai GIC, precum şi să aleagă care
proiecte vor obţine finanţare pentru comunităţile lor. Întrucât populaţia a obţinut deprinderi
democratice şi aşa abilităţi ca folosirea tehnicilor de advocacy, comunicare eficientă, luarea
deciziilor şi managementul conflictelor, ei au fost puşi în faţa situaţiei de a le aplica imediat
în practică. Ca rezultat, cetăţenii s-au bazat mai puţin pe teorie, dar mai mult pe creativitate
pentru a obţine rezultate pragmatice care au condus la găsirea de soluţii eficiente, adaptate
la nivel local.
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•

Grupurile de iniţiativă comunitară deseori sunt binevenite pentru a fi create prin intermediul
organizaţiilor deja existente: Atunci când se lucrează la creşterea nivelului de participare
a populaţiei, este important de a lucra utilizând suportul organizaţiilor care deja posedă
cunoştinţe în acest domeniu, întrucât este nevoie de un set de cunoştinţe şi abilităţi specializate
(aşa cum sunt de pildă, capacităţi de facilitare a unor şedinţe şi managementul conflictelor).
Dacă asemenea organizaţii nu există, este necesar de a fi create noi GIC pentru a atinge
scopul propus, GIC care în mod firesc sunt capabile să-şi mobilizeze propria comunitate
fiind create anume pentru aceasta. Pe parcursul desfăşurării programului, parteneriatele cu
ONG-uri deseori au făcut ca proiectele de participare a comunităţii, în final, să opteze pentru
crearea noilor GIC din cauza capacităţii reduse a ONG-urilor de a mobiliza comunităţile.
Aceste organizaţii au jucat un rol valoros în comunitate, însă grupurile de iniţiativă au fost mai
bine pregătite şi mai motivate în vederea creşterii nivelului de participare a membrilor propriei
comunităţi decât ONG-urile din afară sau autorităţile locale. Grupa de Iniţiativă Comunitară
creată după mecanismul „de jos în sus” (de la necesitate la structură organizaţională) are
mai mult succes deoarece: 1) ştie cum să atragă participarea membrii comunităţii cu ajutorul
mijloacelor democratice; 2) este privit ca un reprezentant legal al intereselor comunităţii; 3)
este, respectiv, capabil să implice noi participanţi care de obicei nu sunt activi în comunitatea
lor; şi 4) este un grup care reprezintă interesele comunităţii şi nu cele ale APL sau ale
comunităţii internaţionale.
• Selectarea prudentă a mijloacelor de mobilizare a comunităţii. Înainte de restructurarea
programului, iniţial CPP solicita interes din partea OSC pentru a obţine granturi mici prin
intermediul procesului de RFA. Din experienţa CPP a reieşit că multe OSC care au depus
cereri de aplicate pentru acest program au fost create cu scopul distinct de obţinere a
granturilor şi erau deschis conectate sau chiar direct controlate de către autorităţile locale,
fiind în esenţă GOONG. Aceste GOONG-uri, iniţial selectate pentru a-i mobiliza pe cetăţeni,
nu se adaptau întru totul cerinţelor înaintate, întrucât scopul lor de a fi nu corespundea
necesităţilor reale a CPP. Aceste organizaţii sunt deseori extensii virtuale ale autorităţilor
locale şi de obicei sunt create doar pentru a obţine finanţare. Nu întotdeauna acest lucru
era înşelător, şi în majoritatea cazurilor, aceste organizaţii erau probabil create tot pentru
binele comunităţii. Întrucât GOONG-urile erau subordonate APL, ele nu erau interesate în
implicarea membrilor comunităţii. Alte organizaţii, inclusiv ONG-urile în cauză s-au confruntat
cu probleme similare. *Încurajarea relaţiilor dintre GIC şi APL: Viitoarele programe ar trebui
să se bazeze pe formarea unei cooperări binevoitoare între GIC şi APL prin încurajarea
unei politici comune de relaţionare între aceste grupuri. GIC îşi va păstra independenţa de
APL continuând să menţină relaţii de cooperare reciproc avantajoase prin angajamentul în
desfăşurarea activităţilor cooperante de advocacy. Campaniile de advocacy, îndreptate faţă
de APL, vor promova schimbări în legislaţia locală pentru a creşte implicarea comunităţilor
în procesul de: planificare strategică anuală, planificarea bugetului, reacţionarea promptă la
schimbările politice din cadrul APL.
• Susţinerea impactului GIC prin încurajarea unei interacţiuni mai prodigioase cu alte GIC şi
autorităţi: Crearea unei reţele sociale mai trainice în componenţa căreia să fie GIC precum şi
unei reţele din care să facă parte atât GIC cât şi autorităţile locale şi regionale, ceea ce ar trebui
să devină un mijloc eficient de aprofundare a iniţiativelor curente de participare comunitară,
ceea ce ar facilita schimbul celor mai bune practici şi istorii de succes, precum şi accesul la
noile comunităţi. Această reţea ar putea fi creată prin diverse activităţi, inclusiv evenimente
(de exemplu, conferinţe şi mese rotunde), ateliere de lucru, şi proiecte implementate în comun
în domeniul soluţionării problemelor regionale stringente.
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Reţelele mai puternice constituite din GIC vor contribui la crearea unui capital social, care va fi
expus pentru propunerea de idei inovatorii din partea altor comunităţi. Aceste reţele la fel ar putea
juca un rol important în accesarea altor comunităţi care nu au făcut parte din CPP fiind sceptice faţă
de eficienţa programului. Câteva persoane din cele intervievate au spus că au putut spori nivelul
de mobilizare a cetăţenilor şi participarea în comunităţile învecinate prin comunicarea rezultatelor
obţinute de către ei, cee ce a provocat un interes viu din partea populaţiei băştinaşe.
• Prin încurajarea unor reţele mai puternice între GIC şi autorităţile locale şi regionale, GIC vor
fi mai hotărâte în a propune problemele prioritare ale comunităţilor spre a fi soluţionate de
către reprezentanţii APL şi autorităţile raionale precum şi să comunice cetăţenilor îngrijorările
şi necesităţile autorităţilor. Această colaborare strânsă va contribui şi la creşterea accesului
GIC la diverse sursele de finanţare.

6.2 Recomandări pentru viitoarele programe de consolidare a autorităţilor locale:
Viitoarele programe de consolidare a autorităţilor locale trebuie:
• Să lucreze cu autorităţile locale pentru a institui formal o modalitate de participare a membrilor
comunităţii cu o contribuţie proprie şi să participe la procesul de elaborare a agendei de
activităţi a întregii comunităţi (la fel şi pregătirea bugetului şi elaborarea planificării strategice
a comunităţii).
• Să formeze abilităţi şi capacităţi relevante de funcţionare a administraţiei publice pentru a
îmbunătăţi nivelul de profesionalism şi transparenţă (şi în final a încrederii populaţiei). Cel mai
important este ca aceste deprinderi să includă:
−

Abilitatea APL de a stabili oportunităţi formale şi neformale de comunicare cu cei
care i-au ales (astfel ca funcţionarii publici să poată explica cetăţenilor drepturile lor
şi tendinţele politicii naţionale, iar alegătorii vor putea comunica reprezentanţilor APL
despre îngrijorările lor);

−

Abilitatea APL de a prezenta nevoile alegătorilor săi către autorităţie regionale şi naţionale;
şi

−

Abilităţi practice de bază care vor spori încrederea alegătorilor în autorităţile locale,
fiind folosite astfel de metode ca prezentarea dărilor de seamă transparente, implicarea
cetăţenilor pentru elaborarea planurilor de activităţi prioritare ai APL şi desfăşurarea
şedinţelor de achiziţii într-o formă publică.

• Să desfăţoare acţiuni de advocacy pentru a creşte nivelul de transparenţă şi incluziune în
comunitate (de exemplu, crearea unei norme legale funcţionale la nivel de ţară sau regiune
care ar obliga ca şedinţele APL să fie deschise pentru publicul larg).

* Cu toate acestea, trebuie să menţionăm că aceste ONG-uri sunt bine poziţionate în vederea soluţionării problemelor comunitare şi civice din Republica Moldova. O organizaţie neguvernamentală puternică, în calitate de actor legitim al sectorul
social, joacă un rol important în soluţionarea problemelor care afectează populaţia dintr-o “comunitate” mai mare. Într-adevăr,
componenta GIC a CPP a antrenat ONG-urile şi alte programe de participare civică în calitate de actori principali pentru a
îmbunătăţi comunităţile care împărtăşesc aceleaşi interese şi îngrijorări de ordin social.

37

Lista surselor
Cele mai importante interviuri care au dus la schimbări semnificative
s. Bulboci, raionul Soroca
Corcimari Daniela
Gornea Ludmila		
Ţurcan Ion 		
			

17 octombrie 2008. Lider GIC, s. Bulboci, raionul Soroca, Moldova.
17 octombrie 2008. Primar s. Bulboci, raionul Soroca, Moldova.
17 octombrie 2008. Membru GIC, s. Bulboci, raionul Soroca, 			
Moldova.

Cahul
Denisenco Tatiana
Hariton Nadejda
			
Ivanov Caterina
			
Mihailuc Irina 		
			

23 octombrie 2008. Preşedintele ONG “Pro Vatra”, Cahul, Moldova.
23 octombrie 2008. Elevă în clasa 11, Liceul Ioan Vodă, Cahul,
Moldova.
23 octombrie 2008. Psiholog, Asociaţia Familiilor MonoParentale,
Cahul, Moldova.
23 octombrie 2008. Elevă în cl. 11, Liceul Ioan Vodă, Cahul,
Moldova.

Cimişlia
Colţa Parascovia
Pleşca Sergiu 		
Raileanu Gheorghe
Dvorniciuc Sofia
			

17 octombrie 2008. Director de şcoală, Cimişlia, Moldova.
17 octombrie 2008. Vice primar, Cimişlia, Moldova.
17 octombrie 2008. Primar şi doctor, Cimişlia, Moldova.
17 octombrie 2008. Lider GIC şi Vice directorul gimnaziului,
Cimişlia, Moldova.

s. Clişova, raionul Orhei
Levinţa Ana 		
Zaharia Liuba 		
			

16 octombrie 2008. Primarul s. Clisova, raionul Orhei, Moldova.
16 octombrie 2008. Lider GIC şi director, s. Clişova, raionul Orhei,
Moldova.

Chişinău
Asauleac Raisa
			
Bilîc Anatolie 		
			
Bursuc Oleg 		
Evsiukova Maşa
Guza Larisa 		
			
Kvaşa Tatiana 		
			
Lupaşcu Eugen
			
Tanascova Ecaterina
Ţurcan Maria 		
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22 octombrie 2008. Asistent al Coordonatorului de Proiect ONG
“Step Forward” (Un Pas Înainte), Tiraspol, Moldova.
22 octombrie 2008. Specialist principal al Departamentului Educaţie
şi voluntar la Crucea Roşie, Tighina, Moldova.
22 octombrie 2008. Training Coordonator CPP, Chişinău, Moldova.
22 octombrie 2008. Elevă în cl. 11, Tiraspol, Moldova.
15 octombrie 2008. Facilitator social la Centrul regional din Bălţi,
Moldova.
22 octombrie 2008. Profesoară de biologie şi Trainer de traineri la
Crucea Roşie, Tighina, Moldova.
15 octombrie 2008. Facilitator social la Centrul din Comrat, Comrat,
Moldova.
22 octombrie 2008. ONG “Eicumena”, Tiraspol, Moldova.
22 octombrie 2008. Director Crucea Roşie, Tighina, Moldova.
comun), Soroca, Moldova.

Elizaveta
Gnida Elizaveta
Gorobeţ Valentina
Marcauţan Valeriu

17 octombrie 2008. Contabil, s. Elizaveta, Moldova.
17 octombrie 2008. Membru GIC, s. Elizaveta, Moldova.
17 octombrie 2008. Lider GIC, s. Elizaveta, Moldova.

s. Ineşti, raionul Orhei
Dascalu Veronica
			
Roşca Eugenia
			

16 octombrie 2008. Lider GIC şi profesoară la şcoala primară, s. 			
Ineşti, raionul Orhei, Moldova.
16 octombrie 2008. Directoare ONG “Concordia” şi consilier local,
s. Ineşti, raionul Orhei, Moldova.

Izvoare
Grosu Grigore 		
Strişca Veceslav
			
Vascan Vera 		

Octombrie 2008. Lider GIC, s. Izvoare, Moldova.
Octombrie 2008. Primarul comunei în componenţa căreia intră şi s.
Izvoare, Moldova.
Octombrie 2008. Lider GIC, s. Izvoare, Moldova.

Căuşeni
Grâu Veaceslav

17 octombrie 2008. Coordonatorul Centrului, Coşeni, Moldova.

Plopi
Casianu-Pleş Sofia
Paşcenco Maria
Popa Gheorghe

Octombrie 2008. Membru GIC, Plopi, Moldova.
Octombrie 2008. Lider GIC, Plopi, Moldova.
Octombrie 2008. Primar, Plopi, Moldova.

s. Popeasca, Ştefan Vodă
Cojocaru Chiril 		
Osipov Victoria
Sanduleac Ion 		
			

17 octombrie 2008. Primar s. Popeasca, Ştefan Vodă, Moldova.
17 octombrie 2008. Lider GIC, s. Popeasca, Ştefan Vodă, Moldova.
17 octombrie 2008. Membru GIC, s. Popeasca, Ştefan Vodă,
Moldova.

Soroca
Botaniuc Tatiana
			
Focşa Elena 		
			
Gherghelegiu Olga
			
Taran Ala 		
			
			

21 octombrie 2008. Studentă la universitate, Liderul Programului de
Participare Civică “Grupul Ecoul,” Soroca, Moldova.
21 octombrie 2008. Vice primar de Soroca răspunzătoare pentru
secţia finanţe, Soroca, Moldova.
21 octombrie 2008. Lider GIC şi vice şefă de studii, Soroca,
Moldova.
Dubneac Petru; şi Digol Ana. 21 octombrie 2008. Coordonatorul
Centrului, Facilitator Tehnic şi Asociat al Programului, corespunzător
(interviu comun), Soroca, Moldova.
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Ungheni

Briciuc Elena 		
			
Bureiana Maria
			
Morari Lilia 		
Paşcan Maria 		
			
Procopovici Valentina
			
Roibu Vlad 		
			
Stratulat Constantin

20 octombrie 2008. Studentă la universitate şi membru al Radio Info
Junior al Programului de Participare Civică (CSO), Ungheni, Moldova.
20 octombrie 2008. Şefa de studii la Liceul din Ungheni şi membru al
Radio Info Junior CSO, Ungheni, Moldova.
20 octombrie 2008. Lider GIC şi educatoare, Ungheni, Moldova.
20 octombrie 2008. Director de şcoală şi Director de proiect al Radio Info
Junior, Ungheni, Moldova.
20 octombrie 2008. Membru GIC şi Şefa grădiniţei, Ungheni,
Moldova.
20 octombrie 2008. Student la universitate şi membru al Radio Info
Junior CSO, Ungheni, Moldova.
20 octombrie 2008. Coordonator al Centrului, Ungheni, Moldova.
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IREX este o organizaţie internaţională nonprofit ce furnizează programe de liderism şi
dezvoltare, în scopul îmbunătăţirii calităţii
educaţiei, consolidării mass-media independente
şi dezvoltării pluraliste a societăţii civile.

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID) este o agenţie
independentă a guvernului federal, care oferă
dezvoltare economică şi ajutor umanitar în
toată lumea întru susţinerea obiectivelor politicii
externe ale SUA.

