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”

Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea
instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează
drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate
îngrădi accesul la justiţie.

”

Articolul 20 din Constituţia Republicii Moldova

O lecţie predată unghenenilor: cum trebuie să te implici
Ideea unei fundaţii locale “s-a născut” la Ungheni în anul 2000.
Oamenii înţeleg deja că nu
pot fi doar consumatori. Afirmaţia
îi aparţine Svetlanei Ciobanu,
directorul Centrului de Resurse
pentru Dezvoltare Locală şi Regională
Ungheni, membru al Consiliului
director al Fundaţiei comunitare
Ungheni. Dar pentru a conştientiza
acest lucru a fost nevoie de ceva
timp. „Încă prin anul 2000, când am
început să lucrăm asupra Strategiei
de dezvoltare durabilă a oraşului
Ungheni „Agenda Locală-21”, ne-am
dat seama că pentru a implementa un
plan de acţiuni e nevoie de fonduri.
Nu poţi miza însă doar pe cele externe.
Nu e normal să aştepţi mană cerească.
Trebuie să te implici. Este importantă
participarea fiecărui cetăţean”, spune
dânsa. Iar participare înseamnă şi o
idee, şi un sfat, nemaivorbind de surse
financiare.

La început a fost ideea
Ideea unei fundaţii locale la
Ungheni a fost lansată pentru prima
oară în anul 2000. Mai departe nu s-a
mers, căci, potrivit Svetlanei Ciobanu,
nu erau încă premisele necesare.
Peste tot domnea sărăcia, oamenii
de afaceri erau la început de cale,
legislaţia în acest sens era imperfectă.
Peste câţiva ani, s-a revenit la idee.
În 2005, o delegaţie din Polonia a
făcut o vizită la Ungheni. S-a discutat
atunci şi despre activitatea fundaţiilor
comunitare, chestiune care i-a
interesat în mod special pe ungheneni.
Polonezii s-au oferit să-i asiste. Au
delegat un expert în domeniu, a fost
organizată o masă rotundă.
„Atunci ne-am dat seama că
nu vom reuşi să creăm o fundaţie
comunitară doar cu forţele proprii şi
ne-am adresat la Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu
propunerea să sprijine crearea unor
asemenea organisme”, povesteşte
Svetlana Ciobanu.
Propunerea unghenenilor a fost
acceptată. S-a decis ca la etapa de
înregistrare să fie susţinute cinci
localităţi: Bălţi, Cahul, Orhei, Soroca
şi Ungheni. Patru dintre acestea, cu
excepţia Bălţului, au elaborate deja

Curtea SupremĂ de JustiŢie
(CSJ) a lăsat în vigoare decizia Curţii
de Apel privind anularea alegerilor
noi din satul Buţeni (raionul Hânceşti),
preconizate pentru 11 noiembrie.

UNGHENI: prezentarea Planului de acţiuni al Fundaţiei comunitare locale

strategii de dezvoltare durabilă.
Doar trei oraşe vor beneficia,
până la urmă, de susţinerea PNUDului. Finanţatorii vor transfera pe
conturile fundaţiilor comunitare de
aici câte 30 mii de dolari. Aceştia vor
fi folosiţi ulterior pentru dezvoltarea
comunităţilor
respective.
Până
atunci însă mai este. Reprezentanţi
ai sectorului neguvernamental şi ai
businessului mic şi mijlociu - fondatorii
principali ai fundaţiilor comunitare, sau inclus într-o competiţie neoficială,
pentru a demonstra că sunt cei mai
buni şi merită sprijinul finanţatorilor
străini.

La Ungheni
Fundaţia comunitară a fost
înregistrată oficial la 14 mai a.c., deşi
fusese constituită chiar în primele zile
ale anului. Cei opt fondatori – şase
agenţi economici şi două organizaţii
neguvernamentale – au creat un fond
statutar de 23 mii de lei, deşi erau
suficienţi 3600 lei. Fiecare şi-a delegat
reprezentantul său în Consiliul de
administrare. A fost constituit şi
Consiliul director.
„În prezent, suntem la etapa de
promovare”, spune Valeriu Botnari,
directorul executiv al Fundaţiei
comunitare Ungheni. Este, de fapt,

una dintre cele mai importante
etape. De ea depinde cum vor derula
mai departe lucrurile. Or, Fundaţia
comunitară, susţine dânsul, nu este
doar un mecanism de colectare a
fondurilor, ci şi o adevărată lecţie cum
trebuie să te implici.
Chiar recent a fost lansată campania
„Un leu pentru oraşul meu”. Membrii
Consiliului de administrare merg la
întreprinderi, la instituţii, se întâlnesc
cu angajaţii, le explică ce înseamnă o
fundaţie comunitară şi de ce e nevoie
de ea. Lumea e destul de receptivă,
afirmă Valeriu Botnari. Pe contul
fundaţiei nu contenesc să vină banii.
Vor avea loc şi discoteci, şi expoziţii
cu vânzare, şi concerte, şi tombole,
va fi organizat un târg al ONG-urilor
– toate pentru a promova fundaţia
comunitară şi a colecta cât mai
mulţi bani. Pentru luna noiembrie se
planifică un bal caritabil care va avea,
spun organizatorii, un stil aristocratic.
Nu este exclusă şi organizarea unui
maraton transfrontalier. În prezent, se
negociază cu partea română în acest
sens.

Cum şi pentru ce vor fi
folosiţi banii
Soarta banilor colectaţi va fi
decisă de ungheneni. La ora actuală,

Buţeni: alegerile
continuă

se efectuează un sondaj de opinie,
prin care organizatorii doresc să
afle răspuns la câteva întrebări
importante: care sunt, în viziunea
cetăţenilor, problemele cu care
se confruntă comunitatea, cum
poate să se implice fiecare cetăţean
în soluţionarea acestora. Potrivit
rezultatelor preliminare, cea mai
importantă problemă care trebuie
soluţionată la Ungheni este iluminarea
stradală, după care urmează reparaţia
drumurilor,
amenajarea
unor
gunoişti autorizate şi lichidarea celor
neautorizate, amenajarea parcului
central, susţinerea copiilor dotaţi,
deschiderea unei cantine de ajutor
social, amenajarea terenurilor de joacă
în cartiere şi a zonelor de agrement din
preajma lacului Delia şi a râului Prut.
60 la sută din respondenţi sunt gata să
se implice prin contribuţii financiare,
iar 53 la sută să facă voluntariat.
Dar şi asta nu e tot. Va fi anunţat mai
târziu un concurs de proiecte. Cine ca
cine, dar unghenenii au experienţă în
acest domeniu. Cu toate acestea, vor
fi organizate seminare, traininguri,
la care doritorii vor fi învăţaţi să scrie
proiecte. Pentru cele mai interesante
şi mai viabile, Fundaţia comunitară
va oferi granturi. Toate cheltuielile
vor fi monitorizate, iar populaţia va
cunoaşte soarta fiecărui ban.

Reamintim, în cadrul scrutinului din
3 iunie, primar al satului a fost ales
reprezentantul Alianţei “Moldova
Noastră” (AMN), Anatolie Postolachi,
dar judecătoria din Hânceşti a decis
repetarea scrutinului, la solicitarea
candidatului comuniştilor Alexei
Ieremia, care a invocat mai multe
nereguli, comise în timpul scrutinului.
Decizia judecăţii i-a nemulţumit
pe ţăranii din localitate, care au
organizat acţiuni de protest şi au
blocat traseul Chişinău-Hânceşti. Ei
au acceptat să înceteze protestele
şi să participe la alegeri repetate cu
condiţia ca Postolachi să nu fie exclus
din cursa electorală, precum au cerut
comuniştii. La prima etapă, s-a decis
că candidatul AMN va participa la
alegeri, dar ulterior CSJ l-a eliminat
din cursă. Însă Comisia Electorală
Centrală (CEC) i-a permis lui Anatolie
Postolachi să participe din nou la
alegeri. El a câştigat şi alegerile
repetate, dar contracandidatul său sa adresat iarăşi judecăţii şi a obţinut
invalidarea rezultatelor.
Acum o săptămână, CEC a stabilit
alegeri noi la Buţeni, pentru 11
noiembrie. Curtea de Apel a anulat
decizia, apreciind că la Buţeni trebuie
organizate alegeri repetate, şi nu
alegeri noi, iar Anatolie Postolachi
să nu aibă dreptul de participare la
acestea. CSJ a lăsat în vigoare decizia
Curţii de Apel, fapt care a stârnit noi
proteste ale alegătorilor din Buţeni.
Câteva zeci de săteni au organizat
un adevărat scandal în sala de
şedinţe după pronunţarea sentinţei
şi au ameninţat că, în aceste zile, vor
bloca traseul Chişinău-Hânceşti. În
opinia lor, comuniştii ignoră voinţa
alegătorilor din Buţeni şi vor cu orice
preţ ca reprezentantul lor să ajungă
primar.

(După Infotag)

“Fundaţiile comunitare ajută societatea să prospere”

Interviu cu Vlad MELNIC, managerul Proiectului „Dezvoltarea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile în Republica Moldova”, PNUD-Moldova

–Ce este o fundaţie comunitară?
– Fundaţia comunitară este o
organizaţie nestatală care are drept
scop colectarea fondurilor pentru
rezolvarea unor probleme ale
comunităţii, cum ar fi, de exemplu,
reparaţia unor porţiuni de drumuri,
electrificarea străzilor etc. Ele sunt, de
fapt,„un ciorap cu bani” la care ar putea
să aibă acces cetăţeni sau organizaţii
pentru a pune în mişcare iniţiative
importante pentru comunitate.
Fundaţia comunitară suplimentează,
dar
nu
înlocuieşte
eforturile
organizaţiilor necomerciale de a atrage
susţinere din partea comunităţii. De

asemenea, fundaţia comunitară nu
ia locul administraţiei publice locale,
dar o poate ajuta în administrarea
anumitor fonduri.
– Cine poate crea o astfel de fundaţie?
– Orice grup de iniţiativă din
localităţile R. Moldova care doreşte
să ajute comunitatea să se dezvolte
poate iniţia procesul de creare a
unei fundaţii comunitare. Este foarte
bine când dorinţa de a contribui la
dezvoltarea localităţii motivează
reprezentanţii mediului de afaceri,
ai organizaţiilor neguvernamentale,
funcţionarii, oamenii care se bucură
de încredere şi respect în localitate să
creeze o fundaţie comunitară.
– Ce organizaţii oferă suport financiar
fundaţiilor comunitare şi în ce condiţii?
– Fundaţiile comunitare (la 25 iunie
curent şi-au lansat activitatea fundaţii
la Bălţi, Orhei, Cahul, Ungheni şi
Soroca), beneficiază de o anumită
asistenţă şi suport financiar acordat
de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare şi Fundaţia Soros-Moldova
în cadrul Proiectului „Dezvoltarea
durabilităţii financiare a organizaţiilor

societăţii civile în Republica Moldova”.
De fapt, acest suport este oferit
fundaţiilor comunitare în bază de
competiţie. Toate fundaţiile, la etapa
iniţială, s-au aflat în aceleaşi condiţii,
au primit aceeaşi instruire şi asistenţă
în elaborarea strategiilor proprii de
colectare a fondurilor. Fiecare fundaţie a
primit suma de 2500 dolari SUA pentru
realizarea strategiilor de colectare de
fonduri. În funcţie de mărimea sumei
colectate şi metodele aplicate, din
aceste cinci fundaţii comunitare vor fi
selectate doar trei care vor beneficia
de suport şi în continuare. Sumele de
bani pe care fundaţiile comunitare
le colectează vor fi orientate spre
realizarea propriilor programe de
granturi, menite să soluţioneze
probleme comunitare.
Cele trei organizaţii învingătoare în
competiţie vor primi un suport în
valoare de 4000 dolari SUA pentru
propriile programe de granturi, iar la
finele anului 2008 acestea vor primi
aşa-numitul fond de endowment în
valoare de 30000 dolari SUA fiecare.
Acesta este un program-pilot şi acum încă
nu putem vorbi despre implicarea şi a

altor donatori dar, în funcţie de rezultate,
nu este exclus că această iniţiativă va fi
susţinută şi de alţi donatori.
– Ce au reuşit să facă aceste organizaţii
nou-create în primele luni de activitate?
– De fapt, fundaţiile comunitare
proaspăt create sunt acum în proces
de colectare a fondurilor, ele fiind
preocupate nu de colectarea de
dragul colectării, ci pentru a ajuta
comunităţile să schimbe nişte situaţii.
De exemplu, Fundaţia Comunitară
Orhei a lansat recent campania
„Oameni pentru Oameni”. Inundaţiile
din august 2007 au afectat atât
casele, cât şi infrastructura din raionul
Orhei: drumuri, alimentări cu apă,
conducte. Astfel, 75 de persoane au
suferit prejudicii după ce 12 case
au fost avariate sau distruse de ape.
Au fost deteriorate grav 19 străzi cu
lungimea totală de 25900 m2, distruse
acoperişurile spaţiilor locative – 5272
m2 şi aşa mai departe. Valoarea
pagubelor înregistrate la data de 8
august curent a constituit 12320540
lei. Fundaţia Comunitară a făcut
apel la organizaţiile internaţionale,
ambasade, donatori şi la oameni

simpli să doneze pentru cei care au
avut de suferit.
Fundaţia Comunitară Bălţi a semnat,
în premieră, un contract social cu
Primăria municipiului Bălţi prin care
aceasta va participa la co-finanţarea
activităţilor Fundaţiei.
Fundaţia Comunitară Ungheni a lansat
campania “Un leu pentru oraşul meu”,
prin care se vor colecta fonduri pentru
oraş, implicând agenţii economici,
autorităţile şi cetăţenii simpli.
– Vor fi deschise asemenea fundaţii şi în
alte raioane în timpul apropiat?
– Nu excludem faptul că şi societatea
civilă din alte raioane se va pătrunde
de această idee şi va lansa procesul
de creare a fundaţiilor comunitare.
Importantă
este
motivaţia,
cunoştinţele şi abilităţile persoanelor
de a acumula fonduri.
În cadrul proiectului nu planificăm
crearea de noi fundaţii, scopul nostru
este să consolidăm capacităţile celor
deja create. Dar ne-am dori mult ca
această iniţiativă să fie preluată şi în
Chişinău, unde există un potenţial
enorm de colectare a fondurilor.
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