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Ghidul dezvoltãrii comunitare

Deºi este un concept des utilizat dupã 1990, numãrul apariþiilor editoriale
care abordeazã tema dezvoltãrii comunitare este încã mic. Þinând cont de acest
fapt, dar ºi de lipsa unui consens unanim cu privire la principiile, valorile ºi
etapele procesului de dezvoltare comunitarã, într-un efort comun, membrii
RuralNet au încercat sã clarifice o parte a acestor aspecte.
RuralNet este reþeaua naþionalã a organizaþiilor neguvernamentale ce
ativeazã în domeniul dezvoltarii comunitare în mediul rural, cuprinzând în
prezent 24 de membri. În baza finanþãrii proiectului RuralNet Development,
membrii reþelei au reuºit, începând din martie 2004, sã aibã o serie de întâlniri,
dezbateri ºi workshop-uri a cãror rol a fost acela de a facilita ºi întãri legãturile
dintre ei. Totodatã, în cadrul acestor întâlniri s-a reuºit ºi elaborarea unei strategii care are rolul de a stabili obiectivele, acþiunile viitoare ºi responsabilitãþile
membrilor în cadrul reþelei. Nu în ultimul rând, munca în echipã a avut ca rezultat elaborarea unui standard al dezvoltãrii comunitare, care include principiile ºi
valorile practicianului în dezvoltare comunitarã, codul etic al acestuia, precum ºi
a paºii ce trebuie parcurºi în acest proces.
Publicaþia de faþã include atât standardul dezvoltãrii comunitare de care
aminteam mai sus, cât ºi o serie de studii de caz în dezvoltare comunitarã, studii
realizate de organizaþiile membre ºi partenerii/colaboratorii acestora pe baza
proiectelor de dezvoltare comunitarã avute/implementate în diverse comunitãþi.
Aceste studii de caz erau cu atât mai necesare cu cât lipsa unor modele de
bunã practicã în dezvoltarea comunitarã, constituie cel mai adesea principalul
argument pentru a nu face ceva în cest sens sau pentru lipsa de iniþiativã. Astfel,
studiile de caz sunt o dovadã a faptului cã se poate. Este nevoie însã de resursã
umanã, de oameni devotaþi ºi bine intenþionaþi, dornici sã-ºi îmbunãtãþeascã
aptitudinile ºi cunoºtinþele pentru a putea veni în sprijinul comunitãþilor din care
fac parte.
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Cuvânt înainte
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Codul etic al practicianului în dezvoltare comunitarã

dezvoltãrii comunitare

Practicianul în dezvoltare comunitarã:

în RuralNet

Persoana care îºi desfãºoarã activitatea în mod organizat / planificat, respectând valorile ºi principiile dezvoltãrii comunitare, utilizând metode specifice ºi
având ca scop final dezvoltarea comunitarã.

Principii ºi valori în dezvoltare comunitarã
Valorile dezvoltãrii comunitare
1. Echitate socialã
2. Patrimoniu local
3. Încredere
4. Responsabilitate
5. Profesionalism
6. Civism
7. Deschidere
8. Voluntariat
9. Creativitate

Comportamentul faþã de comunitate / beneficiari
Responsabilitãþi:
– sã acþioneze cu profesionalism;
– sã respecte obiceiurile ºi tradiþiile locale;
– sã respecte particularitãþile culturii locale;
– sã utilizeze cu precãdere resursele locale în scopul satisfacerii
nevoilor comunitãþii;
– sã aducã la cunoºtinþa beneficiarilor scopul intervenþiei sale;
– sã fie apolitic în relaþia cu comunitatea;
– sã promoveze egalitatea ºanselor pentru toþi membrii comunitãþii;
– sã pãstreze confidenþialitatea.
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Standardul

Principiile dezvoltãrii comunitare
Limite:
1. Participarea ºi implicarea comunitãþii
2. Potenþarea comunitãþii
3. Valorizarea resurselor locale
4. Abordarea strategicã a nevoilor locale
5. Dezvoltare durabilã
6. Promovarea voluntariatului
7. Respectarea obiceiurilor ºi tradiþiilor locale
8. Neapartenenþa politicã ºi/sau religioasã
9. Responsabilitatea intervenþiei
10. Învãþare permanentã
11. Transparenþa procesului de dezvoltare comunitarã
12. Respectarea diversitãþii
13. Promovarea egalitãþii ºanselor
14. Promovarea parteneriatului
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– sã nu urmãreascã obþinerea avantajelor materiale sau de altã
naturã de la beneficiar;
– sã nu promoveze ºi sã susþinã interesul unor persoane sau grupuri
în defavoarea interesului comunitãþii;
– sã nu provoace daune morale sau fizice membrilor comunitãþii.

Comportamentul faþã de finanþator / angajator
Responsabilitãþi:
– sã respecte obligaþiile contractuale;
– sã promoveze imaginea ºi interesele angajatorului / finanþatorului;
– sã aducã la cunoºtinþã angajatorului / finanþatorului elementele
procesului intervenþiei;
– sã informeze în timp util angajatorul / finanþatorul asupra problemelor ºi dificultãþilor apãrute.
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– sã nu accepte colaborarea cu finanþatori / angajatori a cãror scopuri contravin intereselor comunitãþii;
– sã nu lezeze credibilitatea angajatorului / finanþatorului.

Comportamentul faþã de alþi practicieni în dezvoltare comunitarã
Responsabilitãþi:
– împãrtãºirea experienþei acumulate colegilor practicieni în dezvoltare comunitarã;
– recunoaºterea ºi acceptarea ºi altor metode de intervenþie în dezvoltare comunitarã decât cele practicate de el / ea;
– sã-ºi aducã aportul la îmbunãtãþirea practicilor în dezvoltare
comunitarã;
– delimitarea faþã de orice acþiune care aduce atingere domeniului
dezvoltare comunitarã;
– sã se informeze ºi sã respecte intervenþia altor colegi practicieni în
dezvoltare comunitarã.
Limite:
– sã nu obstrucþionãm intervenþia altor practicieni în dezvoltare
comunitarã.

Noþiuni definite:
Comunitatea – persoane care trãiesc pe acelaºi teritoriu, având valori, reguli principii comune, cu identitate de grup proprie, culturã ºi tradiþii adaptate
teritoriului. Conceptul de comunitate nu se reduce la formele administrative.
Comunitatea localã – propune ºi identitatea administrativa (satul, comuna).
Dezvoltarea comunitarã – proces de intervenþie complexã, planificatã, care
are ca scop creºterea capacitãþii comunitãþii de a-ºi pune în practica propria viziune de dezvoltare.
Dezvoltarea comunitãþii – concept ce surprinde evoluþia comunitãþii.
Dezvoltarea comunitãþii devine scopul dezvoltãrii comunitare.
Caracteristicile unei comunitãþi dezvoltate:
– Conºtientizare sistemului de valori comune
– Conºtientizarea identitãþii comune
– Asigurarea subzistentei membrilor
– Nivelul socializãrii pe baza valorilor proprii

6

– Gradul asigurãrii subzistentei membrilor
– Nivelul utilizãrii resurselor proprii
– Dezvoltarea propriilor resurse
– Participarea active la formularea, implementarea ºi respectarea
regulilor comunitãþii
– Existenta controlului comunitar
– Comunitatea este solidara cu membri
– Funcþionarea „transferului activ“

Fazele procesului
de dezvoltarã comunitarã
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Limite:

I. Evaluarea receptivitãþii comunitãþii
II. Identificarea reþelei de relaþii in comunitate
III. Realizarea profilului comunitãþii
IV. Planificare comunitarã
V. Acþiune comunitarã
VI. Planificare strategicã
VII. Implementarea planului strategic
VIII. Evaluarea:
– procesului
– comunitãþii în faza datã a procesului

Evaluarea receptivitãþii comunitãþii
În aceasta etapã, premergãtoarea intrãrii în comunitate se pot evalua elemente ca: asociativitate, existenta unui grup care vrea sã facã ceva în comunitate, posibile conflicte, experienþe comune etc.; în funcþie de care se poate
decide începerea procesului de lucru în acea comunitate. Elementele de evaluat
pot diferi în funcþie de specificul ºi interesul (profesional) al organizaþiei care
urmeazã sã lucreze cu comunitate, dar punctul comun rãmâne disponibilitatea/receptivitatea comunitãþii la o intervenþie din afarã. Aceastã etapã nu
dureazã foarte mult dar va fi realizatã aplicând aceleaºi principii de participare
a comunitãþii la evaluare.

Identificarea reþelei de relaþii în comunitate
Aceastã etapã, care se suprapune peste intrarea agentului de dezvoltare
comunitarã în comunitate sau începerea intervenþiei (fie ea provocata din afarã
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Realizarea profilului comunitãþii
Este o etapã necesarã înainte continuãrii oricãrei acþiuni/intervenþii de dezvoltare sau rezolvare de probleme din comunitate. Respectând principiile dezvoltãrii comunitare este important ca profilul comunitãþii sã fie fãcut împreuna
cu membri comunitãþii ºi sã încerce sa atragã atenþie atât asupra nevoilor dar ºi
a resurselor locale. Deasemenea poate fi luat în considerare un context mai larg
decât al comunitãþii prin analiza oportunitãþilor ºi ameninþãrilor externe.

Planificare comunitarã
Pentru o comunitate care nu are experienþe sau încredere în lucru în comun
pentru rezolvarea unor cauze ale comunitãþii este important sã treacã printr-un
mic proces de planificare, implementare ºi evaluare a unei astfel de acþiuni.
Aceasta etapa nu este una obligatorie pentru orice tip de intervenþie, daca exista
resursele necesare se poate trece direct la etapa VI de Planificare Strategica
Chiar ºi în condiþiile concentrãrii pe o acþiune punctuala este însa nevoie ca
membri comunitãþii sã fie provocaþi sã îºi creioneze o viziune asupra comunitãþii, asupra rolului lor sau diferiþilor stakeholderºi în atingerea acestei viziuni.
Au astfel imaginea de ansamblu, de perspectiva asupra efortului lor curent. Pe
baza profilului comunitãþii pot apoi prioritiza ºi identifica probleme care pot fi
rezolvate cu resurse existente sau posibil de atras într-o perioadã de timp scurta ºi sã planifice o acþiune comunitarã de rezolvare a acestora.

Acþiune comunitarã
Aceastã etapã, strâns legata de cea anterioara, presupune punerea în aplicare a planului comunitar, ocazie cu care se construieºte echipa, se câºtiga
încrederea comunitãþii, se construiesc relaþii în ºi în afara comunitãþii, etc.
Agentul de dezvoltare comunitarã trebuie sã fie foarte atent la proces în aceasta etapa de implementare pentru ca ea constituie în sine o sursa extraordinara
de învãþare ºi construire de capacitãþi pentru comunitate. Ca orice proces de
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învãþare are nevoie la sfârºit de o evaluare prin care se pot trage concluzii asupra
modului în care a fost iniþiatã, planificatã ºi implementatã acþiunea comunitarã.

Planificare strategica
Planificarea strategicã presupune un proces mai elaborat de gândire asupra
viitorului comunitãþii în care se identificã strategii de dezvoltare pe mai multe
domenii sau sectoare de activitate. In aceastã etapã se poate lucra pe identificarea si dezvoltarea de servicii comunitare necesare, pe dezvoltarea de parteneriate cu alte comunitãþi sau organizaþii cheie, etc. Este o etapã care poate dura
destul de mult fãrã sã se vadã ceva tangibil de cãtre comunitate, de aceea necesita abilitãþi ºi cunoºtinþe deosebite pentru a implica membri comunitãþii în
acest efort.

Ghidul dezvoltãrii comunitare

Ghidul dezvoltãrii comunitare

sau din înãuntru) are ca scop cunoaºterea reciproca ºi construirea de relaþii care
sã susþinã apoi diversele acþiuni comunitare. În aceasta etapa are loc informarea
comunitãþii despre prezenta ºi rolul intervenþiei, identificare actorilor cheie, formare ºi consolidarea unui grup de lucru, mobilizarea (scuturarea) comunitãþii.
Este o etapã de duratã în care agentul de dezvoltare comunitarã trebuie sã
identifice ºi sã aibã grijã ca ºi grupurile izolate sã fie luate în considerare ºi sã
fie implicate.

Implementarea planului strategic
Dupã dezvoltarea planului strategic, comunitatea va trece cu sau fãrã sprijinul cuiva din afara la implementarea lui, îndreptându-se câtre acea viziune
agreata.

Evaluarea
Evaluarea comunitãþii, a procesului de dezvoltare comunitarã.

STANDARD OCUPAÞIONAL - DEZVOLTOR COMUNITAR /Agent de dezvoltare comunitarã
În stabilirea standardelor de lucru am plecat de la premisa cã activitatea
agentului de dezvoltare se va derula urmãrind etapele procesului de dezvoltare
comunitarã, aºa cã am încercat sã definim câteva roluri cheie în aceste etape (pe
care le-am numit unitãþi de competenta) ºi pentru fiecare rol principalele activitãþi pe care le presupune acest rol si criterii de realizare (sau cum ºtim cã sau
desfãºurat aceste activitãþi la standardele dorite).
Pentru fiecare unitate de competenþã credem cã agentul de dezvoltare
comunitarã are nevoie de anumite abilitãþi, cunoºtinþe, atitudini pe care le-am
dezvoltat separat ºi, de asemenea este nevoie de un sistem de evaluare a lui.
Unitate de competenta A - Evaluarea receptivitãþii comunitãþii pentru o
intervenþie planificata
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Elementele de competenta
1. Verificare / informare de birou

2. Pregãtirea vizitei

3. Evaluarea comunitãþii in teren

4. Analizarea datelor si decizia

Criterii de realizare
1.1 construirea listei cu informaþii despre
comunitate
1.2 inventarul cu alte intervenþii în comunitate
2.1 anunþarea vizitei
2.2 stabilirea coordonatelor întâlnirii împreuna cu beneficiari (cei cu care doresc sa mã
întâlnesc in teren)
2.3 identificarea metodei si pregãtirea
instrumentele de lucru
3.1 prezentarea programului a ofertei si
agentului
3.2 discutarea cu beneficiari a procesului de
evaluare
3.3 aplicarea instrumentelor planificate
(respectarea metodologiei)
3.4 verificarea cu beneficiari a aºteptãrilor
de la agentul de dezvoltare comunitarã
3.5 evaluarea gradului de mobilizare a actorilor cheie
3.6 analiza rezultatelor intervenþiei anterioare
4.1 prelucrarea datelor culese din teren
4.2 analiza informaþiilor obþinute
4.3 luarea deciziei (dacã se intervine sau nu,
dacã da, din ce fazã)
4.4 elaborarea raportului
4.5 anunþarea ºi discutarea deciziei cu beneficiarul

Abilitãþi, cunoºtinþe, atitudini necesare
– Cunoaºte metode, tehnici ºi instrumente specifice de cercetare;
– Cunoaºte surse de informare despre o comunitate;
– Sã înþeleagã criteriile ºi indicatorii de selecþie a comunitãþii;
– Abordare de la egal la egal;
– Abilitãþi de comunicare;
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– Abilitãþi de conducere a discuþiilor de grup;
– Capacitate de analizã ºi sintezã;
– Capacitate de adaptare a limbajului la auditor;
– Capacitatea de a interpreta informaþiile;
– Transparenþã ºi flexibilitate.

Ghid de evaluare
– Are informaþii suficiente si relevante despre comunitate;
– A accesat surse de informaþii variate;
– Si-a construit o metodologie adaptatã la specificul comunitãþii;
– A planificat în prealabil vizita în detaliu;
– Are o lista de contacte;
– Mesajul este înþeles de câtre auditoriu;
– Datele au fost analizate, verificate ºi reactualizate;
– Decizia a fost argumentata;
Cum fac evaluarea: interviu ºi chestionar, observaþie directã, analiza materialelor dezvoltate (rapoarte, procese verbale, liste cu informaþii, jurnal).
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Scop: este important sã ne asigurãm de potenþialul comunitãþi, informarea
ºi dorinþa ei de a iniþia un proces de dezvoltare comunitarã

Unitate de competenta B - Facilitarea activãrii grupurilor si relaþiilor
din comunitate
Scop: Pentru a crea ºi activa structurile responsabile interne pentru iniþierea
ºi implementarea procesului de dezvoltare comunitarã (schimbare).
Elementele de competenta
Criterii de realizare
1. Stabilirea relaþiilor cu mem- 1.1 informarea comunitãþii cu privire la
brii comunitãþii
prezenta ºi rolul tãu în acest loc
1.2 contactarea instituþiilor ºi organizaþiilor
locale (APL, scoala, biserica, dispensar....)
1.3 identificarea cãilor de comunicare din
comunitate (formale ºi informale)
1.4 obþinerea legitimitãþi (construirea credibilitãþii)- prezenta autentica la evenimentele din
comunitate.
1.5 arãtarea de interes ºi respect pentru comunitate
1.6 construirea unei hãrþi a relaþiilor între
diferiþii actori (evaluezi capitalul social)
1.7 înregistrarea de nume ºi date de contact
ale persoanelor ºi organizaþiilor din comunitate
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Abilitãþi, cunoºtinþe, atitudini necesare
– Sa cunoascã metode, abordãri de contactare ºi construire de relaþii
cu indivizii, organizaþii, instituþii;
– Sã fie conºtient de rolul / misiunea sa în comunitate ºi sã poatã
sã-l exprime / explice;
– Sa fie conºtient de limitele intervenþiei sale ºi sã-ºi asume numai
lucruri pe care le poate realiza;
– Sã cunoascã posibilele surse de putere intr-o comunitate;
– Sa construiascã ºi sã interpreteze harta relaþiilor în comunitate;
– Adaptare a limbajului la auditor;
– Empatie;
– Înþelege ºi poate lucra cu diversitatea;
– Abilitãþi de facilitare/conducere a discuþiilor de grup;
– Cunoaºte metode/tehnici de mobilizare a unui numãr mare si
divers de oameni;
– Abilitãþi de conducere/planificare ºi organizare de întâlniri mari;
– Recunoaºte ºi gestioneazã conflicte/potenþiale conflicte;
– ªtie sã recunoascã ºi sã implice grupurile izolate;
– ªtie când sã pãstreze confidenþialitatea;
– Valorizeazã experienþele anterioare ale grupului/comunitãþii;
– ªtie cum sã verifice informaþiile obþinute pentru acurateþe ºi
corectitudine;
– Cunoaºte ºi oferã metode/ocazii de învãþare personalã ºi de grup;
– Cunoaºte principii ºi metode de lucru cu grupuri - dezvoltã eficienþa acestora;
– Cunoaºte diferite metode/abordãri pentru a asigura transparenþa
ºi comunicarea grupului cu comunitatea;
– Înþelege importanta lucrului în colaborare ºi în parteneriat;
– Conºtient de dinamica de grup - cunoaºte forme ºi structuri de
funcþionare;
– Are/cunoaºte o varietate de experienþe - alternative pe care sã le
împãrtãºeascã grupului/comunitãþii;
– ªtie ºi poate sã îºi pãstreze imparþialitatea/neutralitatea.
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2. Mobilizarea actorilor cheie ºi 2.1 identificarea actorilor cheie
a comunitãþii
2.2 dezvoltarea de metode ºi planificarea procesului de mobilizare a comunitãþii împreuna
cu actorii cheie
2.3 implicarea de actori cheie în mobilizarea
comunitãþii
2.4 provocarea ºi organizarea de dezbateri
publice împreuna cu actorii cheie
2.5 activarea întregii comunitãþi
3. Facilitarea grupãrii actorilor 2.6 vizualizarea situaþiei actuale
cheie jurul unor nevoi sau 3.1 participarea la primele dezbateri organizate
3.2 crearea unei liste de persoane cu iniþiative
interese comune
exprimate sau acceptate de comunitate
3.3 lista de nevoi exprimate în jurul cãrora se
pot organiza oamenii
4. Consolidarea grupurilor de 4.1 planificarea ºi organizarea împreuna cu
actorii cheie întâlniri de lucru cu grupurile
iniþiative
4.2 promovarea nevoi de a lucra împreuna
4.3 agregarea de roluri în grup / grupuri
4.4 facilitarea stabilirii de norme de lucru în
grupuri, viziune
4.5 identificarea nevoilor de învãþare ºi dezvoltare (resursa umanã)
4.6 planificarea de metode ºi instrumente de
dezvoltare a grupului
4.7 oferirea de oportunitãþi de învãþare grupului
5. Construirea relaþiei dintre 5.1 planificarea cu grupul / grupurile metode ºi
grupuri, organizaþii si instituþii tehnici de informare ºi comunicare cu comunitatea (ºi între grupuri)
si cu comunitate
5.2 crearea de ocazii de a lucra împreuna cu
alte grupuri de interes ºi cu alte instituþii
5.3 asigurarea transparentei ºi deschiderii
grupului / grupurilor
5.4 construirea motivaþiei pentru parteneriate /
colaborãri cu alþi actori grupuri
5.5 legitimarea grupului în comunitate

Ghid de evaluare
– Oamenii din comunitatea au informaþii despre scopul intervenþiei
– Foloseºte cãi de comunicare adaptate specificului local
– Are o imagine conturatã a relaþiilor din comunitate
– Mãsura în care acceptat de membri comunitãþii
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Unitatea de competenþã C: Realizarea profilului comunitãþii
Scopul: Identificarea situaþiei reale privind resursele ºi potenþialul comunitãþii.
Elementele de competenta
Criterii de realizare
1. Culegerea ºi structurarea infor- 1.1 - mobilizarea grupurilor de interese
maþiilor
1.2 - elaborarea planului de realizare a profilului comunitãþii
1.3 - implicarea grupurilor de interese în
adunarea datelor
– geografice
– istorice
– socio-economice
– culturale
– resurse
– nevoi\probleme
2. sintetizarea datelor pe nivel de 2.1 - definitivarea listelor cu datele:
– geografice
comunitate
– istorice
– socio-economice
– culturale
– resurse
2.2 - elaborarea hãrþii comunitare
3.1 - asigurarea accesibilitãþii datelor pentru
3. Informarea comunitãþii
întreaga comunitate prin:
– liderii grupurilor de interese
– afiºe
– evenimente publice
– mass-media localã etc.
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Abilitãþi, cunoºtinþe, atitudini
– cunoaºterea de metode, tehnici specifice ºi surse de informare;
– cunoaºterea conþinutului profilului comunitãþii;
– abilitãþi de comunicare;
– abilitãþi de conducere de discuþii pe grup;
– capacitatea de transfer de cunoºtinþe ºi abilitãþi de strângere de
informaþii cãtre lideri\actori ;
– abilitãþi de moderare;
– abilitãþi de organizare;
– empatie;
– imparþialitate;
– obiectivitate;
– abilitãþi de sintezã\analizã.
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– Mãsura în care reuºeºte sã implice actorii cheie ºi membri comunitãþii
– Modul în care se implicã ºi susþine dezbaterile publice
– Mãsura în care consolideazã / capaciteazã grupul (grupurile)
comunitar (de interes)
– Modul ºi mãsura în care faciliteazã interacþiunea dintre grupuri,
instituþii ºi membri comunitãþi
Cum facem evaluarea: discuþie, observaþie directã, analiza materialelor dezvoltate (rapoarte, procese verbale, liste cu informaþii, jurnal)

Ghid de evaluare
– grupurile de interese au fost implicate;
– s-au cules toate datele necesare pentru profilul comunitãþii;
– realizarea hãrþii comunitare;
– s-a respectat structura stabilitã (vezi anexa);
– s-a asigurat transparenþa ºi accesibilitatea;
– consolidarea grupurilor de interese.

Unitatea de competenþã D - Planificarea strategicã
Scopul: Creºterea capacitãþii comunitãþii de a-ºi pregãti paºii ºi calea de
realizare a viziunii formulate
Elementele de competenta
1. Asistarea grupului comunitar în
dezvoltarea deprinderilor necesare
pentru implementarea planului
strategic

Criterii de realizare

1.1 - Identificarea ºi analiza nevoilor de formare\instruire a grupului
1.2 - Instruirea grupului comunitar
1.3 - Evaluarea intermediarã a grupului
comunitar ºi adoptarea tipului de asistenþã
2. Asistarea grupului comunitar în 2.1 - Asistarea comunitãþii în asumarea
punerea în practicã a mãsurilor responsabilitãþilor
2.2 - Asistarea grupului comunitar în
planului strategic
punerea în practicã a modalitãþilor prin care
se pot atinge obiectivele strategice
2.3 - Monitorizarea permanentã a grupului
comunitar în respectarea termenelor, indicatorilor ºi utilizarea eficientã a resurselor
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Ghid de evaluare
– Grupul e motivat sã lucreze;
– Viziunea comunã a grupului asupra comunitãþii ideale acceptate;
– Problemele\nevoile cheie sunt identificate ºi prioritizate;
– Resursele ºi contextul analizat;
– Soluþii identificate pentru problemele\nevoile cheie;
– Obiective\direcþii strategice stabilite;
– Plan de mãsuri elaborat;
– Plan strategic validat de comunitate

Unitatea de competenþã E - Implementarea planului strategic
Scop: Susþinerea comunitãþii de a-ºi pune în practicã planul de mãsuri
Elementele de competenta
1. Asistarea grupului comunitar în dezvoltarea deprinderilor necesare pentru implementarea planului strategic
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Criterii de realizare
1.1 – Identificarea ºi analiza nevoilor de formare\instruire a grupului
1.2 – Instruirea grupului comunitar
1.3 – Evaluarea intermediarã a grupului comunitar ºi adoptarea tipului de asistenþã
2. Asistarea grupului comuni- 2.1 – Asistarea comunitãþii în asumarea respontar în punerea în practicã a
sabilitãþilor
mãsurilor planului strategic
2.2 – Asistarea grupului comunitar în punerea în
practicã a modalitãþilor prin care se pot atinge
obiectivele strategice
2.3 – Monitorizarea permanentã a grupului
comunitar în respectarea termenelor, indicatorilor ºi utilizarea eficientã a resurselor

Abilitãþi, cunoºtinþe, atitudini
– abilitãþi de comunicare, organizare, moderare;
– cunoºtinþe de planificare;
– cunoºtinþe de metode de lucru cu grupul;
– abilitãþi de sintezã ºi analizã;
– cunoºtinþe primare de management;
– abilitãþi de gândire strategicã;
– transparenþã;
– flexibilitate;
– capacitate de mediere a conflictelor;
– abilitãþi de motivare;
– empatie.

Ghidul dezvoltãrii comunitare
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Abilitãþi, cunoºtinþe, atitudini
– abilitãþi de facilitare, organizare, moderare;
– cunoaºterea de metode specifice de elaborare a planurilor strategice;
– cunoaºterea diferitelor metode de lucru în grup;
– cunoaºterea metodelor de prioritizare;
– cunoaºterea tehnicilor de luare a deciziilor;
– abilitãþi de sintezã;
– imparþialitate;
– abilitãþi de mediere a conflictelor;
– capacitatea de lucru cu grupuri diverse;
– empatie;
– obiectivitate;
– abilitãþi de comunicare.

Ghid de evaluare
– existenþa listei de nevoi pentru formare\instruire;
– grupul comunitar are cunoºtinþe însuºite;
– existenþa evaluãrilor intermediare;
– adaptarea tipului de asistenþã în funcþie de evaluarea intermediarã;
– numãrul solicitãrilor la care a rãspuns;
– existenþa unui plan de monitorizare ºi a rapoartelor.

Unitatea de competenþã F - Evaluarea
Scopul: Evaluarea intervenþiei agentului de dezvoltare comunitarã în comunitate
Elemente de competenþã
1. Elaborarea metodologiei de
evaluare

Criterii de realizare
1.1 – Stabilirea criterii lor si indicatorilor de
evaluare a fazelor procesului de dezvoltare
comunitara
1.2 – A surprinde durabilitatea\sustenabilitatea
dezvoltarii
1.3 – Alegerea instrumentelor, tehnicilor adecvate
2.1 Culegerea datelor aplicând instrumentele
2. Aplicarea metodologiei de
de evaluare
evaluare
3. Analiza datelor adunate prin 3.1 Centralizarea datelor
3.2 Reactualizarea profilului comunitar
metodologia de evaluare
3.3 Prelucrarea, analiza si interpretarea datelor
3.4 Redactarea rapoartelor
4.1 Identificarea, alegerea si aplicarea metode4. Diseminarea rezultatelor
lor de diseminare adecvate
interventiei
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Ghid de evaluare
– existenþa instrumentelor de lucru;
– existenþa criteriilor de evaluare;
– profilul comunitãþii reactualizat;
– existenþa datelor centralizate ºi analizate;
– existenþa raportului de evaluare;
– alegerea adecvatã a metodelor de diseminare a informaþiei.

Standarde de funcþionare
– centre de resurse
Dezvoltarea comunitarã se bazeazã primordial pe atitudinea cetãþenilor faþã
de problemele cu care se confruntã ºi de modul în care se implicã în luarea
deciziilor privind gestionarea resurselor proprii. Progresul economico-social este
condiþionat de apariþia ºi punerea în practicã a iniþiativelor locale. Centrele de
resurse (TeleCentrele), pot sprijini aceste iniþiative devenind intermediari între
comunitate, informaþie ºi oportunitãþi.
Centrul de resurse (TeleCentrul) reprezintã un spaþiu confortabil, primitor, cu
un personal propriu care îl informeazã ºi îl ajutã pe vizitator în problemele sale
din viaþa de zi cu zi. În funcþie de nevoile locale, Centrele de resurse (TeleCentrele)
pot oferi servicii în urmãtoarele domenii: infrastructurã, resurse umane,
economie, turism, dezvoltare comunitarã, cooperare transfrontalierã, culturã, sectorul civil, mediul înconjurãtor.
În accepþiunea RuralNet principiile de funcþionare ce stau la baza unei
structuri de tip Centru de resurse (TeleCentru) sunt urmãtoarele:
1. Are utilitate publicã, oferta de servicii se adreseazã tuturor mem-
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brilor comunitãþii, fãrã discriminãri de orice naturã;
2. Profilul sãu este multifuncþional, cu servicii de calitate, permanent adaptate necesitãþilor comunitãþii;
3. Reprezintã un forum ºi catalizator al comunitãþii, acþionând în
mod responsabil;
4. Asigurã promovarea ºi utilizarea unor tehnologii moderne de
comunicare ºi instruire.
Caracteristicile tehnice minime ale unui structuri de tip Centru de resurse
(TeleCentru) sunt urmãtoarele:
1. Organizaþia care gãzduieºte Centru de resurse (TeleCentru) va
avea personalitate juridicã.
2. Existenþa unei persoane responsabile de activitatea Centrului de
resurse (TeleCentrului), persoana care are un contract de minca,
civil sau de voluntariat cu organizatia care gaztuieste Centru de
resurse (TeleCentru)
3. Existenta unui spaþiu separat de funcþionare pus la dispoziþia
Centrului de resurse (TeleCentrului)
4. Oferã minimum 5 servicii permanente comunitãþii
5. Respecta standardele de calitate pentru serviciile oferite
6. Existenþa a minim unei resurse informaþionale permanente - legãturã INTERNET
7. Existenþa unei dotãri tehnice minime (2 calculatore ºi o imprimantã)
8. Existenþa unui orar de funcþionare de minim 2 ore pe zi, timp de
cinci zile pe sãptãmânã.
Organizaþiile membre RuralNet care oferã servicii de tip Centre de resurse
(TeleCentre) sunt: Centrul de Asistenþã Ruralã, Civitas, ARCS ºi Crest.

Ghidul dezvoltãrii comunitare
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Abilitãþi, cunoºtinþe, atitudini
– capacitatea de analizã ºi sintezã;
– cunoºtinþe primare de metodologia cercetãrii;
– obiectivitate;
– flexibilitate;
– imparþialitate;
– transparenþã;
– cunoaºterea diferitelor metode de diseminare a informaþiei;
– abilitãþi de comunicare.

Studii de caz în dezvoltare comunitarã
1. Localitatea Gheorghe Doja ºi ºtergerea diferenþelor - Centrul de
Resurse pentru Diversitatea Etnoculturalã
2. Comuna Cãtina la începutul procesului de dezvoltare comunitarã,
Adriana Sechii, agent de dezvoltare localã Cãtina
3. Îmi pasã de tine - De la o familie la o adevãratã organizaþie Asociaþia Românã pentru Dezvoltare Comunitarã
4. „Mediu - Râu - Europa“. Prosomeº - Partener pentru o dezvoltare
durabilã - Grigore Mureºan, agent de dezvoltare localã Feldru
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Aspecte demografice
Satul Gheorghe Doja dateazã din secolul al XVII-lea. Din informaþiile înregistrate cu ocazia Recensãmântului din 2002 rezultã cã populaþia totalã a
comunei este de 7.969 locuitori. Dintre aceºtia, 1.030 reprezintã populaþia satului Gheorghe Doja. Repartiþia pe vârste: 10% sub 16 ani, 12% în intervalul
1630 de ani, 45% între 30 ºi 60 de ani, 33% peste 60 de ani. Distribuþia confesionalã: 41% ortodocºi ºi 59% romano-catolici.
În legãturã cu numãrul ºi originea populaþiei de confesiune romano-catolicã
din Moldova existã diferite cercetãri ºi poziþii contradictorii. În comunitatea din
Gheorghe Doja termenul de ceangãu este perceput ca ceva peiorativ, iar oamenii
se declarã în marea lor majoritate români de religie catolicã ºi nu îºi declarã bilingvismul. Din acest motiv, dacã în analiza acestei comunitãþi se porneºte doar
de la datele rezultate din Recensãmântul populaþiei din 2002, nu este vizibilã o
conturare a douã etnii diferite, ci se poate constata cã aceastã comunitate este
formatã din români. Problema apare atunci când se ia în calcul itemul referitor
la religie, întrucât se poate observa cã avem de-a face aici cu un lucru atipic:
români care au religia romano catolicã. Acest lucru nu se poate generaliza însã,
întrucât existã ºi comunitãþi în care ceangãii nu se declarã români ºi în care distincþiile interetnice sunt mai accentuate.

Ghidul dezvoltãrii comunitare
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5. O viaþã mia bunã pentru rromii din Nemºa - Centrul de Resurse
pentru Comunitãþile de Romi
6. TeleCentru - un model de dezvoltare comunitarã în Traian Vuia Centrul de Asistenþã Ruralã
7. Satele ceheºti din Munþii Almãjului - Centrul de Asistenþã Ruralã
8. Un facilitator despre grupul de iniþiativã al femeilor din Ghizela Centrul de Asistenþã Ruralã
9. Iradierea dezvoltãrii comunitare ºi a modernitãþii - studiu de caz
în Poiana Teiului - Lucian Marina, Fondul Român de Dezvoltare
Socialã
10. Din poveºtile adevãrate Studiu de caz - Zimbru - Centrul de
Asistenþã Ruralã
11. Acþiunea „Sãptãmâna mobilitãþii europene în Ardud“ 17-22 septembrie 2005 - Tineri pentru Naturã“ – Timea Csetnek, agent de
dezvoltare localã Ardud
12. Dezvoltare comunitarã în Domneºti, Satu Mare - studiu realizat
de Funadaþia Comunitarã pentru Copii, Comunitate ºi Familie

Localitatea Gheorghe Doja ºi ºtergerea
diferenþelor1
Descrierea comunitãþii
Comuna se aflã în sudul judeþului Bacãu, la limita esticã a dealurilor subcarpatice, fiind învecinatã cu comunele Parva la sud, Helgiu ºi Gura Vãii la vest
ºi Cleja la nord. În partea esticã a localitãþii se aflã lacul de acumulare hidroenergeticã Rãcãciuni.2 Suprafaþa comunei este de 8.179 ha, iar satele din care este
alcãtuitã sunt: Rãcãciuni (sat reºedinþã de comunã, la nord); Fundu Rãcãciuni (în
partea de nordvest); Gheorghe Doja (în nord); Gâºteni (în centru); Ciucani (în
centru) ºi Rãstoaca (la sud est).

1 Studiul de caz a fost elaborat de Alina Bolea în cadrul programului „Îmbunãtãþirea relaþiilor
interetnice în sud-estul Europei. Dezvoltarea comunitãþilor multietnice“, implementat
de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã, în perioada 2001-2004 (pentru detalii vezi www.edrc.ro).
2 Cf. articolului Comuna Rãcãciuni în cifre ºi date din ziarul local „Orizont Rãcãciunean“ nr. 9/
2003 elaborat de ing. ec. Gheorghe Bâtlã.
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Aspecte economice
Situaþia economicã a comunitãþii este influenþatã de faptul cã satul este situat în vecinãtatea municipiului Bacãu (la aproximativ 20 km), pe traseul drumului european E 85. În comunã funcþioneazã câteva societãþi comerciale, majoritatea în domeniul agriculturii. Gospodãriile þãrãneºti productive au ºi ele un
aport în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea nivelului de trai al locuitorilor.
Din discuþiile cu oamenii din comunitate ºi din distribuþia pe vârste a populaþiei rezultã cã nu avem de a face cu o migraþie a tinerilor înspre zonele urbane
ale judeþului, ci mai degrabã cu o direcþionare inversã a acestui fenomen.
Tendinþa de revenire a oamenilor în sat poate fi datoratã faptului cã ei au posibilitatea de a face naveta, pe de o parte, dar nu în ultimul rând ºi situaþiei economice a României din ultimii ani, care a dus la o tendinþã a migraþiei dinspre
zonele urbane înspre zonele rurale învecinate zonelor urbane.
Existã ºi o serioasã tendinþã de migraþie a tinerilor înspre alte þãri, cu scopul de a câºtiga mai mulþi bani ºi de a reveni apoi în România. Intenþia lor de a
se întoarce este vizibilã prin faptul cã existã o zonã (demarcatã de sat ºi poziþionatã în apropierea ºoselei) în care mai mulþi dintre tinerii plecaþi la muncã în
strãinãtate ºi-au cumpãrat terenuri ºi au început sã-ºi construiascã case, de regulã de dimensiuni mari. La nivelul comunitãþii satului Gheorghe Doja existã ºi un
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Relaþiile interpersonale
Existã în mod frecvent relaþii de rudenie între familii de ortodocºi ºi familii de
catolici, rezultate pe baza cãsãtoriilor unor membri aparþinând celor douã confesiuni. Cu toate acestea însã, oamenii declarã cã nu existã în comunitatea lor cãsãtorii mixte. Întrucât prin cãsãtorie mixtã se înþelege cãsãtoria între doi oameni de
etnii/confesiuni diferite etc, cu condiþia respectãrii ºi menþinerii diferenþelor,
ajungându-se la o convieþuire pe baza respectãrii reciproce a acestor diferenþe, în
comunitatea satului Gheorghe Doja lucrurile nu stau în acest fel. Aici, în momentul în care doi tineri de confesiuni diferite hotãrãsc sã se cãsãtoreascã, înainte de
a se oficia cãsãtoria, unul dintre ei (ºi regula spune cã persoana de sex feminin)
trece la confesiunea soþului. Acest lucru este cerut de fiecare bisericã, întrucât ritul
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nu permite unirea unui credincios al ei cu o persoanã care frecventeazã altã bisericã. În momentul cãsãtoriei, cei doi soþi nu mai au aºadar confesiuni diferite ºi
nu se poate vorbi de cãsãtorie mixtã, cu atât mai mult cu cât trecerea la cealaltã
confesiune nu este doar formalã, ci definitivã ºi fãrã posibilitatea întoarcerii la
vechea credinþã (cel puþin atâta timp cât cãsãtoria funcþioneazã ºi nu se
destramã). Persoanele intervievate declarã în marea lor majoritate cã oamenii nu
se opun în mod vehement acestor cãsãtorii. Cei care îºi exprimã cel mai mult dezacordul cu acest lucru (dupã cum reiese din declaraþiile subiectului nr. 10, ortodox,
neimplicat) sunt familiile persoanelor care renunþã la confesiunea proprie.
În comunitate a existat aºadar înaintea intervenþiei externe o anumitã
comunicare între oameni, dar preponderentã la nivelul relaþiilor de rudenie. Nu
se poate vorbi ºi de o comunicare consistentã, bazatã pe acþiuni comune în
grupuri mari. Acest pattern este întâlnit ºi în alte comunitãþi similare în care
oamenii sunt implicaþi în diferite activitãþi menite sã le asigure subzistenþa ºi nu
au timp, motivaþie ºi iniþiativã de a se implica ºi în alte lucruri (un exemplu în
acest sens: satul Zorile, în care s-a fãcut o cercetare similarã). S-au semnalat
acþiuni (de câteva ori pe an) în acest sens - al comunicãrii între oameni - iniþiate de cãtre cele douã biserici.

Ghidul dezvoltãrii comunitare
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important segment de populaþie care nu posedã un statut ocupaþional ºi care are
ca principalã ocupaþie munca în gospodãria proprie.
Din punct de vedere al poziþionãrii geografice a celor douã etnii, se poate
constata cã existã o segregare. Practic, aceeaºi comunitate este formatã din
douã colectivitãþi mai mici, întrucât cele douã confesiuni sunt concentrate în
pãrþi diferite ale satului ºi sunt separate de o râpã: „Dacã aþi observat, satul este
împãrþit în douã de râpa asta. Ei de aicea, catolicii, spun: „unde te duci?“ „dincolo în sat“. E acelaºi sat, dar apare cuvântul dincolo. Dincolo unde? Peste râpa
asta. Ce-i acolo? Ortodocºii. ªi aicea cine sunt? Catolicii“. (subiectul nr. 2, ortodox, implicat) Pe lângã apelativul „dincolo în sat“, mai poate fi întâlnit în contexte asemãnãtoare ºi termenul „Olãreºti“, care se referã la zona locuitã de populaþia de confesiune catolicã, acest lucru fiind moºtenit.
Partea locuitã în mod predominant de catolici provine din proprietãþile unor
vechi familii înstãrite catolice care ºi-au fracþionat averea în funcþie de numãrul
de copiii pe care îl aveau, iar aceºtia din urmã au continuat în acelaºi mod mai
departe. Astfel explicã localnicii faptul cã în partea aceasta a satului nu existã
ortodocºi, în timp ce în partea cealaltã, existã ºi familii de catolici ºi familii de
ortodocºi, dar predominã familiile de ortodocºi.
Biserica Ortodoxã este plasatã, aºa cum este de aºteptat, în zona în care predominã ortodocºii, în timp ce Biserica Catolicã se aflã în partea în care locuiesc
catolicii. ªcoala, grãdiniþa ºi Cãminul cultural sunt situate în partea locuitã de
ortodocºi.
Întrucât toþi oamenii se declarã români, nu se poate face o analizã a comunitãþii ºi nu se poate vorbi de o separare etnicã, întrucât etnia fiecãrei persoane
(dupã cum s-a stabilit prin convenþie în ºtiinþele sociale) este aceea pe care o
declarã individul, indiferent de familia din care provine. Se poate face însã o
analizã având la bazã diferenþele din punct de vedere confesional.

„Chiar s-o fãcut o chestie cu Biserica Ortodoxã ºi cu cea Catolicã.
Cei catolici vin la biserica ortodoxã, cei ortodocºi încolo, deci s-a
fãcut un schimb de experienþã cum s-ar spune. Chiar eu am
lucrat la biserica catolicã ºi lucrez foarte mult, ce este nevoie pe
acolo. Deci nu se pune problema aicea“. (subiectul nr. 3, catolic,
implicat)
„Oamenii nu sunt chiar atâta de singuri. ªi, cel puþin cei cu care
am lucrat noi, marea majoritate se ajutau între ei. ªi acum se
ajutã între ei. (...) Sã dau un exemplu simplu, se duc unul la altul
ºi îºi taie s-au îºi crapã lemne. Ca sã nu mai zicem de lucrul în
agriculturã sau de alte activitãþi“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)
Din datele culese rezultã cã aceastã comunitate se caracterizeazã prin relaþii
interconfesionale conturate pe o scalã având limitele de la respect reciproc în
partea superioarã, pânã la dezinteres în partea inferioarã, neajungându-se la
conflicte sau neînþelegeri:
„Nu avem discriminãri de genul acesta. Nu avem scandaluri, nu
avem discuþii, nu avem nimic. În satul acesta, catolicii cu
ortodocºii sunt neamuri. Fata ortodoxa ia baiat catolic, se da în
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„Era un lucru important. Se schimba ceva. Se crea un precedent“.
(subiectul nr. 8, catolic, coordonator de proiect)

De când este democratia nu. Înainte a fost, cândva, când era
vechiul regim, dar acum nu sunt probleme. (...) Pentru ca vedeti
dumneavoastra ca erau discoteci, erau chestii din astea. Mergeai
încolo... acesta-i ortodox, acesta-i catolic, oamenii nu erau
umblati, nu erau purtati. Adica la început s-au deschis granitele,
s-au legat niste prietenii. (...) Acum dacã mergi în Cluj, dacã
mergi unde mergi, te cunoºti, ai relaþii, nu mai este treaba asta.

„Nu ºtiu dacã a fost o motivaþie. Au fost mai multe sau mai bine
zis mai multe au fost motivele. (...) ºi anume, nivelul de trai, felul
în care cresc copiii alãturi de noi în satul acesta, lipsa infrastructurii, a drumurilor, curentului, condiþiile de la ºcoalã ale copiilor,
ale noastre, faptul cã tinerii pleacã din sat ºi de ce pleacã - din
lipsã de bani, din lipsã de locuri de muncã -, cam astea sunt
motivele principale...“ (subiectul nr. 2, ortodox, lider)

(...) S-a schimbat ºi mentalitatea, s-a schimbat totul“. (subiectul
nr. 3, implicat, catolic)
„Aici e o comunitate destul de micã ºi destul de strânsã“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)
Acest lucru nu poate fi însã generalizat. Existã comunitãþi învecinate cu
structuri asemãnãtoare, dar în care existã tensiuni interconfesionale. Pe de altã
parte, pot fi întâlnite relaþii tensionate provenite din alte motive decât cele
interconfesionale:
„În sat rata infractionalitãþii e foarte mare. (...) Sunt foarte multe
persoane în sat care nu fac nimic, nu presteazã nici o activitate,
nu au venituri ºi atunci… normal cã… ºi atunci ei fac ºi rãu. Ei fac
ºi scandalurile de la cârciumã, ei fac ºi bãtãile de la discoteci, ei
înjurã ºi copiii pe stradã ºi fac urât. E o problemã destul de mare“.
(subiectul nr.1, ortodox, neimplicat)
Din punct de vedere cultural, comunitatea nu are activitãþi comune, dar astfel de iniþiative existã ºi sunt organizate de Biserica Catolicã:
„În biserica lor se fac activitati: cântari, plecari cu copiii... au fost
grupuri de copii care au plecat în Franþa, în Italia, duºi de
pãrinte“. (subiectul nr. 1, ortodox, neimplicat)

Naºterea proiectului ºi organizarea activitãþilor
Motivaþia implicãrii liderilor în cadrul proiectului, dupã propriile lor afirmaþii, se referã la aspecte cum ar fi:
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Mai mult decât atât, exista o conºtientizare a necesitãþilor pe care le are
comunitatea ºi o disponibilitate a celor doi lideri înspre voluntariat, în scopul
rezolvãrii acestor nevoi. Implicarea lor în proiect a presupus participarea la cursurile de formare organizate în acest sens, precum ºi derularea unor acþiuni concrete, la nivelul comunitãþii: mobilizarea oamenilor, stabilirea prioritãþilor,
redactarea cererii de finanþare, aplicarea programului de acþiuni propuse, autoevaluarea. Sesiunile de formare sunt considerate de cãtre lideri foarte utile ºi
constructive:
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religia lui. (...) Devin cumnaþi, cumetrii, fini ºi aºa mai departe“.
(subiectul nr.1, ortodox, neimplicat)

„Deci noi am luat-o de la zero... Era ca un clopoþel. Deci suna
deºteptarea pentru noi. Ne trezea. Plecam undeva. Ne îndrumase
cineva..., nu ºtiu, dintr-un pat în care dormeam. (...) Am fost
interesaþi. Totul era nou“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)
„Au fost foarte benefice. Au fost importante. La cursurile astea
am învãþat cum sã abordam oamenii, ca noi nu aveam idee
despre asa ceva. (...) Te canalizeazã pe cãrãrile alea ca sã poþi
face mai uºor ceva ce tu ai vrea sã faci de fapt“. (subiectul nr. 8,
catolic, coordonator de proiect)
„Îþi dezvolþi capacitatea de comunicare“. (subiectul nr. 4, catolic, neimplicat)Respondenþii au mai fãcut referire la faptul cã în cadrul acestor cursuri au
învãþat atât cã existã posibilitatea de a obþine niºte bani de undeva, precum ºi
ce au de fãcut în acest sens. De asemenea, ei spun cã au avut posibilitatea de a
învãþa cum se face un proiect, cum se completeazã o cerere de finanþare, cum
pot fi mobilizaþi oamenii pentru a se implica într-o astfel de iniþiativã etc, toate
aceste lucruri le-au fost de un mare folos în activitãþile desfãºurate.
S-au semnalat însã ºi unele dificultãþi:
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„Ne-au întâlnit la bisericã ºi chiar au venit pe la noi pe acasã,
ne-au anuntat prin sat...“ (subiectul nr. 1, ortodox, neimplicat)

Conform celui deal doilea pattern de atitudine, la luarea deciziei au participat liderii:

În faza a doua li s-a explicat oamenilor în mod detaliat despre ce este vorba:
„La început veneau din curiozitate. Noi le-am explicat cum pot
beneficia ºi ei de pe urma unui astfel de proiect. (...) Dupã aia,
care au fost motivaþi au venit ºi a doua oarã, ºi a treia oarã“.
(subiectul nr. 8, catolic, coordonator de proiect) În momentul în
care numãrul celor care au venit a crescut (dupã câteva ºedinþe),
li s-a cerut sã vinã cu propuneri pentru proiect:
„ºi fiecare a început: vrem cablu, vrem alea, alea, printre care ºi
cãminul“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)
Adunãrile au fost organizate în mai multe pãrþi, dar cele mai multe s-au
desfãºurat la crâºmã, spune subiectul nr. 8 (catolic, coordonator de proiect),
deoarece dacã ar fi fost fãcute la cãmin („într-o ruinã“) exista posibilitatea ca
oamenii sã fie influenþaþi momentan de spaþiul pe care îl vedeau, pentru ca mai
apoi sã regrete prioritatea pe care au ales-o, dându-ºi seama cã exista de fapt o
alta mai stringentã. S-a dorit de fapt ca propunerile sã vinã de la ei, fãrã nici o
influenþã exterioarã.
În ceea ce priveºte luarea deciziei în legãturã cu prioritatea care a stat la
baza proiectului, existã douã curente de opinie: unii participanþi susþin cã
decizia a fost luatã într-o adunare, în timp ce alþii sunt de pãrere cã decizia a
fost luatã de lideri. Nu au existat însã discuþii contradictorii în legãturã cu acest
subiect, în sensul cã aproape toatã lumea a fost de acord, dintr-un motiv sau
altul, cu decizia luatã. De asemenea, ºi pãrerile liderilor sunt împãrþite în legãturã cu luarea deciziei, neîncadrându-se în acelaºi pattern de opinie:
„Cred cã nevoia unui spaþiu pe care noi simþeam cã trebuie sã-l
avem ne-a fãcut sã alegem proiectul acesta. Asta nu a însemnat
cã noi, care eram echipa ºi eram destul de micã, am luat ºi decizia
asta. Nu. Decizia am luat-o într-o adunare care oricum a fost
destul de mãriºoarã atunci când am luat noi decizia asta“.
(subiectul nr. 8, catolic, coordonator de proiect)
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„Atunci când s-a fãcut proiectul, era una dintre prioritãþi. Lucrul
cel mai grav care trebuia atunci reparat“. (subiectul nr. 15, implicat, catolic).

„De fapt, liderii e putin spus... Decizia a fost luata într-un grup de
prieteni, sa spunem asa. (...) Prioritãþile noi le-am stabilit în
funcþie de nevoile care erau“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)
Una dintre persoanele implicate, ale cãrei afirmaþii se încadreazã în cel deal doilea pattern, aduce o completare, explicând motivul pentru care decizia nu
a putut fi lãsatã la voia întâmplãrii:
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„I-am strâns pe unde ne-a tunat prin cap, pe la cârciumi, pe unde
i-am apucat“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)

„Toþi care veneau la ºedinþe, veneau cu propuneri care nu erau în
folosul comunitãþii, ci în folosul lor personal“. (subiectul nr. 3,
catolic, implicat) Alþi respondenþi spun cã au fost anunþaþi sã se
adune ºi sã decidã ce vor face: „Dacã ne apucãm de Cãminul cultural sau nu“. (subiectul nr. 11, ortodox, implicat)
Se poate trage aºadar concluzia cã prioritãþile au fost stabilite de lideri, în
urma consultãrii comunitãþii în adunãri ºi grupuri de discuþii. Oricum, cei care
doreau sã se repare cãminul, dupã cum s-a specificat, „erau cam majoritatea“
(subiectul nr. 2, ortodox, lider). Proiectul a fost scris de cãtre cei doi lideri comunitari împreunã cu facilitatorul, þinând cont de informaþiile de la cursurile de
formare legate de modul în care se scrie un proiect.
Ideea ºi justificarea proiectului, aºa cum rezultã ea din cererea de finanþare
depusã, este legatã de inexistenþa unui spaþiu potrivit pentru desfãºurare unor
activitãþi cultural sportive ºi pentru petrecerea timpului liber. Proiectul a fost
intitulat „Puntea peste prejudecãþi“ ºi (aºa cum rezultã din aceeaºi sursã)
„urmãreºte implicarea mai puternicã a membrilor comunitãþii în activitãþi ce
privesc întreaga obºte, dezvoltarea relaþiilor interetnice, creºterea spiritului de
echipã între generaþii ºi crearea unui loc pentru desfãºurarea de activitãþi cultural comunitare“.Obiectivul proiectului, pe de altã parte, „a fost unul singur: de
a repara ºi de a pune la dispoziþia locuitorilor din sat a cãminului cultural“
(subiectul nr. 8, catolic, coordonator de proiect).
Pe lângã acestea, motivul principal care se evidenþiazã din discuþiile cu
oamenii se referã la faptul cã imobilul supus reparaþiei reprezenta un pericol
pentru copiii de la grãdiniþã, deoarece aceasta ºi cãminul sunt poziþionate în
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„N-au vãzut în proiectul acesta deocamdatã un lucru util pentru
copiilor, care de fapt au acum unde sã-ºi desfãºoare serbãrile“.
(subiectul nr. 9, ortodox, implicat)
A existat însã o altã categorie de populaþie care s-a prezentat în mod
aproape neaºteptat ºi a luat parte la munca voluntarã: tinerii.
„Dintre cei care s-au implicat nu ne aºteptam noi sã lucrãm cel
mai mult cu respectivele persoane. Noi aveam altã categorie cu
care trebuia sã lucrãm ºi care erau în vizorul nostru“. (subiectul
nr. 8, catolic, coordonator de proiect)
„Cei care ne-au susþinut“ au fost „mai mult tinerii. Nu numai
tinerii, mai mult tinerii“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)
Motivul principal pentru care tinerii s-au implicat în proiect se datoreazã
interesului lor de a avea un spaþiu în care sã se întâlneascã ºi sã joace tenis de
masã (ceea ce se ºi întâmplã, aceastã activitate fiind cea mai des practicatã în
incinta acestui spaþiu).
„Cãminul era folosit (...) ca o salã pentru jucat tenis. Iar ei acum
veneau cã ºtiau cã o sã aibã în continuare nevoie de spaþiul
respectiv ca sã joace în continuare tenis, dar nu aºa cum se juca
pânã atunci, într-o nenorocitã de salã, ci într-o salã frumoasã în
care sã-þi facã plãcere sã intri“. (subiectul nr. 8, catolic, coordonator de proiect)
„Noi jucam tenis acolo ºi cãminul s-a deteriorat pe zi ce trece“.
(subiectul nr. 3)
Autoritãþile locale (reprezentate de viceprimar) s-au implicat de asemenea
în mod activ prin furnizarea unei pãrþi din forþa de muncã. Potrivit declaraþiilor
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subiectului nr. 9, dintre persoanele care beneficiazã de Legea 416 au fost puºi la
dispoziþia liderilor comunitari cinci sau ºase oameni pe o perioadã de o sãptãmânã. Acest lucru a avut, se pare, o anumitã influenþã asupra potenþialilor
participanþi, mai ales cã nu toþi aceºti oameni trimiºi de primãrie au domiciliul
în satul Gheorghe Doja.
„Oamenii din sat, vazând ca vin si altii sa lucreze, ei nu au stiut ca
aia sunt beneficiari la legea 416 (...), m-au mai vazut si pe mine o
zi (...), totul a devenit ca un fel de putere a exemplului“. (subiectul nr. 9, ortodox, implicat)
Persoanele intervievate neimplicate au justificat absenþa lor invocând
motive cum ar fi: lipsa de timp, diferitele probleme pe care le-au avut, necesitatea implicãrii lor în alte activitãþi etc. Nici un respondent nu s-a referit la faptul cã nu a ºtiut, la dezacordul cu activitãþile desfãºurate sau la probleme de
relaþionare interpersonalã. Una dintre persoanele care nu s-au implicat iniþial,
dar a fãcut-o ulterior, în asociaþia formatã cu ocazia facilitãrii ºi intervenþiei în
comunitate, a explicat nonimplicarea unor persoane în activitãþi de acest gen în
modul urmãtor:
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aceeaºi curte, iar de pe acoperiºul cãminului începuserã sã cadã þigle, fiind întro stare înaintatã de degradare. Cu toate acestea, principalele persoane implicate
în activitãþile proiectului nu au fost pãrinþii copiilor aflaþi în pericolul de a fi
accidentaþi. Ei au fost convocaþi de cãtre directorul ºcolii ºi au fost, rugaþi sã se
implice. La una dintre serbãrile ºcolare a fost prezent coordonatorul de proiect,
special pentru a le explica despre ce este vorba ºi pentru a-i ruga sã se implice,
dar cu toate acestea majoritatea din ei nu s-au dovedit interesaþi:

„Nu se implicã prea mulþi pentru cã nu au motivaþie, pentru cã zic
cã „nu-mi dã nimeni bani“ (subiectul nr. 4, catolic, neimplicat)
Beneficiarii proiectului sunt într-un fel sau altul toþi oamenii din sat,
întrucât cãminul este locul în care se desfãºoarã un mare numãr de activitãþi:
nunþi, botezuri, parastase, serbãri ºcolare, zile onomastice etc. Pe lângã acestea,
activitatea principalã - tenisul de masã - adunã laolaltã un mare numãr de
oameni. „Se fac multe activitãþi. Praznice, pomeni - astea sunt cu titlul de gratuit -, alte manifestari..., nunþile sunt contra cost, tenisul e contra cost, este o
sumã modicã, abia ne acoperã cheltuielile pentru mingi, aniversãri, ºcoala îl mai
foloseºte ca salã de repetiþii sau pentru o serbare, când solicitã, care este tot
gratuit, pentru cã ei ne dau curentul deocamdatã“. (subiectul nr. 8, catolic, coordonator de proiect)
În momentul implicãrii nu s-a constatat o distincþie clarã între ortodocºi
catolici (au participat la muncã reprezentanþi ai ambelor confesiuni), iar dupã
cum afirmã participanþii, grupurile de lucru au fost formate în funcþie de necesitãþile impuse de fiecare activitate în parte. Mai exact, activitãþile au presupus
deseori implicarea unor oameni calificaþi în diferite meserii. Atunci când acest
lucru nu era o necesitate, s-a apelat la oamenii puºi la dispoziþie de cãtre
primãrie ºi la diferiþi indivizi din comunitate, care s-au prezentat la muncã în
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„Proiectul a avut un numar foarte mare si variat de activitati care au
depins de mai multe categorii de mâna de lucru. Mai multe feluri de
meseriasi. (...) Se formau echipe ºi la un moment dat nu mai era
nevoie de ele ºi se formau altele. Nu s-a lucrat întotdeauna cu
aceeasi oameni pentru ca diferea de la unul la altul programul de
lucru, situatia familiala si asa mai departe... Nici nu am apelat la
mulþi pentru cã nu îºi avea muncã mobilizate, s-au desfãºurat în
urmãtorul mod: s-a început cu interiorul, unde s-au fãcut unele
reparaþii ale pereþilor, s-a refãcut duºumeaua, s-au montat lambriuri ºi s-a construit o camerã anexã. Renovarea exteriorului a presupus repararea acoperiºului, a scãrilor ºi a trotuarelor. Atât interiorul,
cât ºi exteriorul au fost zugrãvite. Pentru renovarea acoperiºului a
fost necesar ca þigla sã fie luatã jos, frecatã cu perii de sârmã ghimpatã, pentru a fi eliminate depunerile ºi mucegaiul, pentru ca mai
apoi sã fie montatã înapoi pe grinzi ºi cãpriori noi. Scãrile ºi trotuarele au fost refãcute, motiv pentru care a fost nevoie de turnarea
unei anumite cantitãþi de balastru ºi de ciment.“
Implicarea oamenilor în derularea activitãþilor s-a fãcut în special prin
munca fizicã prestatã. Au existat însã ºi alte modalitãþi de implicare: unul din
membrii comunitãþii care locuieºte în imediata vecinãtate a cãminului a asigurat curentul electric pe tot parcursul lucrãrilor, altul dintre participanþii la acþiune a pus la dispoziþie calul ºi cãruþa proprie, iar alþii au donat unele cantitãþi
de bãuturã pentru stimularea participanþilor (este vorba aici de diferiþi oameni
din sat care nu puteau presta muncã fizicã sau nu se puteau implica din alte
motive în activitãþile care se desfãºurau). De asemenea, liderii au contribuit ºi ei
în acest mod la „stimularea“ celor implicaþi. Au fost fãcute ºi alte tipuri de donaþii: galeriile de la geamuri - donaþie fãcutã de coordonatorul de proiect;
perdelele - donate de cãtre una dintre persoanele implicate în procesul de facilitare; masa de tenis - donatã de cãtre un membru al comunitãþii. Dupã terminarea lucrãrilor, curentul electric a fost ºi este asigurat de ºcoalã.
Din punct de vedere organizatoric, oamenii considerã cã totul a fost foarte
bine ºi declarã cã au avut ºi au o relaþie foarte bunã cu liderii, care sunt foarte
apreciaþi ºi lãudaþi de cãtre membrii comunitãþii (deºi ei nu au aceastã percepþie). Întrebaþi fiind dacã au avut probleme ºi cam ce fel de probleme au avut,
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respondenþii au fãcut referire doar la condiþiile meteorologice care uneori nu au
fost prielnice ºi s-a întâmplat sãi þinã în loc cu lucrãrile. Relaþiile interpersonale
s-au bazat, dupã cum spune subiectul nr. 8, pe respectarea pãrerii celorlalþi ºi
prin încercarea de a pune în practicã ideile considerate bune ºi aplicabile.
Subiectul nr. 5 afirmã cã:
„Nu sunt oameni care sã aibã divergenþe. De înþeles s-au înþeles
perfect.“ „Oamenii se înþelegeau bine ºi înainte, ºi dupã proiect“.
(subiectul nr. 7, catolic, implicat)
Rezultatele aºteptate ale proiectului au fost legate de îmbunãtãþirea relaþiilor
interpersonale din interiorul comunitãþii. Acest lucru s-a realizat, dar nu în modul
în care s-ar putea presupune la prima vedere. Se poate spune cã impactul proiectului este legat mai degrabã de durabilitatea acestuia ºi poate fi simþit pe termen
mediu ºi lung. Din relatãrile care urmeazã se va putea înþelege mai bine în ce fel.
Din punctul de vedere al implicãrii ºi al relaþiilor interconfesionale, la activitãþile desfãºurate au participat atât ortodocºi, cât ºi catolici (dupã cum afirmã
toþi subiecþii intervievaþi), iar dupã cum afirmã subiectul nr. 9 „acolo s-a lucrat
în spirit ecumenic“. Referitor la îmbunãtãþirea relaþiilor interpersonale, majoritatea celor intervievaþi afirmã cã nu prea era mare lucru de îmbunãtãþit, întrucât
nu existau în comunitate relaþii proaste între oameni. Totuºi, din detalierea acestui subiect prin întrebãri suplimentare rezultã cã de fapt comunicarea între
membrii comunitãþii nu era foarte strânsã. Acest fapt este evidenþiat de lipsa
activitãþilor comune (cu excepþia celor impuse de evenimentele familiale ºi care
strâng la un loc un numãr mai mare sau mai mic de rude ºi prieteni). Singurele
locuri în care se întâlneau oamenii înainte erau biserica ºi cârciuma, aceasta din
urmã fiind însã un loc frecventat doar de o anumitã categorie de persoane.
În comunitate se desfãºoarã unele acþiuni comune de întrajutorare la nivel
familial, în sensul cã existã o tradiþie sã se meargã la bãtrânii bolnavi, la bãtrânii
singuri etc. Totodatã, preotul merge sã spovedeascã ºi sã împãrtãºeascã persoanele în etate ºi împreunã cu el vin ºi tineri care presteazã în acea gospodãrie
anumite munci (sapã grãdina, spalã rufe, curãþã prin curte, fac mâncare etc.).
Despre aceste lucruri însã nu se poate afirma cã au o contribuþie majorã în ceea
ce priveºte menþinerea unei comunicãri strânse între membrii comunitãþii,
întrucât se desfãºoarã sporadic, fãrã o anumitã regularitate.
În legãturã cu petrecerea timpului liber, ideea care concentreazã spusele mai
multor persoane este cã „timp liber nu prea este“ (subiectul nr. 3). Nu prea existã
nici situaþii în care oamenii se adunã pentru a rezolva ceva împreunã - cu câteva excepþii, când ei s-au mobilizat pentru a curãþa drumul de zãpadã, pentru cã
altfel nu se mai putea circula.
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funcþie de programul propriu ºi de timpul liber de care dispuneau. Dar atunci
când era nevoie de muncã calificatã, oamenii au fost selectaþi în funcþie de ceea
ce ºtiau ºi de ceea ce puteau sã facã. Deci nu a putut exista în procesul de formare a echipelor vreo formã de separare pe criterii etnice:
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„Noi catolicii ne întâlnim duminica la bisericã. De acolo ne întâlnim cu unul, cu altul. Mai trecem pe la rude, pe la prieteni ºi
acasã. În familie“. (subiectul nr. 3, catolic, implicat)
Sãrbãtorile religioase sunt þinute de cãtre membrii celor douã confesiuni în
principiu separat, datoritã faptului cã ele nu au de regulã aceeaºi datã, pe de o
parte, iar pe de altã parte calendarul ortodox este mai bogat în sãrbãtori religioase.
Existã totuºi ºi vizite reciproce, iar atunci când se întâmplã sã fie sãrbãtoare în
aceeaºi zi pentru ambele confesiuni, oamenii se întâlnesc ºi se bucurã împreunã.
La momentul actual comunicarea în interiorul comunitãþii s-a îmbunãtãþit,
dar ulterior desfãºurãrii proiectului ºi nu neapãrat în cadrul activitãþilor comune
derulate cu ocazia sa, deoarece cãminul cultural s-a transformat într-un loc de
întâlnire. Mulþi oameni se adunã aici ºi îºi petrec în comun o parte din timpul
liber, mai ales duminica ºi în zilele de sãrbãtoare, când nu sunt ancoraþi în alte
activitãþi. Unii joacã tenis, în timp ce alþii stau ºi discutã. Dupã cum afirmã ei, sa întâmplat de multe ori ca discuþiile sã se încingã, iar cei care veniserã acolo sã
joace tenis au renunþat la aceastã activitate, formându-se un cerc mare în care
toatã lumea schimba opinii.
Impactul proiectului poate fi privit din mai multe puncte de vedere, care
rezultã cel mai bine din afirmaþiile unora dintre subiecþi:

„Oamenii si-au dat seama ca se poate face ceva si pentru
comunitate. (...) Proiectul acesta ne-a ajutat sã se lucreze
ceva ºi în conºtiinþa ºi în modul de abordare a interesului
comunitar din partea cetãþeanului simplu“. (subiectul nr. 9,
ortodox, implicat)
„Ideea a fost de la început de a colabora ºi s-a reuºit acest lucru.
Edificiul nu este unul cu amprentã confesionalã, ci este un edificiu spre folosul tuturor. Dar ideea în sine a generat mai mult: I-a
determinat pe membrii comunitãþii sã fie mai atenþi cu ei înºiºi,
cu anumite probleme ale comunitãþii“. (subiectul nr. 10, ortodox,
neimplicat)
Un alt aspect important în acest sens ar fi acela cã la momentul actual în
interiorul comunitãþii funcþioneazã o asociaþie menitã a se implica pe viitor în
proiecte similare, denumitã Asociaþia „Mai bine pentru toþi“. Aceastã asociaþie
s-a format cu ocazia derulãrii proiectului ºi are la bazã un nucleu de persoane
care au fost instruite sã se poatã descurca în situaþii diverse, aºa încât sã
reuºeascã a rezolva unele probleme ale comunitãþii.
Actualmente, relaþia cu administraþia publicã localã este caracterizatã în
urmãtorul fel:

„Având nivelul de trai al nostru, care este scãzut, nu pot sã zic
ridicat, ºi dacã vine cineva ºi te împinge de jos în sus, e spre bine“.
(subiectul nr. 1, ortodox, neimplicat)

„Armonie ºubredã, dar reala (...) s-a înfiripat, e frageda. E la
început, e normal sa fie frageda...“; „Acum se caracterizeazã ca
între douã instituþii“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)

„S-a creat un precedent, la acþiuni similare oamenii fiind mult
mai uºor de mobilizat ºi mult mai dispuºi sã se implice, întrucât
au vãzut cã se poate face ceva“. (subiectul nr. 8, catolic, coordonator de proiect)

„Noi ne avem bine cu ei. (...) În primul rând ne cunoaºtem. ªi asta
este important. Ei ºtiu ca existam si ca facem ceva. Înainte ne
cunosteam numai ca persoane. Acum ne cunosc altfel. (...) Am
avut susþinere în ceea ce am fãcut“. (subiectul nr. 8, catolic,
coordonator de proiect)

„Au unde sã-ºi facã înmormântãrile, praznice, pomeni, au unde
sã-ºi cunune copiii, sa faca nunti, sa faca botezuri, plus ca se fac
întâlniri. Caminul este folosit si ca sala de sport… Sunt perspective pentru formarea unui grup de teatru, a unui grup de tineri
copii, a unui grup de dans...“ (subiectul nr. 4, catolic, neimplicat)
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„Poate îi leagã mai bine unii de alþii. Deci sã fim mai legaþi,
mai uniþi ca consãteni“. (subiectul nr. 1, ortodox, neimplicat)
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Participarea la viaþa religioasã (mai intensã în partea catolicã) are un anumit efect unificator, dar nu interconfesional, ci asigurã unitatea în interiorul
fiecãrei confesiuni:

Din descrierile liderilor rezultã cã odatã cu formarea asociaþiei „Mai bine
pentru toþi“, uºile Primãriei se deschid mult mai uºor, întrucât liderii se pot
adresa acum administraþiei publice locale la nivel formal ºi nu doar în calitate
de persoane fizice ca pânã acum. Unii dintre de participanþii la proiect caracterizeazã însã relaþia actualã a grupului de iniþiativã cu administraþia publicã localã
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Aºteptãri ºi rezultate
La problematica diferenþei între aºteptãri ºi rezultate în cadrul proiectului
derulat, concluzia este cã în plan practic s-a realizat cam ceea ce s-a propus
iniþial ºi la ceea ce se aºteptau cu toþii. În general s-a þinut cont de programul
propus ºi descris în cererea de finanþare. Scopul principal al formãrii asociaþiei
se pare cã prinde contur, întrucât s-a depus un al doilea proiect (care se referã
la repararea unei pãrþi dintr-un drum), care a fost deja aprobat, iar la momentul
actual s-a conturat ideea pentru un al treilea - amenajarea unui parc de joacã
pentru copii. Au existat ºi unele aºteptãri legate de proiect care nu s-au concretizat. Liderii s-au aºteptat iniþial ca numãrul celor care dau curs apelului lor
sã fie mai mare ºi sã se poatã baza pe participarea pãrinþilor care aveau copii la
grãdiniþã.
Asociaþia „Mai bine pentru toþi“ s-a format în contextul în care liderii ºtiau
de posibilitatea de a accesa fondul pentru proiect ºi prin intermediul Primãriei,
dar au preferat sã formeze o organizaþie întrucât nu cunoºteau legislaþia ºi nu
erau siguri cã Primãria nu va putea sãi administreze în alt mod decât era prevãzut în proiect. Asociaþia, spune subiectul nr. 8, a trebuit formatã într-un timp
extrem de scurt, motiv pentru care au fost nevoiþi sã facã unele presiuni la
Judecãtoria din Bacãu pentru ca formalitãþile sã se facã mult mai repede decât
s-ar fi fãcut în mod normal. Uneori au mers cu insistenþe „pe uºa din dos“, dar
pânã la urmã au reuºit sã obþinã tot ce era necesar din punct de vedere legal.
Una dintre problemele pe care le-au avut a fost legatã de formularea statutului.
Întrucât nu ºtiau cum trebuie sã arate ºi ce trebuie sã cuprindã, ºi nici nu aveau
bani pentru a apela la un specialist care sã-i consilieze, au luat drept model
statutul altor asociaþii similare ºi l-au construit pe al lor folosind un model. Mai
târziu, privindu-l cu mai mare atenþie, au gãsit unele lucruri care nu erau foarte
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clare sau puteau fi elaborate mult mai bine ºi s-au întrebat cum de a trecut de
judecãtorie în forma aceea. Totuºi, aceste lucruri nici nu mai conteazã, deoarece
scopul a fost atins.
Aceastã organizaþie a pornit de la un nucleu de patru oameni având urmãtoarele funcþii: preºedinte, administrator, cenzor ºi membru. La momentul actual existã zece membrii activi, dar membrii cu drepturi depline sunt aceeaºi care
au fost membri fondatori. Se intenþioneazã ca pe viitor sã fie incluºi ºi alþii ca
membri cu drepturi depline.
Luarea deciziilor în organizaþie se face prin consens, datoritã numãrului
restrâns de membri cu drepturi din care este formatã. Statutul prevede însã cã
luarea deciziilor se realizeazã prin vot. Percepþia liderilor este cã nu toþi oamenii
din comunitate au înþeles despre ce este vorba ºi, în general, nu au susþinut
aceastã asociaþie.
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ca fiind bunã, dar numai de faþadã, datoritã faptului cã se apropie campania
electoralã, iar viaþa politicã este influenþatã de anumite interese ºi tensiuni.
O modificare importantã adusã de proiect în plan politic se referã însã la
abordarea liderilor implicaþi în proiect de cãtre diferite organizaþii politice locale
pentru a candida pe listele pentru consilieri la viitoarele alegeri. Numai unul dintre cei doi lideri a mai fost contactat în acest sens înainte de derularea proiectului, dar nu la fel de insistent ºi nu de atâtea grupãri politice ca în cazul de faþã
(în numãr de trei). Ambii lideri au acceptat sã se implice în comunitate ºi la acest
nivel (pentru prima oarã ºi nu ambii pe listele aceluiaºi partid, ca sã aibã mai
multe ºanse, zic ei, ca mãcar unul sã ajungã consilier), întrucât au ajuns la concluzia cã vor sã facã cât mai multe pentru comunitate, iar de acolo pot sã
acþioneze mai eficient.

„Nu am fost puternic susþinuþi. Au existat ºi discuþii de genul „de
acolo vã luaþi banii, de acolo vã câºtigaþi miliardele“. Cârcotaºii.
Existã un grup bãtut în cuie aºa în sat“. (subiectul nr. 2, ortodox,
lider)
„Nu pot sã-mi dau seama, nu sunt conºtient de faptul cã e chiar
super, din cauzã cã nu toþi vor ca sã înþeleagã sau nu toþi sunt
conºtienþi de faptul cã asociaþia asta existã pentru ei. ªi atunci
sunt mulþi care nu vor sã ºtie cã noi existãm. ªi în momentul în
care nu vor sã ºtie cã existãm, atunci nu poþi sã-þi dai seama cam
cât de mult însemni tu ca asociaþie pentru ei“. (subiectul nr. 8,
catolic, coordonator de proiect)
Acum însã lucrurile s-au schimbat într-o anumitã mãsurã, deoarece existã
mai multe persoane care ºtiu la ce se referã aceastã asociaþie ºi o considerã foarte
necesarã pentru comunitatea lor. Nu toþi au aflat însã de existenþa ei, iar dintre
cei care au aflat nu toþi ºtiu care e menirea ei. Unii au înþeles cã este o asociaþie
care trebuie sã le rezolve lor problemele ºi nu au înþeles cã acest lucru presupune
cu necesitate ºi implicarea lor, fãrã de care nu se poate întreprinde nimic.
„În general tineretul are încredere mai multã. Oamenii în vârstã
sunt mai retraºi“. (subiectul nr. 6, catolic, neimplicat)
„Au încredere în ea cei care o ºtiu. Mulþi n-o ºtiu. Ãºtia mai tineri,
care umblã la cãmin, o ºtiu“. (subiectul nr. 7, catolic, implicat)
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„Este extrem de important ca din interiorul comunitãþii sã rezulte
aºa un grup de iniþiativã care sã organizeze ºi sã punã în practicã
niºte necesitãþi ale comunitãþii“. (subiectul nr. 9, ortodox, implicat)
Recomandãrile pe care cei doi lideri le fac celor care sunt la începutul unui
proiect similar se referã la urmãtoarele probleme:
„Sã nu neglijeze conducerea localã. Sã nu neglijeze Primãria,
Consiliul local, consilierii ºi aºa mai departe. Sã facã mai multe
ºedinþe decât am fãcut noi în caz de facilitare. Sã facã mult mai
multe ºedinþe cu oamenii ºi sã nu plece la drum într-un numãr
mic, cum am plecat noi. Sã plece într-un numãr mai mare pentru
a putea sã-ºi împartã sarcinile. Mai mulþi oameni, cu mai multe
influenþe, cu mai multe relaþii peste tot. Nu sã alerge doi, trei,
patru, cinci nebuni“. (subiectul nr. 2, ortodox, lider)
Subiectul explicã mai departe cã nu se referã însã la necesitatea mai multor
lideri, ci la implicarea mai multor persoane într-un mod mult mai activ, „în calitate de mesageri“. La problematica „ce aþi face acum dacã aþi fi la începutul
proiectului?“ liderii au rãspuns cã ar lucra dupã aceleaºi principii ca ºi pânã
acum, principii pe care le considerã „destul de sãnãtoase“.
Problemele mai stringente ale comunitãþii (care ar putea fi obiectul unor
proiecte viitoare) au fost conturate de cãtre respondenþi în urmãtoarele direcþii:
repararea drumurilor ºi în general probleme legate de infrastructurã, alimentarea satului cu apã ºi cu gaz metan, canalizarea ºi ºanþurile de scurgere, asistenþa
medicalã (pentru care trebuie sã se deplaseze la centrul comunei, fiind o mare
problemã administrarea unor tratamente injectabile ºi deplasarea copiilor),
probleme legate de dezvoltarea pe plan cultural. Modalitãþile de rezolvare a
acestor probleme pe care le întrevãd oamenii sunt de fapt prin finanþãri din
diferite surse, asociate cu munca membrilor comunitãþii. Aceastã viziune este
probabil rezultatul faptului cã unii dintre oameni conºtientizeazã necesitatea
implicãrii comunitãþii în problemele care îi aparþin, deºi mai sunt ºi alþii care
considerã cã ar trebui „sã se facã“ sau „sã se rezolve“.

36

În concluzie:
Chiar dacã acest proiect nu a dus la obþinerea unor rezultate spectaculoase,
meritul sãu este acela de a fi reuºit sã contureze un grup de iniþiativã ºi sã mobilizeze un numãr de oameni care sã facã împreunã ceva util pentru toatã comunitatea. Este posibil ca în viitor, datoritã acestei experienþe, în situaþii similare
lucrurile sã evolueze mult mai rapid ºi mai eficient ºi sã nu mai fie necesare atât
de multe adunãri cu caracter pur explicativ. Prin crearea acestui precedent,
acum oamenii sunt conºtienþi cã existã posibilitãþi de a face ei înºiºi ceva pentru a-ºi rezolva unele dintre cele mai stringente probleme. Pe de altã parte, aºa
cum afirmã unul dintre subiecþii intervievaþi, acþiunile de acest gen duc la dezvoltarea unui anumit spirit civic, întrucât acolo unde oamenii investesc muncã
ºi efort vor fi mult mai vigilenþi pentru evitarea pagubelor ºi stricãciunilor.
Relaþiile interetnice au fost caracterizate prin bunã înþelegere ºi înainte de
desfãºurarea proiectului, ºi dupã terminarea sa, dar ceea ce a adus în plus
proiectul este posibilitatea unei mai strânse legãturi ºi îmbunãtãþirea comunicãrii între oameni, datoritã faptului cã acum ei se întâlnesc în timpul liber mult
mai des decât înainte.

ANEXÃ - Persoanele intervievate
Implicare în Participare la
Date personale
proiect
interviu/focus grup
1 BN Neimplicat interviu
35 ani, patiser
2 AC Lider
interviu
32 ani, ºofer
3 DD Implicat
interviu
34 ani, cizmar
4 SM Neimplicat interviu
29 ani, constructor
5 EG Implicat
interviu
57 ani, pensionar
6 AT Neimplicat interviu
35 ani, constructor
7 HE Implicat
interviu
33 ani, fãrã ocupaþie
Coordonator
8 BM
interviu
33 ani, tâmplar
de proiect
9 KS Implicat
interviu
Viceprimar
10 MG Neimplicat interviu
Preot
11 UB Implicat
focus grup
27 ani, mecanic agricol
12 EZ Implicat
focus grup
34 ani, ºomer
44 ani, lãcãtuº
13 KP Implicat
focus grup
mecanic
14 PL Implicat
focus grup
33 ani, mecanic auto
15 JS Implicat
focus grup
33 ani, tâmplar
16 HV Implicat
focus grup
18 ani, zugrav vopsitor
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„Este binevenitã ºi, bineînþeles, sã-ºi facã datoria. În ritmul în
care se lucreazã s-ar putea întâmpla sã realizeze mai multe
obiective. Din câte am înþeles, mai au niºte proiecte de realizat.
Dacã îi sprijinim, s-ar putea sã realizeze“. (subiectul nr. 5, catolic,
implicat)

Religie
ortodox
ortodox
catolic
catolic
catolic
catolic
catolic
catolic
ortodox
ortodox
ortodox
catolic
ortodox
ortodox
catolic
ortodox
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– la începutul procesului
de dezvoltare comunitarã
Studiu de caz3

Pentru a crea o viziune de ansamblu asupra comunitãþii rurale din Cãtina,
trebuie sã menþionez pentru început cã aceastã comunã este consideratã una
din comunele mici ale judeþului Cluj, o comunã de margine – hotarele ei
învecinându-se cu judeþul Bistriþa-Nãsãud – ºi relativ izolatã, întrucât nu are
acces direct la drumul judeþean, iar cele mai apropiate centre urbane se aflã la
distanþe de 65 km (Cluj) ºi respectiv 31 km (Gherla). Acest lucru însã, nu-i
împiedicã pe membrii acestei comunitãþi – „cãtinenii“ cum îºi mai zic – oameni
simpli cu respect pentru tradiþie ºi credinþã, sã-ºi vadã de treburile zilnice, precum cultivarea pãmântului ºi creºterea animalelor.
Am ajuns pentru prima datã în aceastã comunã în luna martie a acestui an,
ca facilitator comunitar. Complexitatea procesului de dezvoltare comunitarã,
respectiv a celui de facilitare, precum ºi contactul cu localnicii a fost ceva cu
adevãrat nou pentru mine, dar dupã cum am putut constata mai târziu nu numai
pentru mine, ci ºi pentru aceºti oameni, care într-o primã fazã nu înþelegeau
prezenþa acestei tinere în cadrul comunitãþii lor.
Aceastã neîncredere a fost diminuatã cu timpul, întrucât prin discuþiile ºi
întâlnirile informale pe care le-am avut atât cu oameni simpli, cât ºi cu „oameni
de vazã“ din cadrul comunei (cadre didactice, medic uman ºi veterinar, preot)
aceºtia au înþeles cã fac parte dintr-un program de dezvoltare comunitarã, cã
existã alternative vis-à-vis de dificultãþile cu care se confruntã ºi cã este deosebit
de necesarã colaborarea ºi mobilizarea în vederea reuºitei unor acþiuni comune.
Însã, cu toate cã oamenii erau conºtienþi de cât de multe lucruri trebuie ºi
pot fi realizate în cadrul comunei, nimeni nu se încumeta sã spunã „oameni buni,
haideþi sã facem cutare lucru“, fiecare aºtepta parcã un semn din partea cuiva,
semn care, poate cã de cele mai multe ori nu venea. Cu alte cuvinte, la nivel local
nu exista un grup de iniþiativã care sã se întâlneascã periodic, cu atât mai puþin
sã identifice resurse ºi sã propunã strategii de dezvoltare.
Rolul meu ca facilitator, în aceastã situaþie, a fost doar de a da un mic impuls
3 Realizat de Adriana Sechii – facilitator comunitar Fundaþia Civitas, Cluj
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acestor persoane resursã pentru comunitate, impuls care s-a concretizat în organizarea unei prime întâlniri cu acest posibil grup de iniþiativã. Pentru aceastã
întâlnire am stabilit o micã ordine de zi cu problemele existente la momentul
respectiv - necesitatea stabilirii unei zile a satului, posibilitatea apariþiei unei foi
de informare localã, precum ºi discutarea a douã oportunitãþi de finanþare, referitoare la îmbunãtãþirea situaþiei romilor, respectiv la posibilitatea elaborãrii unui
proiect pentru servicii sociale comunitare ºi înaintat spre finanþare la FRDS.
În cadrul acestei întâlniri fiecare participant ºi-a exprimat opinia cu privire
la situaþia localã existentã, s-au cãutat idei ºi soluþii. Ca o concluzie, s-a hotãrât
într-o primã fazã, scrierea a douã proiecte, ºi anume: „Condiþii mai bune de locuit
pentru romii din comuna Cãtina, judeþul Cluj“ ºi „Centru de informare ºi consiliere
pentru grupurile dezavantajate din mediul rural“, acesta din urmã fiind înaintat
spre finanþare de curând, la FRDS.
Totodatã, discuþiile privind stabilirea Zilei Satului – eveniment care nici nu a
mai avut loc în comuna Cãtina – s-au concretizat prin participarea a doi
reprezentanþi ai grupului de iniþiativã (învãþãtorul Voievod Mircea, preocupat de
culturã, tradiþii ºi obiceiuri ºi prof. de istorie ºi geografie, d-na Grigorescu
Voichiþa) la prima ºedinþã a Consiliului Local. Împreunã cu aceste douã persoane
am justificat în faþa consilierilor locali necesitatea stabilirii unui astfel de eveniment, atât prin dorinþa de a preveni pierderea obiceiurilor ºi tradiþiilor locale ºi a
faptului cã în prezent nu se desfãºoarã nici o activitate culturalã de amploare la
nivel local, cât ºi prin semnificaþia istoricã pe care o poate avea (locuitorii
Cãtinei au participat activ la revoluþia de la 1848, pe Dealul Cãtinei având loc o
mare adunare popularã cu realã semnificaþie în istorie).
Rezultatul acestei prime acþiuni concrete a grupului de iniþiativã a avut
rezultatul dorit: a fost stabilitã Ziua Satului, care va fi organizatã pentru prima
datã anul viitor, în a treia duminicã a lunii iunie ºi care sperãm sã rãmânã o
amintire ineditã în mintea ºi sufletul localnicilor.
Pentru cã dorim sã promovãm aceastã comunitate, am reuºit în continuare
cu sprijinul Fundaþiei Civitas sã realizãm o paginã pe internet în limbile românã
ºi maghiarã, varianta în limba englezã urmând sã aparã în perioada urmãtoare.
Amintesc ºi în aceastã situaþie colaborãrile pe care le-am avut cu alte persoane
reprezentative pentru comunitate: doamna învãþãtoare Bota Delia care a realizat
traducerea în limba maghiarã ºi domnii Bota Alexandru, Moldovan Viorel ºi
Moldovan Teodor care au sugerat câteva idei cu privire la fotografierea celor mai
semnificative locuri din cadrul comunei, astfel încât prin intermediul acestei
pagini web sã punem la dispoziþia vizitatorilor ºi o galerie de poze. Cu acest prilej
vã sugerez deci, sã vizitaþi site-ul www.rural-portal.ro/cãtina/, pentru a cunoaºte
mai bine caracteristicile acestei comunitãþi rurale aflatã în prima fazã a procesului de dezvoltare.
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finanþare din partea FRDS-ului - proiectul înaintat de Comunitatea Ruralã Sãracã
a satului Hagãu în colaborare cu autoritãþile locale a primit finanþare anul trecut
ºi, a ºi fost finalizat, iar cele pentru satele Valea Caldã ºi Copru au fost aprobate
de curând. Implementarea acestor proiecte va contribui cu siguranþã la prevenirea
abandonului ºcolar - copii deplasându-se la singura ºcoalã cu clasele I-VIII din
comunã mult mai uºor - va deschide accesul pentru transportul populaþiei cu
autoturisme ºi alte mijloace de transport, iar transportul produselor agricole,
materialelor ºi lemnului se va face în tot cursul anului.
Alte iniþiative din partea comunitãþii ºi autoritãþilor locale au fost elaborarea
unui proiect de infrastructurã SAPARD ºi începerea lucrãrilor de introducere a
gazului metan, care pânã în prezent a fost introdus la un numãr de 40 de familii
din satul Hodaie - sat aparþinãtor comunei Cãtina.
Din luna martie a acestui an, cu sprijinul facilitatorului comunitar, acest proces de dezvoltare a fost amplificat, în sensul cã prin primãria comunei Cãtina au
fost elaborate ºi depuse spre finanþare trei proiecte („Centru de creaþie multietnic în comuna Cãtina, judeþul Cluj“ depus la CRDE, „Condiþii mai bune de locuit
pentru romii din comuna Cãtina, judeþul Cluj“ - finanþator MIP ºi „Centre de
informare ºi consiliere pentru grupurile dezavantajate din mediul rural“ înaintat
spre finanþare la FRDS în luna septembrie a acestui an). Totodatã, primãria
Cãtina a fost partenerã a Fundaþiei Civitas în cadrul proiectului „Birouri de consiliere în comunele Mociu, Cãmãraºu ºi Cãtina“ ºi partenerã a primãriei Mihai
Viteazu solicitanta unei finanþãrii de la Fondul Europa pentru proiectul „Clubul
Europa în ºcolile din mediul rural - proiect pilot în judeþul Cluj“.
Trebuie sã menþionez cã, primul proiect depus „Centru de creaþie multietnic
în comuna Cãtina“ nu a primit finanþare din partea CRDE, lucru care i-a descurajat puþin pe unii membrii ai comunitãþii, care îºi doreau foarte mult sã participe activ la realizarea activitãþilor culturale ºi meºteºugãreºti propuse în
cadrul proiectului. Dar, nu a fost sã fie; fiecare din noi suntem conºtienþi cã în
cadrul acestor concursuri de proiecte putem sau nu putem sã obþinem o
finanþare pentru a realiza ceea ce ne-am propus, iar din punctul meu de vedere,
respingerea unei cereri de finanþare nu ar trebui sã ne descurajeze în ceea ce
facem, ci dimpotrivã sã ne stimuleze ºi sã ne impulsioneze sã lucrãm mai bine ºi
mai eficient. Aceste gânduri, cred cã am reuºit într-o oarecare mãsurã sã le
transmit ºi acestor oameni cu care lucrez doar de câteva luni, întrucât dupã
aceastã experienþã am reuºit sã colaborãm foarte bine în continuare ºi la
scrierea altor proiecte, la care încã aºteptãm un rãspuns.
Suntem aºadar, în prima fazã a procesului de dezvoltare atât eu ca facilitator, cât ºi oamenii de aici ca ºi comunitate. Aceºtia din urmã, pentru a putea participa activ în continuare la etapele ale acestui proces complex ºi de duratã, trebuie mai întâi sã înþeleagã necesitatea implicãrii într-un astfel de proces prin
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De asemenea, susþinutã atât de personalul primãriei, cât ºi de membrii
grupului de iniþiativã am reuºit sã îndeplinim ºi celelalte obiective, respectiv
înaintarea spre finanþare a douã proiecte privind îmbunãtãþirea situaþiei romilor,
respectiv înfiinþarea în cadrul comunei a unui Centru de informare ºi consiliere
pentru grupurile dezavantajate. În cazul acestui ultim proiect, important de precizat este faptul cã primãria Cãtina în calitate de solicitant, a acþionat în
parteneriat cu Fundaþia Centrul de Servicii de Sãnãtate ºi alte 3 primãrii Sic,
Mihai Viteazu ºi Mãrgãu, fiind astfel iniþiat un exemplu de colaborare între
autoritãþile locale ºi un ONG -specializat pe probleme sociale - pentru a
rãspunde cât mai bine nevoilor în schimbare a grupurilor dezavantajate.
În ceea ce priveºte ideea editãrii unei foi de informare localã, aceasta are la
bazã încercarea de acum un an a unor cadre didactice din comunã de a edita o
revistã culturalã, care de altfel a ºi apãrut, dar din pãcate doar într-un singur
numãr, editarea în continuare a acesteia fiind sistatã din lipsã de fonduri. Am
propus aºadar, ca prin sprijinul autoritãþilor locale sã realizãm o foaie de informare localã sau un buletin informativ local, în care sã fie publicate atât informaþii privind evenimentele din comunã (culturale, sportive), cât ºi diferite informaþii cu privire la ultimele hotãrâri ale Consiliului Local, activitatea primãriei sau
alte probleme sau realizãri ale comunitãþii.
Aceastã idee a fost împãrtãºitã ºi susþinutã atât de reprezentanþii autoritãþii
locale, cât ºi de membrii grupului de iniþiativã. Urmeazã aºadar, ca în cel mai
scurt timp sã organizãm o nouã întâlnire cu grupul de iniþiativã pentru
desemnarea propriu-zisã a persoanelor însãrcinate cu desfãºurarea acestei
activitãþi ºi împãrþirea responsabilitãþilor.
De asemenea, principalele obiective pentru perioada urmãtoare sunt înfiinþarea unei asociaþii locale - care sã acþioneze individual sau în parteneriat cu
primãria în elaborarea ºi înaintarea spre finanþare a unor noi proiecte de dezvoltare socio-economicã - instruirea membrilor acestei asociaþii în domeniul
dezvoltãrii locale ºi elaborarea de proiecte de dezvoltare, completarea cât mai
multor cereri de finanþare în vederea atragerii cât mai multor fonduri pentru
comunitate ºi finalizarea strategiei de dezvoltare a comunei.
Trebuie sã amintesc cã, primele acþiuni cu care a debutat acest proces de dezvoltare al comunei Cãtina - proces pe care eu ca facilitator caut sã-l dezvolt - ºi
în care au fost mobilizate resursele umane, materiale ºi financiare ale acestei
comunitãþi pânã nu demult izolatã, au avut loc acum doi ani, când autoritãþile
locale în colaborare cu locuitorii satelor aparþinãtoare Cãtinei (Hagãu, Valea
Caldã, Copru) au colaborat la elaborarea ºi înaintarea spre finanþare la Fondul
Român de Dezvoltare Socialã (FRDS) a unor proiecte de micã infrastructurã ruralã,
prin care se dorea reabilitarea ºi modernizarea unor drumuri de pãmânt impracticabile pe timp ploios sau iarna. Pânã acum, trei proiecte au beneficiat de
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Îmi pasã de tine4
De la o familie la o adevãratã organizaþie

I. Comunitatea din Breasta
Comuna Breasta este format din 6 sate, la o distanþã de câþiva kilometri de
Craiova ºi are aproximativ 4000 de locuitori. Deºi este foarte aproape de oraº,
Breasta are foarte multe probleme de infrastructurã: nu existã un sistem de distribuþie a apei potabile, nu existã canalizare, nu existã un sistem centralizat de
încãlzire ºi nu existã drumuri suficient de bune. Unii oameni sunt chiar izolaþi
atunci când plouã sau ninge foarte mult.
4 Studiu de caz realizat de Oana Preda, trainer-consultant, Asociatia Românã de Dezvoltare
Comunitarã, www.ardc.ro
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În acelaºi timp, mare parte a populaþiei are un nivel de trai foarte scãzut.
Foarte puþini dintre locuitorii Brestei lucreazã la Craiova, iar 75% dintre locuitori
nu sunt angajaþi ºi trãiesc cu doar din mica agriculturã.
Poate cã cea mai gravã problemã este aceea cã Breasta nu oferã nici un fel
de perspective ºi tinerii din comunã pleacã cãtre Craiova sau alte oraºe unde le
e mai uºor sã-ºi gãseascã o slujbã ºi sã-ºi construiascã o viaþã mai bunã.
Dar, din perspectiva grupului „Îmi pasã de tine“ adevãrata provocare este
mentalitatea oamenilor:
„Aici oamenii sunt rãi, poate mai rãi decât în alte pãrþi: sunt
invidioºi, nu le pasã de vecinii lor nevoiaºi, nu se implicã în problemele comunitãþii ºi multe, multe altele“.
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colaborare, cooperare, asociere ºi mai apoi, noþiunile ce stau la baza implementãrii unui astfel de proces - cui putem solicita o finanþare, ce însemnã obþinerea
unui „grant“ pentru comunitate, cum se completeazã o cerere de finanþare, cine
ºi cum poate solicita o finanþare. Odatã înþelese aceste noþiuni, procesul de dezvoltare comunitarã se va derula în bune condiþii.
Consider cã în aceste câteva luni am reuºit sã transmit o parte din aceste
informaþii, dovadã sprijinul de care am beneficiat în activitatea mea de pânã
acum, atât din partea autoritãþilor locale, cât ºi din partea unor membrii semnificativi ai comunitãþii (cadre didactice), urmând ca în continuare, sã contribui la
o mai bunã fixare ºi completare a cunoºtinþelor legate de dezvoltarea comunitarã.
În aceastã scurtã perioadã de facilitare, au fost realizate poate prea puþine
lucruri concrete, însã din punctul meu de vedere, faptul cã au fost identificate
resursele umane la nivelul comunitãþii dornice sã se implice în activitãþi al cãror
rezultat sã aducã ceva nou la nivel local, respectiv sã contribuie la dezvoltarea
comunei (de exemplu prima acþiune - stabilirea Zilei Satului), precum ºi faptul
cã replica de care mã loveam la început „ar trebui sã se facã ceva“ începe sã fie
înlocuitã cu „sã facem ceva“, spune multe. Eu personal consider cã aceºti oameni
au nevoie doar de o mai bunã organizare, de resurse materiale, financiare ºi de
timp pentru a realiza mai multe pentru comuna lor.
Aºadar, avem nevoie doar de timp pentru a soluþiona aceste mici dificultãþi
cu care ne confruntãm în prezent, pentru ca fiecare localnic sã înþeleagã mai
bine rolul lui ca individ în procesul de dezvoltare al comunitãþii cãreia îi aparþine
ºi mai apoi, sã contribuie la realizarea propriu-zisã a ceea ce scria nu demult
ziarul „Adevãrul de Cluj“ despre Cãtina - „la Cãtina dispare tina“.

În Breasta sunt foarte mulþi neajutoraþi, persoane cu dizabilitãþi sau bãtrâni
singuri. Nimeni nu-i ajutã, nici autoritãþile, nici vecinii, nimeni.“
Cu toate aceste probleme ºi probabil altele care n-au fost menþionate dar
existã, grupul „Imi pasã de tine“ este hotãrât sã munceascã din greu pentru a
îmbunãtãþi viaþa în comunitatea sa, pentru a face ca Breasta sã fie un loc mai
bun. E cumva paradoxal faptul cã ei sunt foarte pesimiºti ºi dezamãgiþi de vecinii
lor ºi de toate problemele din Breasta, dar totodatã foarte dedicaþi. Nivelul pesimismului este egal cu nivelul angajamentului lor pentru a schimba lucrurile.
Grupul ºi-ar dori ca, peste 20 de ani, Breasta sã aibã toate facilitãþile necesare unui trai civilizat. Nu viseazã la lucruri imposibile ci la servicii de bazã: apã,
canalizare, gaz, drumuri asfaltate, magazine, o piaþã, locuri de muncã, educaþie
mai bunã pentru copii, etc. Breasta ar trebui sã aibã mai multe locuri de distracþie, spaþii de joacã ºi un mediu mai curat. În câteva cuvinte: ar vrea ca
oamenii sã aibã motive sã rãmânã în Breasta ºi sã fie mândrii de comunitatea lor.
În acelaºi timp, le-ar plãcea ca autoritãþile sã fie mai responsabile faþã de
cetãþeni ºi sã-ºi facã treaba mai bine. Le-ar plãcea ca Primãria sã aibã un birou
special pentru informarea cetãþenilor ºi sã-i consulte referitor la problemele
comunitãþii. Le-ar plãcea ca autoritãþile sã comunice mai mult cu cetãþenii, sã
organizeze întâlniri publice ºi ºedinþe publice, iar cetãþenii sã fie mai deschiºi ºi
mai dispuºi sã participe.
În concordanþã cu problemele exprimate, foarte multe dintre aºteptãrile
organizaþia „Îmi pasã de tine“ sunt legate de mentalitatea oamenilor. Le-ar
plãcea ca oamenii sã fie mult mai responsabili ºi mai dispuºi sã contribuie la
bunãstarea comunitãþii.
ªi-ar dori ca oamenii sã fie mult mai legaþi între ei, sã comunice mai mult
unii cu alþii, sã se implice în viaþa comunitãþii, sã respecte mediul înconjurãtor,
bunurile altora ºi bunurile comunitãþii. Le-ar plãcea ca oamenii sã fie mai toler-
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II. Oamenii iau iniþiativã în Breasta
Din mulþimea de probleme menþionate mai sus, „Îmi pasã de tine“ a ales sã
înceapã cu problemele vecinilor lor nevoiaºi: persoane cu dizabilitãþi ºi bãtrâni.
Prin ceea ce face, „Îmi pasã de tine“ sperã sã devinã un model de comportament
pe care alþii sã-l urmeze ºi astfel sã schimbe mentalitatea oamenilor. Ei sunt
hotãrâþi sã munceascã din greu pentru a câºtiga încrederea oamenilor ºi, prin
exemplul lor personal, sã încurajeze implicarea comunitãþii.
Ideea a apãrut atunci când un prieten l-a întrebat pe Dan ce ar face dacã ar
câºtiga la loterie. Dan ar rãspuns cã ar folosi o parte din bani pentru familia sa
ºi cu o parte ar înfiinþa un centru pentru bãtrânii care nu se pot îngriji singuri.
Fãrã a avea cunoºtinþe ºi nici bani, pentru o vreme, Dan ºi soþia sa Cristina
au fãcut diferite acþiuni caritabile pentru un numãr limitat de persoane cu dizabilitãþi. Le-au cumpãrat medicamente, le-au dus alimente ºi apã, le-au fãcut
diverse reparaþii în casã, etc. La vremea aceea Dan ºi Cristina nu aveau informaþii
despre cum ar putea deveni o organizaþie adevãratã ºi despre cum ar putea sãºi ajute vecinii într-un mod mai organizat ºi eficient.
Dupã o vreme, Dan a vãzut la televizor un interviu cu unul dintre consultanþii Programului de Dezvoltare a Organizaþiilor Comunitare. Astfel, ideea sa
mai veche a început sã prindã formã. A auzit despre oportunitatea ca organizaþii noi sau chiar grupuri informale sã poatã participa la un program de instruire
ºi finanþare. A vãzut în acest anunþ oportunitatea de a învãþa cum sã facã un
proiect pentru comunitatea sa ºi cum sã organizeze un ONG. A vãzut în acel
anunþ ºansa de a transforma ideea sa mai veche în realitate.
Ca urmare a anunþului Dan a decis sã formeze un grup ºi sã aplice pentru
participarea la Programul Allavida. Aºa au apãrut Mari (al doilea participant la
modulele de training organizate de Allavida) ºi alte persoane ºi s-a nãscut grupul
„Îmi pasã de tine“. E de remarcat rapiditatea cu care o mânã de oameni simpli
cu multã bunãvoinþã a reuºit sã devinã o „instituþie a societãþii civile“ cu toate
caracteristicile sale ºi rapiditatea cu care aceºti oameni au înþeles cã e mult mai
eficient sã faci lucrurile în mod organizat ºi chiar instituþionalizat.
„Îmi pasã de tine“ este un bun exemplu de organizaþie formatã din oameni
simpli uniþi de un interes ºi o preocupare comunã. Desigur, rolul liderului care a
reuºit sã adune oamenii ºi sã-i implice a fost crucial.

Primele probleme pe care au decis sã le abordeze ca grup, au fost problemele
persoanelor cu handicap ºi ale bãtrânilor. În perioada în care pregãteau aplicaþia
pentru program, membrii „Îmi pasã de tine“ au intrat în contact cu medicii de
familie ºi cu comunitatea în ansamblu ºi au descoperit mult mai mulþi potenþiali
beneficiari decât credeau iniþial cã sunt.
Pentru „Îmi pasã de tine“ participarea la programul Allavida nu a fost doar
un foarte bun început pentru organizaþie ci ºi „o ºansã pe care o ai o datã în
viaþã“. Dan spune cã nu ºi-ar fi imaginat vreo datã cã cineva din exterior ar
putea veni sã-i înveþe cum sã facã lucrurile, cum sã-ºi ajute comunitatea, cum
sã fie mai profesioniºti ºi sã le dea atât de multe informaþii ºi materiale ºi, nu în
cele din urmã, sã le dea bani pentru a începe.
Dan ºi Mari spun cã modulele de training la care au participat le-au oferit
foarte multe informaþii ºi cunoºtinþe care a ajutat grupul sã activeze ca o adevãtatã organizaþie. La traininguri au învãþat cum sã dezvolte un proiect, cum sã
gãseascã resurse, cum sã foloseascã legislaþia, cum sã implementeze diferite
activitãþi, cum sã implice alte persoane în activitãþile lor, cum sã obþinã mai
multe informaþii despre beneficiari, etc. Grantul pe care l-au primit a fost de
asemeni foarte important ºi nu doar pentru cã au avut bani pentru a rezolva o
probleme ci mai ales pentru cã le-a dat posibilitatea de a experimenta în practicã ceea ce au învãþat pe parcursul cursurilor de instruire.
Dar, unul dintre cele mai importante câºtiguri pe care le-au avut de la program este acela cã membrii grupului au înþeles cã nu sunt singuri ºi cã existã
mulþi alþi oameni ca ei are lucreazã pentru o viaþã mai bunã în comunitãþile lor.
Modulele de training i-au convins pe participanþi cã ceea ce îºi doresc ei sã facã
nu este un fel de „misiune imposibilã“ ci ceva ce poate fi realizat. Dupã fiecare
training Dan ºi Mari spun cã s-au simþit mai încrezãtori ºi capabili sã insufle
încredere ºi colegilor lor. Un alt lucru pe care Dan ºi Mari îl considerã un câºtig
este faptul cã au putut sã demonstreze colegilor lor, altor persoane interesate ºi
beneficiarilor cã „Ceea ce nu putem face singuri, putem face împreunã!“
Proiectul pe care „Îmi pasã de tine“ l-a derulat în cadrul programului s-a referit la repararea instrumentelor de deplasare ale persoanelor cu dizabilitãþi din
Breasta. Majoritatea acestor oameni sunt foarte sãraci, au cãrucioare, cârje, cadre
foarte vechi cu care unii dintre nici nu se mai puteau deplasa. Principalul scop al
proiectului a fost de a creºte mobilitatea a 12 beneficiari (persoane cu dizabilitãþi)
pentru o mai bunã incluziune socialã. În afarã de repararea mijloacelor de transport,
împreunã cu ºcoala, „Îmi pasã de tine“ a organizat ºi o serbare pentru beneficiari.
Meritã menþionat cã, prin proiectul lor, „Îmi pasã de tine“ a avut rezultate foarte
bune cu o sumã de bani foarte micã. Resursa mai importantã decât banii pe care
avut-o au fost oamenii. Teoria spune cã resursa cea mai de preþ a unei organizaþii
sunt oamenii. Prin proiectul lor, „Îmi pasã de tine“ au confirmat aceastã teorie.
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anþi ºi mai atenþi la nevoile vecinilor lor mai puþin norocoºi. „Acum, spune Dan
- liderul organizaþiei - sunt foarte mulþi bãtrâni neajutoraþi ºi persoane cu dizabilitãþi pe lângã care vecinii lor trec nepãsãtori.“ În acelaºi timp, membrii grupului „Îmi pasã de tine“ cred cã beneficiarii lor (bãtrâni ºi persoane cu dizabilitãþi)
ar trebui sã fie mai vizibili, mai cunoscuþi în comunitate.
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III. „Îmi pasã de tine“ - acum o adevãratã organizaþie
Întâi de toate, prin acest program „Îmi pasã de tine“ s-a transformat dintr-o
familie caritabilã într-o organizaþie. ªi-au crescut numãrul de membri, au diferite
proceduri, lucreazã mult mai profesionist, cunosc mult mai bine comunitatea,
comunicã permanent cu beneficiarii ºi, poate cel mai important, au planuri mari.
„Îmi pasã de tine“ nu sunt încã foarte cunoscuþi ca organizaþie dar vizibilitatea lor a crescut cu siguranþã în ultima vreme. Dacã iniþial lumea îi ºtia ca pe
o familie cãreia îi pasã de vecinii lor, acum sunt persoane în comunitate care au
înþeles cã „Îmi pasã de tine“ este mai mult decât atât. Deja organizaþia a fost
inclusã ca „partener din partea societãþii civile“ într-un program de dezvoltare
ruralã implementat de autoritãþile locale.
ªi la nivel de management s-a îmbunãtãþit situaþia. De exemplu, echipa a
înþeles acum importanþa unei planificãri riguroase, a utilizãrii eficiente a
resurselor. A înþeles sã se aºtepte la neprevãzut, sã anticipeze ºi aibã de fiecare
datã un plan B.
Un aspect important este ºi faptul cã au fãcut un pas de la acþiuni caritabile
la dezvoltarea comunitãþii, implicând mulþi oameni în proiectele lor (atât voluntari cât ºi pe beneficiari). Poate cã cea mai mare provocare pentru „Îmi Pasã de
Tine“ este nu doar sã-i ajute pe oameni ci sã-i înveþe sã se ajute singuri.
Aºa cum am menþionat mai devreme, grupul „Îmi pasã de tine“ s-a constituit pentru a participa la Programul Allavida. Înainte de asta, Dan ºi Cristina fãceau
diverse activitãþi caritabile. Astfel cã Dan a trebuit sã înveþe foarte repede cum sã
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formeze o echipã ºi cum sã-ºi extindã activitãþile, pânã atunci, punctuale.
Discutând cu ei am putut observa cã Mari ºi Dan au fãcut un pas înainte ºi
au înþeles valoarea lucrului în echipã ºi a implicãrii oamenilor. Chiar dacã grupul
este destul de unit în idei ºi devotat liderului sãu, deciziile se iau numai în
echipã. Dan spune cã „este ca o familie, trebuie sã discutãm, sã ne consultãm, sã
þinem cont de opiniile tuturor.“
Au înþeles, de asemeni cã consultarea beneficiarilor ºi implicarea lor în activitãþie este cea mai bunã modalitate de a rãspunde aºteptãrilor beneficiarilor ºi
de a face un pas de la caritate cãtre dezvoltarea comunitarã.
În munca lor, „Îmi pasã de tine“ a avut parte de presiune socialã atât la
modul negativ, cât ºi la modul pozitiv. Dupã câteva luni de muncã în comunitate, au înþeles cã nu lucreazã „în vid“ ci într-un mediu viu, care reacþioneazã la
acþiunile lor. Au înþeles cã trebuie sã ia în considerare acþiunile altora, gândurile,
credinþele ºi obiceiurile lor. Au înþeles cã în comunitatea lor existã oameni ºi
instituþii care sunt influenþate de activitatea lor sau le pot influenþa activitatea.
În continuare, „Îmi pasã de tine“ sunt convinºi sã îºi continue munca pentru
bãtrâni ºi persoane cu dizabilitãþi. Dupã ce au participat la acest program ºi au
trecut prin procesul de înregistrare ca organizaþie, având mult mai multe informaþii despre comunitate, „Îmi pasã de tine“ a decis sã-ºi lãrgeascã domeniul de
activitate dincolo de categoriile dezavantajate pe care le-au avut iniþial în
vedere. „Îmi pasã de tine“ se gândeºte acum la proiecte care se referã la protecþia mediului, educaþie pentru tineri ºi dezvoltare ruralã.
„Îmi pasã de tine“ intenþioneazã de asemeni sã-ºi dezvolte organizaþia, sã
aibã mai mulþi membri, sã se afilieze la o organizaþie naþionalã, sã dezvolte
parteneriate cu alte organizaþii ºi instituþii. Legat de dezvoltarea organizaþiei,
poate cã cel mai ambiþios dintre planurile lor este acela de a iniþia activitãþi economice prin care sã se autosusþinã financiar dar ºi sã ofere locuri de muncã beneficiarilor lor.
Dupã experienþa pe care au avut-o în programul Allavida, membrii spun cã:
„e ca fundaþia unei case, acum avem pe ce construi“. Eu aº spune cã „Îmi pasã de
tine“ este o organizaþie micã, cu planuri mari ºi cu potenþial extraordinar.
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Pentru cã proiectul a avut în vedere o problemã realã, concretã ºi criticã,
rezultatele sunt uºor de observat. Sunt oameni care, înainte ca acest proiect sã
se desfãºoare, nu puteau sã iasã din casã. Acum pot chiar sã meargã la Craiova
sau mãcar sã-ºi viziteze vecinii. De exemplu, serbarea organizatã de „Îmi pasã de
tine“ a fost pentru Mirela - unul dintre beneficiari - pentru prima ieºire dupã
patru ani. Vecinii ei spun cã se bucurã cã Mirela poate din nou sã umble. Pânã
atunci, nici mãcar nu mai ºtiau dacã trãieºte sau nu.
Dar, mai important decât aceste rezultate vizibile, acest mic proiect a obþinut rezultate importante la un alt nivel: pentru unii dintre beneficiari a fost prima
datã când cineva i-a întrebat despre problemele lor, prima oarã când cineva s-a
oferit sã-i ajute, prima oarã când cineva a fost interesat ºi a arãtat cã-i pasã.
Într-o comunitate în care toatã lumea e suspicioasã, dezamãgitã ºi lipsitã de
încredere, „Îmi pasã de tine“ a fãcut o promisiune pe care ºi-a þinut-o arãtând
cã le pasã cu adevãrat.
Mai sunt foarte multe de fãcut pentru ca beneficiarii grupului sã aibã o viaþã
„omeneascã“ dar deja un foarte bun început a fost fãcut.

IV Impactul asupra comunitãþii
Este încã foarte dificil sã mãsurãm impactul unei organizaþii atât de tinere
la nivelul întregii comunitãþi. Existã totuºi indicii importante, cel puþin la nivelul
stakeholderilor, care ne aratã cã „Îmi pasã de tine“ a „lãsat urme“ în comunitate,
dincolo de beneficiarii direcþi ai proiectului.
De exemplu, directorul ºcolii care a fost implicatã în organizarea serbãrii de
Crãciun spune cã a fost foarte impresionat de ceea ce a fãcut „Îmi pasã de tine“
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,,MEDIU - RÂU - EUROPA“
PROSOMEª - Partener pentru o dezvoltare
durabilã
Studiu de caz5
În perioada noiembrie 2002 – octombrie 2003, Fundaþia Civitas pntru
Societatea Civilã derula, în parteneriat cu Consiliul Judeþean Cluj ºi BistriþaNãsãud, proiectul pilot „Facilitator comunitar - program pilot în judeþele Cluj ºi
5 Studiu de caz realizat de Grigore Mureºan, Director PROSOMEª
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Bistriþa-Nãsãud“. Proiectul urmãrea iniþierea unui proeces de dezvoltare localã
în spaþiul rural al celor douã judeþe prin instruirea unui numãr de zece facilitatori comunitari ºi angajarea acestora în aparatul de lucru al primãriilor, cunoscut fiind faptul ca administraþia publicã localã reprezintã cel mai adesea unicul
agent de dezvoltare din mediul rural. Unul dintre facilitatorii comunitari din
proiectul pilot este Grigore Mureºan, care îºi desfãºoarã activitatea ºi în prezent
în cadrul primãriei Feldru din judeþul Bistriþa-Nãsãud. Totodatã, domnul Grigore
Mureºan este ºi directorul Asociaþiei Prosomeº, ale cãrei activitãþi ºi proiecte le
va prezenta în continuare. - Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã
De ce doresc sã aduc în discuþie/sã prezint cazul ,,Asociaþiei pentru protecþia
mediului ºi prezervarea resurselor de apã ProSomeº“. Am mai multe motive sã o
fac: pentru cã suntem o organizaþie tânãrã, pentru cã reprezentãm interesele a
peste 120.000 locuitori din 22 comunitãþi rurale, pentru cã punem în comun
resursele acestora pentru realizarea unor scopuri bine definite în domenii variate (mediu, ecoturism, social); ºi pentru cã avem un program internaþional în
desfãºurare alãturi de asociaþii din Franþa ºi Italia , pentru protecþia mediului ºi
prezervarea resurselor de apã ,unde ,,dezvoltarea durabilã“ este conceptul de
bazã pentru cele 208 comunitãþi implicate în program.
Organizaþii non-guvernamentale existã chiar ºi în domeniul mediului foarte
multe, dar funcþionalitatea lor este pusã de multe ori la îndoialã. Facilitarea
comunitarã pe care noi facilitatorii o practicãm de mai bine de trei ani de zile în
comunitãþile rurale prin intermediul Centrului de Resurse Civitas - Cluj, ne-a
învãþat cã în lipsa folosirii resurselor existente, în lipsa unei planificãri strategice, în lipsa implicãrii individului într-un grup ºi a acestuia într-o reþea durabilã în care cunoaºterea ºi susþinerea reciprocã sunt cele mai importante lucruri,
nu existã nici o ºansã realã de reuºitã.
Cu ProSomeº la început de drum mergem pe aceste principii ºi încercãm sã
corelãm toate elementele pentru a pune bazele unei dezvoltãri durabile pe Valea
Someºului Mare, unde parteneriatul public - privat începe sã prindã rãdãcini.
Am început la Nãsãud la Grupul ªcolar Silvic prin prof. Gavrilã Neamþ, am
continuat la primãriile din Nãsãud cu d-l primar ing. Dumitru Mureºan ºi la
Feldru, cea mai mare comunã din judeþ, cu d-l primar Sîngeorzan ªtefan dupã
care la alte 20 primãrii de pe Valea Someºului. Am considerat asocierea absolut
necesarã ºi suntem astãzi ,,PROSOMEª“ - singura asociaþie de protecþia mediului ºi prezervarea resurselor de apã din Regiunea Nord - Vest.
Îndreptarea spre integrarea în Uniunea Europeanã ne face sã fim asociaþi
activi care doresc sã punã în valoare ºi sã dezvolte resursele existente iar dacã
este posibil sã atragem altele.
Contextul european în domeniul dezvoltãrii durabile în general, al protecþiei
mediului ºi prezervãrii resurselor de apã în special, nevoia de asociere ºi de par-
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ºi de serbarea propriu-zisã. A observat cã ºi copii ºi profesorii implicaþi au pus
mult mai mult suflet ºi efort decât o fac în cazul serbãrilor organizate în mod
obiºnuit la ºcoalã. Au muncit mult mai mult ºi în ziua evenimentului au avut
emoþii mult mai mari decât în mod obiºnuit. Programul artistic a fost ºi el mult
mai bun decât de obicei. Toate acestea aratã cã elevii ºi profesorii au simþit cã
fac ceva deosebit ºi cã i-au perceput pe beneficiari ca fiind oameni speciali.
Dan a observat mult mai mult interes din partea tinerilor. Mulþi dintre copiii
care i-au cunoscut pe vecinii lor cu dizabilitãþi, înainte de acest proiect nici nu
ºtiau cã în comunitatea lor trãiesc astfel de persoane.
Medicii de familie au fost ºi ei impresionaþi de iniþiativa pe care a avut-o
„Îmi pasã de tine“ ºi au ajutat oferind grupului informaþii importante despre
beneficiari.
Chiar dacã relaþia grupului cu autoritãþile locale nu este cea mai bunã posibilã, Primãria pare cã le acordã mai multã atenþie ºi, cel puþin, ºtie cã grupul este
o resursã care poate fi utilizatã. Aºa cum am menþionat mai devreme, „Îmi pasã
de tine“ a fost implicat ca partener din partea societãþii civile într-un program
de dezvoltare ruralã. Dacã parteneriatul va fi reuºit ne putem aºtepta la un
transfer de „bune practici“ de la organizaþie cãtre Primãrie care sã ducã, eventual la îmbunãtãþirea activitãþii administraþiei publice locale.
În concluzie, se poate spune cã, printr-un proiect mic, cu resurse puþine, „Îmi
pasã de tine“ a reuºit sã producã o micã schimbare în comunitate ºi sã demonstreze oamenilor cã dacã fiecare ar contribui, lucrurile ar merge mult mai bine.
Dan spunea cã ceea ce încearcã ei sã facã este sã creeze un exemplu, sau un
model de implicare. Pare cã a fost un bun început!
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I. Contextul general internaþional;
Tratatul instituind Comunitatea Europeanã oferã cadrul general de integrare
a politicii de mediu în celelalte politici ale Uniunii Europene. Scopul final este
dezvoltarea durabilã care dupã definiþia tradiþionalã datã la Reuniunea de la
Rio(1992) a ºefilor de state ºi de guverne ai statelor membre ONU, înseamnã:
,,dezvoltare ce vine în întâmpinarea nevoilor prezentului fãrã a prejudicia abilitatea generaþiilor viitoare de a-ºi îndeplini propriile nevoi“(declaraþia de la Rio
privind relaþia dintre mediu ºi dezvoltare).
În conformitate cu acest tratat, unul dintre obiectivele politicii Uniunii în
domeniul mediului, este de a promova mãsurile de reducere a poluãrii mediului,
scop în care Uniunea coopereazã cu terþe state ºi cu organizaþiile internaþionale
competente. Comunitatea este parte la peste 30 de convenþii ºi acorduri privind
mediul, luând parte în activitãþile ºi negocierile cu organismele internaþionale ºi
în special cu Organizaþia Statelor Unite.
În ceea ce priveºte extinderea Uniunii Europene, statelor candidate le-a
revenit ºi le revine obligaþia de a transpune acquis -ul comunitar în legislaþia
naþionalã ºi de a-l aplica. Statele necesare trebuie sã gãseascã resursele necesare pentru transpunerea legislaþiei, din perspectiva aplicãrii efective a acesteia,
care impune costuri semnificative îndeosebi operatorilor economici. Negocierile
de aderare ale statelor care au devenit membre ale UE la 1 mai 2004, au evidenþiat cã, în privinþa componentelor acquis -ul cu cele mai însemnate consecinþe financiare au fost acordate perioade de tranziþie, chiar cu o duratã considerabilã în unele cazuri, cu condiþia ca statele în cauzã sã fi fost în mãsurã sã
facã o determinare exactã a dimensiunilor sectoarelor ºi proceselor tehnologice
vizate, cât ºi a eºalonãrii costurilor, ºi sã fi întocmit programe realiste a cãror
aplicare asigurã o conformare deplinã la expirarea perioadelor de tranziþie.
Aceste state au fost sprijinite prin programul PHARE, încurajând participarea la
programul ,,Life“ iar în anul 2000 ajutorul de pre - aderare în domeniul mediului s-a concretizat prin instrumentul ISPA.
România a deschis negocierile privind Capitolul 22 - ,,protecþia mediului“ în anul 2002, când documentul de poziþie aferent a fost comunicat oficial
Consiliului UE, iar negocierile au fost deschise în cadrul Conferinþei Inter guvernamentale de Aderare a României - UE din martie 2002. Reglementãrile
privind protecþia mediului, aliniate la cerinþele Uniunii Europene au fost adoptate în sectoare ca deºeurile, apa, organismele modificate genetic, protecþia

naturii, protecþia civilã ºi securitatea nuclearã. Transpunerea ºi implementarea
acquis -ul sunt însã dificile din cauza caracterului inter- sectorial ºi implicaþiilor
asupra întregii industrii, alinierea la standardele europene presupunând ºi costuri semnificative.

II. De ce ProSomeº?
,,ProSomeº,, pentru cã zona de acþiune este Bazinul Superior al Someºului
Mare, pentru cã dorim sã facem împreunã ceva pentru aceastã zonã. Pentru cã
suntem 22 comunitãþi din aceeaºi regiune unite de râul Someºul Mare, pentru
cã ºi aici au fost identificate o serie de probleme în domeniul protecþiei mediului. Problemele de care suntem conºtienþi ºi pe care administraþiile publice locale
le-au identificat ºi pe care singure nu le-au putut gestiona corespunzãtor au dus
la aceastã asociere ºi la formarea acestei microregiuni.
Avem în acest sens câteva puncte importante pe care ne axãm:
– Scopul principal pentru care ne-am asociat este de a pregãti ºi a
promova la toate nivelele proiecte pentru îmbunãtãþirea infrastructurii de mediu, pentru igienizarea ºi menþinerea curãþeniei
cursurilor de apã, inclusiv a malurilor acestora, pentru apele din
bazinul superior al Someºului Mare, pentru lucrãri de protecþie ºi
consolidare a malurilor cursurilor de apã, pentru menþinerea în
starea de funcþionare ºi eficientizarea lucrãrilor existente(îndiguiri, podeþe, punþi, etc) ºi în final, prezervarea resurselor de apã.
– Am ales aceastã formã de asociere pentru cã am învãþat din experienþa internaþionalã în acest domeniu, în special cea francezã, cã
numai împreunã putem susþine viabil ºi pe termen lung dezvoltarea comunitãþilor din care facem parte. Punerea bazelor unui
parteneriat public - privat pentru rezolvarea problemelor de mediu
existente în zonã este astfel esenþialã - sã ne gândim numai cã
managementul deºeurilor este defectuos, cã nu existã un serviciu
de salubrizare ºi numai acum dupã lungi parlamentãri ºi zeci de
cereri depuse în programul ISPA sau alte programe, s-a reuºit
punerea bazelor unei rampe de deºeuri ecologicã. Acum avem
împreunã puterea de a face ca serviciile esenþiale cãtre populaþie
sã fie puse în practicã conform nevoilor exprimate de societate. Ne
mai rãmâne responsabilitatea de a gãsi operatorii privaþi care sã
presteze aceste servicii cãtre populaþie la cel mai bun raport, cost
- beneficiu.
– Administraþia publicã localã are resursele financiare ºi este cel mai
aproape de cetãþean. 22 comunitãþi îºi aduc contribuþia lor finan-
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ticipare publicã, planificare microzonalã sectorialã ºi programele interregionale
de colaborare sunt tot atâtea lucruri pe care le voi aborda în continuare
raportându-mã la ProSomeº.
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internaþional , program care ne determinã nu numai sã luãm atitudine faþã de o
anumitã stare a societãþii actuale ci ºi sã acþionãm practic pentru a produce
schimbarea, pentru a face ca dezvoltarea durabilã sã devinã o realitate. Lucrãm
pe fonduri structurale ºi beneficiem deja de experienþa þãrilor din Uniunea
Europeanã cu care suntem asociaþi: Franþa ºi Italia.

III. Un program interregional de colaborare si...;
A. Un scop comun: protecþia mediului ºi prezervarea resurselor de apã;
Aducând într-un singur program, sectoare diferite de activitate, toate însã
având un scop comun ºi anume: protecþia mediului natural ºi prezervarea
resurselor de apã, patru organizaþii pornesc la drum într-un program cu
desfãºurare în perioada 2005 - 2008. Având la bazã principiul dezvoltãrii durabile ºi implicând toþi factorii de decizie responsabili, douã þãri ale Uniunii
Europene, Italia ºi Franþa ºi o þarã terþã. România. ºi-au desemnat reprezentanþii
pentru a pune în aplicare un program care sã rãspundã cerinþelor exprimate prin
acquis -ul comunitar, cu referire directã la ,,Protecþia resurselor de apã în cele
trei teritorii“ cuprinse în programul de finanþare.
Acordul de colaborare a fost semnat la Puy en Velay Franþa în 31 martie
2005 ºi are drept obiectiv principal realizarea operaþiunii INTERREG IIIC nr.
3S00041 ,,Espace Riviere Europe“ acþiune aprobatã de Comitetul de organizare
a Programului de Iniþiativã Comunitarã INTERREG IIIC Zona sudicã.
Cei patru parteneri care au semnat aceastã convenþie ºi care au fost de
acord sã realizeze prin activitãþi specifice obiectivul major de ,,protejare a
resurselor de apã în cele trei teritorii“ pe perioada 2005 - 2008 sunt:
– Asociaþia Intercomunalã de Protejare ºi Gestionare a râului
Lamone din Italia (PASLAMONE)
– Oficiul Naþional al Pãdurilor Haute - Loire din Franþa (ONF)
– Sindicatul Intercomunal pentru amenajarea Loarei ºi a Afluenþilor
sãi Franþa (SICALA)
– Asociaþia pentru Protecþia Mediului ºi Prezervarea Resurselor de
Apã România Bistriþa - Nãsãud ( PROSOMEª)
Beneficiind de un buget total de 1.564.490 euro din partea Uniunii Europene
din care 225.000 euro pentru partea românã, cei patru parteneri ºi colaboratori în
acest program au stabilit de comun acord implementare urmãtoarelor obiective:
a) Favorizarea colaborãrii între diferiþi actori sociali pentru protejarea resurselor de apã din cele trei bazine hidrografice;
b) Contribuirea la punerea în practicã a principiului de ,,dezvoltare
durabilã“ prin acþiuni care vizeazã urmãtoarele domenii: social, ecoturistic ºi protecþia mediului înconjurãtor;
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ciarã pentru un beneficiu comun în domeniul protecþiei mediului.
Cofinanþarea este un lucru principal iar bugetele locale, separat
sunt de multe ori prea mici pentru a susþine investiþii majore.
– Pe lângã resursele financiare comune aducem experienþa proprie în
implementarea unor program Phare ºi Sapard în comunitãþile asociate ºi oameni calificaþi care au o viziune de ansamblu a zonei.
Programe de acest gen au existat ºi sunt ºi acum în desfãºurare în
majoritatea comunitãþilor asociate dar lipsa unei corelãri între
aceste programe la nivel microregional face ca ele sã nu îºi atingã
întotdeauna obiectivele. Experienþa a arãtat cã asocierea este o
necesitate ºi elaborarea unei strategii comune un lucru de care nu
ne putem lipsi. Sã luãm ca exemplu perioada 2007 - 2010 în care,
conform Planului de Implementare a Directivei 91/271/CCE privind
epurarea apelor uzate orãºeneºti, vor fi investiþi aproximativ 50
milioane euro pentru reþeaua de canalizare ºi realizarea staþie de
epurare în ºapte din comunitãþile asociate, patru comune ºi trei
oraºe. În lipsa unei asocieri ºi a gestionãrii comune a acestor lucrãri
prin oameni calificaþi care sã implementeze împreunã activitãþile
planificate reuºita va fi mult redusã.
– Oportunitãþile pe care le oferã integrarea în Uniunea Europeanã, în
special posibilitatea de a accesa fonduri structurale, ne-a determinat sã fim pregãtiþi ºi sã folosim aceastã formã de asociere pentru
elaborarea unei strategii de dezvoltare a zonei pe care sã ne putem
axa. ªi alte programe decât cele de mediu sunt importante iar prin
aceastã asociere suplinim într-un fel lipsa sectorului non - guvernamental în aceastã zonã.
– Asociaþia ,,ProSomeº“ tinde sã devinã un centru de resurse pentru
comunitãþile din Bazinul Someºului Mare intrând aici ºi acþiuni
specifice pentru sensibilizarea, educarea ºi formarea de structuri în
vederea administrãrii mediului înconjurãtor, utilizarea raþionalã a
apei, formarea de agenþi de mediu, reinserþia socialã, prin activitãþi economice colaterale, a ºomerilor ºi pãturilor sociale defavorizate, inclusiv în domeniul artizanal, al împletiturilor, culegerii
ºi prelucrãrii fructelor de pãdure, etc.; realizarea de investiþii de
mediu; Nu numai cã vom pune laolaltã resursele financiare pentru
rezolvarea problemelor microregiunii dar vom fi adevãraþi
reprezentanþi ai societãþii civile. Nevoia de informare a populaþiei,
de coordonare a activitãþilor practice privind protecþia mediului îºi
vor gãsi un rãspuns aici.
ªi pentru cã dorim sã fim funcþionali cu adevãrat am intrat într-un program
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C. ªi o metodologie de lucru specificã sau trei componente funcþionale:
mediu, social, ecoturism;
Conform obiectivelor generale precizate dimensiunea ecologicã va cuprinde
ºi dimensiunile socialã ºi ecoturisticã venind astfel cu un model de cooperare
între diferite sectoare de activitate ºi încercând sã foloseascã ºi sã combine
experienþa tuturor factorilor implicaþi.
Deoarece problematica protejãrii mediului înconjurãtor ºi a prezervãrii
resurselor de apã este o temã complexã ºi realizarea obiectivelor ar fi fost practic destul de greu de realizat, am considerat necesar sã ne organizãm activitatea
pe trei componente esenþiale coordonate de un comitet de pilotaj, responsabil
principal pentru toate acþiunile de coordonare fiind Asociaþia SICALA din Franþa.
Acest lucru a fost ales pentru a rãspunde mai bine necesitãþilor grupurilor
þintã identificate cu ocazia elaborãrii proiectului ºi pentru gestionarea mai eficientã a fondurilor accesate prin program. Asociaþii s-au pus astfel de acord ca
pentru realizarea obiectivelor sã lucreze pe comisii fiecare cu un responsabil
care, de comun acord cu reprezentanþii comunitãþilor implicate în proiect din
cele trei bazine hidrografice, sã stabileascã clar obiectivele specifice ºi activitãþile pentru realizarea acestora.
Schema de organizare pentru implementarea activitãþilor din proiect este
urmãtoarea:
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c) Contribuirea la ameliorarea cunoºtinþelor tehnice în ceea ce
priveºte gestionarea resurselor de apã;
d) Contribuirea la o dezvoltare ecoturisticã durabilã în bazinele
hidrografice implicate;
e) Sensibilizarea publicului þintã ºi dezvoltarea unei conºtiinþe
cetãþeneºti despre protecþia resurselor de apã prin realizarea unor
acþiuni cu caracter pedagogic ºi informativ;
Acest parteneriat pune împreunã actori ai dezvoltãrii locale din trei teritorii
cu caracteristici geografice comune - bazinele superioare din zona colinarã ºi
montanã a cursurilor de apã Someº (România), Lamone (Italia) ºi Loire (Franþa).
Pentru realizarea obiectivelor asocierea ºi parteneriatul între diverse structuri este esenþial iar în acest scop am implicat urmãtorii agenþi pentru ca ideea
de dezvoltare durabilã sã prindã contur pentru zonele respective:
– administraþia publicã localã: asociaþiile implicate în proiect sunt
formate din primãriile din mediul rural din cele trei bazine hidrografice; sunt principalele responsabile de dezvoltarea zonelor
respective având putere de decizie în ceea ce priveºte stabilirea
prioritãþilor de dezvoltare;
– agenþiile zonale de formare ºi ocupare a forþei de muncã din cele
trei regiuni: sunt responsabile pentru luarea unor mãsuri de combatere a marginalizãrii sociale ºi pentru reinserþia unor categorii
defavorizate de persoane pe piaþa muncii; sunt parteneri în acest
program;
– inspectoratele ºi organismele de protecþia mediului: sunt responsabile pentru realizarea unor programe de mediu având capacitatea
de a oferi specialiºti care sã ofere coordonare în acþiuni de acest
fel; sunt parteneri în acest program;
– ºcolile ºi centrele de educaþie continuã responsabile pentru formarea ºi pregãtirea tinerei generaþii dar nu numai în ceea ce
priveºte protecþia mediului; sunt parteneri în acest program;
B. Un grup þintã european;
Cei patru parteneri lucreazã pentru un public þintã structurat astfel:
– bazinul hidrografic Lamone (Italia): 18 comunitãþi cu 65.000
locuitori cu o suprafaþã de 519,22 km2
– bazinul hidrografic Haute Loire (Franþa): 168 comunitãþi cu
138.380 locuitori cu o suprafaþã de 882 km2
– bazinul hidrografic Someºul Mare cu 22 comunitãþi cu 113.493
locuitori cu o suprafaþã de 4490 km2

Comitetul de pilotaj
Preºedinþii: SICALA, PROSOMES, PASLAMONE
Coordonatorii de proiect
SICALA, PROSOMES, PASLAMONE
Responsabili coordonatori comisii
SICALA (Franþa)
Responsabili
Comisia Socialã:
România
Italia
Franþa

Responsabili
Comisia Ecoturism:
România
Italia
Franþa

Responsabili
Comisia Mediu
România
Italia
Franþa

Comisia socialã are stabilite urmãtoarele obiective specifice:
– comunicare ºi solidaritate atât între locuitorii aceleiaºi regiuni cât
ºi între regiunile din cele trei þãri;
– sensibilizarea publicului cu privire la aspectele legate de prezervarea
resurselor de apã conform legislaþiei europene; se vor face seminarii
ºi ºedinþe publice de comunicare ºi educare pentru publicul þintã;
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– împãrtãºirea experienþei partenerilor europeni în domeniile
vizate ºi realizarea unor proiecte pilot
– informare ºi promovare pentru proiectul ,,Mediu Râu Europa“

IV. Rezultatele sau pledoarie pentru funcþionalitate;
Faþã de þãrile membre ale UE , Franþa ºi Italia care vor beneficia direct de
finanþare, România prin Asociaþia ProSomeº va putea folosi resursele financiare
alocate numai printr-un program PHARE. Astfel fondurile alocate pentru partea
românã vor fi accesate ca ºi cofinanþare într-unul sau mai multe programe care
sã cuprindã toate cele trei aspecte cu care sunt responsabile cele trei comisii: pe
partea socialã, cea de ecoturism ºi cea de mediu. Într-o primã fazã partenerii
noºtri internaþional susþin activitãþile din proiect din resurse proprii urmând ca
odatã cu demararea proiectului PHARE sã folosim resursele financiare obþinute
prin program pentru acþiuni specifice în cele trei domenii de activitate. Dar pânã
la accesarea acestor fonduri activitatea noastrã trebuie sã fie resimþitã în rândul cetãþenilor pe care îi reprezentãm.
Anul 2005 a fãcut ca asociaþia sã facã trecerea de la pasiv la activ,
autoritãþile publice locale , partenerii noºtri ,cetãþenii celor 22 comunitãþi contribuind la acest proces.
Am ales sã implicãm toate aceste structuri ºi am optat ca procesul nostru sã
fie unul de tip incluziv. De ce? ,veþi întreba pentru cã numai aºa putem mobiliza
resursele importante din comunitãþi, pentru cã numai aºa putem atrage alte
resurse ºi parteneri din exterior. Voi da câteva exemple pentru a mã face înþeles:
– avem ca orice ONG adunãri generale ale asociaþilor de douã ori pe
an conform statutului; la noi acestea s-au transformat în adevãrate forumuri comunitare; în fiecare lunã din an ºi în locaþii
diferite stabilite într-o anumitã comunitate, de comun acord, ne
dezbatem problemele ºi cãutãm soluþii împreunã. Nãsãudul,
Feldru, ªanþul, Leºu, Lunca -Ilvei, Sîngeorz - Bãi sunt numai câteva dintre locaþiile unde am avut întâlniri. Invitaþi de la Ministerul
Mediului, Agenþia Localã de Mediu, Prefectura Bistriþa, Consiliul
Judeþean, alte primãrii care nu sunt în asociaþie, Federaþia
Naþionalã de Agriculturã Ecologicã, Consorþiul de Dezvoltare
Ruralã, Agenþia Sapard, reprezentanþi ai Agenþiei de Dezvoltare
Nord - Vest, senatori ºi deputaþi din Parlamentul României au participat la dezbaterile noastre. Aºa am luat împreunã decizii ºi am
gãsit soluþii pentru dezvoltarea durabilã a zonei. Au participat ºi
reprezentanþii consiliilor locale ,patronii firmelor locale ºi cetãþeni.
A fost un bun prilej de a discuta ºi alte probleme administrative ºi
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vor fi tipãrite pliante, se vor elabora strategii, vor fi prezentate informaþii pe pagina de internet despre modul cum cetãþenii pot contribui activ la dezvoltarea durabilã a zonelor respective;
– se vor cãuta soluþii pentru reinserþia persoanelor cu probleme
sociale pe piaþa muncii; cursuri de instruire, formarea unor baze de
date cu persoane în cãutarea unui loc de muncã, acþiuni pentru
protecþia mediului realizate cu persoane din aceste categorii;
– formarea unor agenþi de mediu în interiorul administraþiei publice
care sã se ocupe permanent de identificarea problemelor de mediu;
Comisia ecoturisticã are stabilite urmãtoarele obiective specifice:
– punerea în valoare a potenþialului ecoturistic din cele trei bazine
hidrografice implicate în proiect;
– crearea unei case a râului pentru fiecare þarã unde oaspeþii sã se
bucure de specificul local;
– identificarea ºi organizarea unor locuri pentru turism care sã
reprezinte valorile ºi tradiþiile locale ºi care sã contribuie la dezvoltarea zonelor;
– promovarea turismului prin toate mijloacele: pliante, internet etc.
– promovarea unor afaceri locale profitabile cu un nivel redus al
poluãrii ºi responsabile din punct de vedere social
Comisia de mediu are stabilite urmãtoarele obiective specifice:
– stabilirea principalelor puncte problematice în ceea ce priveºte
calitatea apei; studiu ºtiinþific asupra celor trei bazine hidrografice
pentru identificarea problemelor legate de poluare, deºeuri, schimbãri climatice, rezervaþii naturale, protejarea unor specii de animale ºi plante;
– intervenþii acolo unde s-au identificat problemele în mãsura fondurilor disponibile ºi atragerea de noi fonduri cu implicarea organismelor responsabile;
– studii pilot ºi îmbunãtãþirea continuã a managementului de mediu
în bazinul Someºului Mare;
Aceste comisii au responsabilitatea de a acþiona concret pentru cele trei
zone implicate în proiect, fiecare partener aducându-ºi propria experienþã ºi propriile resurse pentru rezolvarea problemelor identificate. Deoarece se pune
accentul pe cooperare ºi parteneriat în program au fost introduse seminarii de
lucru pentru cele trei comisii iar responsabilii acestora vor avea întâlniri periodice în toate cele trei regiuni implicate.
Aceste întâlniri au drept scop:
– cunoaºterea realitãþilor din cele trei zone
– stabilirea unor planuri comune de acþiune pentru fiecare
comisie în parte
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V. La final
Toate aceste acþiuni din proiectul ,,Mediu Râu Europa“ vor duce la
finalizarea obiectivelor din ,,Convenþia de cooperare descentralizatã“ semnatã în
acest sens între pãrþi, intitulatã: ,,Douã culturi într-o cooperare solidã pentru
prezervarea resurselor de apã“.
Asocierea tuturor acestor organizaþii ºi implementarea unor activitãþi specifice va duce în final la îndeplinirea obiectivelor acestui program.
Dezvoltarea durabilã nu va rãmâne numai un concept ci va fi susþinutã de
acþiuni concrete care vor contribui la creºterea nivelului calitativ al vieþii pentru
comunitãþile rurale, în special, din Bazinul Someºului Mare.
Pânã în 2008 când România va fi membrã cu drepturi depline a Uniunii
Europene ºi prin Asociaþia ,,ProSomeº“ vom susþine acþiunile necesare cu referire
la obiectivele stabilite la capitolul 22 din acquis-ul comunitar : ,,Protecþia mediului înconjurãtor“ºi celelalte prevederi cu referire la ,,Politici sociale ºi ocuparea
forþei de muncã“(cap.13), ,,Protecþia consumatorilor ºi a sãnãtãþii“(cap.23),
,,Educaþie, formare profesionalã ºi tineret“(cap.18) fiind prioritare pentru noi.

O viaþã mai bunã pentru romii din Nemºa
Studiu de caz6

Date despre comunitate
Aºezare geograficã:
Veche localitate a pãmântului transilvan, localitatea Nemºa este situatã în
partea centralã a þãrii, în cadrul judeþului Sibiu a cãrei parte integrantã este,
Nemºa se afla in partea de nord a acestuia. Distanþa dintre Nemºa ºi municipiul Sibiu - reºedinþa judeþului este de aprox. 65 Km. Cel mai apropiat oraº este
municipiul Mediaº, care este situatã la o depãrtare de 14 km, legãtura fiind realizata prin intermediul Dj-141.
Relief:
Vatra satului Nemsa este parte integranta a Podiºului Târnavelor, ºi mai precis a subunitãþii sale sudice peste care se suprapune cea mai mare parte a
judeþului Sibiu, relieful fiind compus dintr-o asociere de dealuri, vai, podiºuri.
Relieful major cel mai impunãtor îl reprezintã dealurile care oscileazã intre 350600m. Alãturi de formele de relief înalte, in peisaj apar si formele joase,
reprezentate de vãile secundare cu scurgere permanenta si luncile dezvoltate in
partea de nord a satului, ele fiind þinta culturilor de cereale si a legumelor
datorita fertilitãþii deosebite a solului.
Scurt istoric:
Primele mãrturii ale prezenþei comunitãþilor umane pe teritoriul satului
Nemºa sunt semnalate (în urma sãpãturilor arheologice) in locul cunoscut de
Hula Nemºei - aflat în apropierea actualei vetre a satului. Urmele materiale
dateazã din prima vârsta a fierului (700–300 î.e.n.). La aprox. 300 m de locul
menþionat au fost gãsite fragmente ceramice din perioada 106-271 e.n. dovada
a continuitãþii locuirii neîntrerupte in acest spaþiu.
Istoria medievala timpurie a Nemºei s-a desfãºurat în strânsã legãturã cu
aºezarea saºilor pe aceste meleaguri. Aºezarea saºilor in Transilvania s-a
desfãºurat in mai multe etape, durând din jurul anului 1100 pana la începutul
sec. al IV-lea. In legãtura cu locul de origine al saºilor, conform ultimelor teorii,
cel dintâi val de coloniºti din sec. XII.
În împrejurãrile în care Transilvania se resimþea puternic de pe urma invaziei
tãtare din 1241, una din mãsuri a fost colonizarea celor douã scaune: ªeica si
Mediaº, din ultima fãcând parte ºi Nemºa. Fenomenul amintit a avut loc in intervalul anilor 1270-1280, deoarece înainte de aceºti ani nu existau documente
care sã ateste prezenta lor aici. În prima jumãtate a sec. al XIII-lea în nici una
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de a gãsi rezolvãri;
– aceste forumuri comunitare sunt completate de schimbul de experienþã permanente cu partenerii noºtri din programul comunitar,
schimburi care se realizeazã lunar în þarã ºi strãinãtate ºi pe
comisii. Schimbul de experienþã se face atât pentru echipa
ProSomeº cât ºi pentru reprezentanþii administraþiilor locale care
învaþã ce înseamnã un parteneriat public - privat de calitate în
domeniul protecþiei mediului ºi prezervãrii resurselor de apã.
– angajãm anual 150 persoane din rândul ºomerilor pe o perioadã de
12 luni conform Legii 76/2002 cu care efectuãm lucrãri de ecologizare pe toatã Valea Someºului Mare; de asemenea cu echipe de
voluntari, elevi de la Grupul ªcolar Silvic Nãsãud dar nu numai,
plantãm panouri de protecþia mediului în comunitãþi, distribuim
pliante informative ºi marcãm trasee turistice;
– cãutãm ºi atragem noi parteneri internaþionali între aceºtia
numãrându-se ºi SITCOM, o altã asociaþie din Franþa, care nu este
inclusã în programul nostru dar cu care am încheiat un acord de
parteneriat prin care este posibilã achiziþia a cinci maºini de salubrizare care ne vor folosi în perioada imediat urmãtoare.

6 Studiu realizate de Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi

58

59

necesitatea colaborãrii dintre preoþii evanghelici ºi cei români pentru a conlucra
la culturalizarea populaþiei din Moºna ºi Nemºa.
Dându-si seama cã revoluþia din 1848 deschide o nouã epocã a cãutat sã
schiþeze sarcinile ºcolii în noile condiþii istorice, în care fostele privilegii ale
saºilor nu se mai puteau menþine subliniind cã se impunea ridicarea tuturor ºcolilor pe o noua treapta, iar ºcoala sã fie un bun al tuturor. Roth a fost unul dintre primii educatori care au respins pedepsele corporale fãcând observaþii si
învãþãtorilor în acest sens.
În anul 1914 a fost ridicatã actuala ºcoalã, la acea datã funcþionând ca
ºcoalã germanã. Instituþiile de culturã ale satului pânã la formarea statului
naþional unitar au fost biserica si ºcoala germanã.
În anul 1924 a fost construit Cãminul Cultural iar între anii 1921-1924 a
fost ridicatã ºcoala româneascã.
În tot evul mediu ºi-n perioada contemporanã în localitate au funcþionat 2
mori de vânt ºi una de apã, fapt ce ne certificã existenþa unor meºteºugari în
comunitate. În afarã de morari printre locuitori au fost meºteri olari pietrari, dulgheri tãbãcari, cizmari si fierari. Ceramica de Nemºa era caracteristicã prin fondul brun, roºu cãrãmiziu, negru pictat cu motive florale îndeosebi lalele sau chiar
pãsãri si personaje în verde, smarald, galben sau albastru deschis.
Majoritatea localnicilor au practicat o agriculturã extensiva cu rezultate
foarte bune.
De exemplu:
- 6 ha vita de vie nobila:
Riesling
Feteasca alba
Feteasca neagra
Muscat
– 350 ha teren arabil
– 60 ha fâneþe
Organizarea satului
Saºii erau organizaþi pe vecinãtãþi în care celorlalte etnii li s-a dat voie sa
intre numai în 1785 când s-a ordonat ca toþi proprietarii de case, fãrã deosebire
de naþionalitate sã participe la adunarea vecinãtãþilor.
Accesul romilor în vatra sãseascã a fost recent impus, poate prin constrângere ºi numai atunci când saºii ca etnie au pierdut mult din poziþia lor socialã
economicã ºi politicã. În Nemºa satul era organizat într-o singurã vecinãtate.
Dupã 1947 comuniºtii ºi-au intensificat prezenþa în sat pentru a-i sili pe
þãrani sã intre în gospodãria colectivã. Colectivizarea a generat rãsturnarea
gravã a structurilor tradiþionale ale satului ºi a sistemului propriu de valori.
Datorita noului context, dar si datorita fenomenului de industrializare si
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din aºezãrile celor douã scaune nu apare menþionatã populaþia germanã.
Anumite documente care atesta prezenta unor populaþii intr-un spaþiu apropiat
satului Nemsa ne face sã credem cã exista o vatrã permanentã de locuire pânã
în momentul menþionat de documente ºi în Nemsa.
În anul 1359- cum de altfel a fost menþionat, existã prima atestare documentarã a localitãþii. Dupã aceastã datã vatra satului se mutã în actualul
perimetru datoritã lipsei de apã din zona menþionatã anterior.
În anul 1359 se începe construirea bisericii, fiind data in folosinþa in anul
urmãtor. Stilul de construcþie este aproape predominant gotic, in anumite
puncte apar si elemente ale stilului romanic. In anul 1500, pentru a-i spori monumentalitatea, localnicii ii mai adaugã cel de-al treilea turn .
În 1612 trupele otomane invadeazã pentru prima data localitatea, membrii
localitãþii dând dovada de mult eroism in confruntarea cu duºmanul.
În anul 1630 - a doua confruntare cu trupele otomane. Documentele timpului menþioneazã cã din cele 40 de familii existente la acea datã, au rãmas doar
15 familii.
Un document de importanþã este jurnalul primarului Michael Conrad von
Heiddendorff , care consemneazã printre altele: „la 15 aprilie 1771 din cauza unei
nenorocite de þigãnci au ars in Moºna, (sat vecin cu Nemsa, ) 75 de case sãseºti
si 25 de case romaneºti“. Este primul document care atestã prezenþa romilor în
zonã. Se ºtie cã în general aºezãrile sãseºti nu au etnici maghiari sau þigani, sau
daca sunt, aºezarea lor acolo a fãcut o excepþie de la regula generalã a saºilor.
În 1733- biserica satului suferã o modificare sub aspect arhitectural, fiind
transformatã din biserica de tip navã, în bisericã cu boltã.
1786- conscripþia fiscalã întocmitã în timpul lui Iosif al 2-lea de cancelaria
curþii (Hofframmer) menþioneazã în Nemºa un numãr de 94 de case, Alma Vii 90
de case si Moºna 231 .
Creºterea puternicã a preþurilor a avut mari repercusiuni asupra populaþiei
din Nemsa la care s-a adãugat ºirul unor ani de recolte foarte slabe (1813-1816).
Foametea a cuprins atât pe saºi, dar mai ales pe români, care în 1817 au fost
nevoiþi sa cumpere feldera de grâu cu 60 de galbeni iar cea de porumb cu 48.
Între anii 1837-1847 în localitate va funcþiona ca preot marele patriot sas
Stefan Ludwig Roth. care este foarte preocupat de problema româneasca chiar
daca s-a temut de români: datoritã numãrului lor, ar fi putut asimila populaþia
germanã.
Revoluþia de la 1848 va cuprinde oraºele ºi satele din regiunea Târnavelor.
Pe data de 3 aprilie se recunoaºte egalitatea românilor cu saºii. Dupã aceasta
recunoaºtere, colaborarea dintre romani si saºi se accentueazã. Un mare patriot
si organizator al revoluþiei în aceste pãrþi a fost protopopul Mediaºului, ªtefan
Moldovan despre care se crede cã a avut legãturi de sincerã prietenie cu St. L.
Roth înainte de anul revoluþionar 1848. De altfel, Roth a subliniat de multe ori
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români

germani

romi

maghiari

total

Anul
1989
1992
1998
1989
1992
1998
1989
1992
1998
1989
1992
1998
1989
1992
1998

Persoane
137
153
228
120
61
7
232
298
304
2
6
6
491
518
545

Gospodãrii
57
61
63
51
11
5
63
78
96
2
2
2
173
152
166
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Naþionalitatea
urbanizare, tot mai mulþi locuitori ai satului devin salariaþi ai unor întreprinderi
din oraºele apropiate. Unii se mutã definitiv la oraº, alþii fac naveta, dar dupãamiaza participa la muncile agricole împreuna cu membrii ai familiei în cadrul
CAP -urilor.
Emigrarea saºilor:
Într-o perioadã de 10 ani (1945-1956) dintr-un popor de sine stãtãtor,
þãranii, meseriaºii, comercianþii ºi intelectualii care formau aprox. 75% din populaþie au format o grupare de angajaþi muncitori. Legãtura cu comunitatea
începe sã se destrame, limba vorbitã în noile locuri de munca este româna, treptat obiceiurile ºi cultura îºi pierd din valoare. Cãsãtoriile mixte între evanghelici
ºi ne evanghelici sau între români ºi saºi se întâmpla tot mai des. Tinerii capabili din lumea satului, dupã terminarea diferitelor ºcoli îºi cautã un loc de muncã
conform pregãtirii ºi nu întotdeauna în oraºele apropiate de satul de baºtinã.
În anii 1990-1991 însã, au plecat marea majoritate a saºilor din Transilvania,
dar si din Nemºa.
Comunitatea de romi
Prima atestare documentara care certificã prezenþa romilor în zonã dateazã
din 15 aprilie 1771. Începând cu sec al XV-lea meºteºugul fierãriei se dezvolta
foarte mult, pentru satisfacerea nevoilor comunitatii. Putem sã presupunem ca
romii au fost acceptaþi în vatra sãseasca datoritã priceperii în prelucrarea fierului. Numãrul etnicilor romi în comunitate va creºte continuu devenind a treia
etnie dupã numãrul locuitorilor in comunitate dupã primul rãzboi mondial.
În perioada comunistã romii n-au fost recunoscuþi ca etnie, astfel ca statisticile nu sunt relevante. Chiar cele de dupã revoluþie nu reflecta realitatea
deoarece romii se confruntã cu o identitate socialã nesatisfãcãtoare care dupã
revoluþie, chiar s-a accentuat. A fi rom este stigmatizant în mentalitatea celorlalte grupuri etnice. Acesta este motivul pentru care mulþi membrii ai comunitãþii de romi nu îºi asumã identitatea etnica.
Începând din anul 1989 putem afirma cu certitudine ca romii sunt populaþia
majoritarã a comunitãþii reprezentând un procent de 47 % , români 28% , germani 24,5 %, si maghiari sub 0,5 %. În anul 1992 procentul populaþiei de romi
a comunitãþii creºte la 57,53 % ajungã din anul 2002 la procentul de 75%.

Intervenþia în comunitate
Începutul intervenþiei in comunitate a constat în facilitarea comunitãþii de
o echipã de doi facilitatori, pe considerentul cã se completeazã unul pe celãlalt,
unul având excelente abilitãþi de comunicare ºi relaþionare, iar celãlalt abilitãþi
de lucru cu grupul.
Un prim obiectiv al facilitatorului în cadrul primelor vizite în comunitate a
fost informarea instituþiilor publice locale asupra selectãrii localitãþii Nemºa
pentru derularea programului de facilitare ºi dezvoltare comunitara desfãºurat
de Fundaþia CRCR. Primarul, precum ºi cadrele didactice au primit cu bucurie
vestea selectãrii comunitãþii în cadrul programului, au oferit informaþii solicitate
de facilitator, manifestându-si intenþia de a colabora ºi sprijini activitãþile care
se vor derula în comunitate. Urmãtoarele vizite ale facilitatorului s-au axat pe
informarea locuitorilor asupra programului de facilitare, identificarea nevoilor
comunitatii ºi a potenþialilor lideri comunitari. Principalele probleme identificate
au fost: lipsa acutã a locurilor de muncã pentru membrii comunitãþii datoritã
disponibilizãrilor masive ale întreprinderilor din Mediaº, precum si dificultãþilor
legate de transport pe ruta Nemºa - Mediaº; lipsa unui medic permanent ºi asistent medical la punctul sanitar existent în localitate (medicul vine din Mediaº
odatã pe sãptãmâna), membrii comunitatii nu-ºi pot lucra pãmânturile din lipsa
unor resurse financiare permanente (rezolvarea acestei probleme este vãzutã
prin înfiinþarea unor ferme agro-zootehnice, deoarece, spun ei, alte resurse în
afara pãmântului ºi forþei de muncã nu sunt în zonã), lipsa unui spaþiu de joacã
în cadrul Grãdiniþei satului, drumuri desfundate, alimentarea cu apa se face din
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i se spune ºi acum „Þigãnia“. Liderii romi fiind insuficienþi pentru echilibrarea
viitorului grup, împreunã cu liderii identificaþi ºi membrii comunitãþii rome, au
fost identificaþi alþi 3 lideri comunitari în cadrul urmãtoarei vizite. Consolidarea
poziþiei liderilor romi a fost necesarã pentru a nu se pierde încrederea în capacitatea lor de-a fi pe poziþii egale cu ceilalþi lideri neromi. Pornind de la ideea cã
oamenii sunt mai angajaþi într-o acþiune pe care o înþeleg si pe care au ales-o
singuri, decât într-o acþiune hotãrâtã de cineva ºi impusã în genul „voi trebuie
sã faceþi asta“ facilitatorul s-a întâlnit cu aceºti lideri dezbãtând împreunã ce
urmeazã sã se întâmple în comunitate ºi care este scopul acestor acþiuni. Prin
întrebãri despre experienþe anterioare, liderii au realizat cã sunt capabili sã participe, cã sunt importanþi ºi sunt respectaþi ºi recunoscuþi. Un alt lucru care a
crescut încrederea liderilor romi, spune facilitatorul „oamenii ºtiind ca suntem
de la o fundaþie pentru romi au avut o deschidere mai mare faþã de mesajul nostru“
Prima întâlnire a grupului de iniþiativã a avut loc dupã aproape 3 luni de la
începerea procesului de facilitare în comunitate. Propunerea primei întâlniri a
grupului de iniþiativã a venit din partea liderilor, care au resimþit aceastã nevoie.
În dimineaþa acelei zile în care urma sã aibã loc întâlnirea, când au sosit facilitatorii în comunitate, au surprins un grup mare de oameni care se aflau în centrul satului înarmaþi cu coase furci ºi mãturi. Iniþial, au crezut ca este vorba de
o acþiune a primãriei, cu oamenii beneficiari a venitului minim garantat. Stând
de vorbã cu oamenii ºi-au dat seama cã este vorba de o acþiune de curãþire a
vãii planificatã de liderii comunitari. O doamnã în vârstã de origine sãseascã era
preocupatã de repararea ceasului ºi al clopotului din turnul bisericii evanghelice,
analizau împreuna acolo în stradã cum ar trebui sã se facã aceste lucruri.
Întâlnirea a avut loc la ºcoalã, fiind prezenþi 16 lideri recomandaþi de comunitate. Facilitatorul a pregãtit agenda întâlnirii: prezentarea participanþilor,
prezentarea proiectului, identificarea problemelor ºi prioritizarea lor. Fiind prima
întâlnire a grupului de iniþiativã, facilitatorul ºi-a asumat rolul de moderator.
Unul din lideri ºi-a asumat sarcina de a scrie „procesul verbal“ al întâlnirii. Liderii
au lucrat eficient. Au identificat ºi alte probleme ale comunitãþii, le-au identificat pe cele prioritare, dar ºi-au dat seama cã pentru rezolvarea lor au nevoie de
resurse atât umane cât ºi materiale ºi financiare, precum ºi de abilitãþi de
rezolvare a lor, astfel cã trebuie sã înceapã, le spuse facilitatorul, cu probleme
mai mici care se pot rezolva cu resurse interne. Întâlnirea a durat o orã ºi
patruzeci de minute ºi nu s-a încheiat înainte de a se stabili urmãtoarea întâlnire a grupului de iniþiativa, facilitatorul invitând liderii sa-si asume sarcina de
a pregãti agenda urmãtoarei întâlniri si anunþarea liderilor, precum ºi moderarea
urmãtoarei întâlniri. Astfel, liderii au învãþat sa facã întâlniri eficiente. În acest
mod s-au transferat ºi alte cunoºtinþe si abilitaþi cãtre grupul de iniþiativa în
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fântânile proprii, apa fiind poluatã cu nitriþi.
Încã de la începutul intervenþiei, cadrele didactice, din proprie iniþiativã au
organizat o întâlnire cu pãrinþii elevilor, informându-i asupra derulãrii programului ºi în ce constã el. Aceastã acþiune a asigurat un impact mai mare ºi a crescut credibilitatea facilitatorului în comunitate. Locuitorii ºtiau deja în momentul când erau abordaþi de facilitatori cã „sunt domnii de la Cluj“ manifestânduºi deschiderea ºi interesul pentru ceea ce se întâmplã în satul lor. Prin întrebãri
cheie facilitatorul a cãutat sã implice comunitatea sã gândeascã la problemele
lor, generând o stare de optimism ºi încredere. Fiind un sat relativ mic, prin interviul „din uºã în uºã „ facilitatorii au reuºit sã adune pãrerile exprimate de la
majoritatea membrilor comunitãþii.
În paralel cu atingerea acestor obiective facilitatorii au lucrat cu liderii identificaþi ºi recomandaþi de comunitate. S-au realizat interviurile cu fiecare lider
în parte în cadrul cãrora s-a urmãrit motivaþia personalã de a se implica în
cadrul formãrii grupului de iniþiativã. În cadrul urmãtoarelor întâlniri s-a urmãrit
transferul de cunoºtinþe cãtre liderii comunitari identificaþi în vizitele anterioare
ºi responsabilizarea liderilor asupra procesului de facilitare ºi dezvoltare comunitara:“În cadrul acestei vizite mi-am propus sã mã întâlnesc cu doi lideri romi,
D.G. si B. L. Ajuns în comunitate m-am oprit la magazinul din centrul satului,
unde lucreazã ca vânzãtor D.G. Am stat de vorba cu 6 persoane care au intrat în
magazin, dupã ce m-am prezentat, spunându-mi numele ºi organizaþia pentru
care lucrez, am prezentat motivul pentru care mã aflu acolo, în ce constã procesul de facilitare ºi care sunt obiectivele lui, i-am întrebat care sunt problemele
satului ºi persoanele de încredere pe care i-ar recomanda sã facã parte din
grupul de iniþiativã. Lui D G. i-am explicat etapele procesului de facilitare. Acesta
a înþeles ca am parcurs în mare mãsurã prima etapã, cea de informare a populaþiei asupra programului ºi de identificare a liderilor comunitari. DG a înþeles ca
de acum fiecare dintre liderii identificaþi va trebui sã se responsabilizeze ºi sã se
implice în construirea ºi consolidarea grupului de iniþiativã, precum ºi iniþierea
unor acþiuni comunitare.“(Raport facilitator 02.05. 2003)
Facilitatorul pregãteºte liderii încã din prima faza de facilitare pentru a prelua treptat sarcinile facilitatorului, astfel încât, spre finalul intervenþiei în comunitate „grupul de iniþiativã sã fie o adevãratã forþã de mobilizare ºi iniþiere a
diverselor acþiuni comunitare“. Încã din aceastã fazã, când grupul de iniþiativã
încã nu era cristalizat, s-a iniþiat o micã acþiune comunitarã de curãþire a cimitirului din sat, liderii identificaþi împreunã cu 12 tineri din sat, romi ºi români.
Facilitatorii au urmãrit sã pãstreze un echilibru de reprezentativitate în
cadrul grupului de iniþiativã în conformitate cu structura etnicã a populaþiei.
Populaþia roma este majoritarã în comunitate, aprox 70%. Trãiesc dispersat
în tot satul, în prezent, dar pânã nu demult romii locuiau doar pe strada cãreia
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cãtre toatã lumea; de schimbare internã - rezistenþa la schimbare se reduce
atunci când oamenii simt cã sunt consultaþi asupra problemelor care îi privesc;
de schimbare externã - întâlnirile regulate aduc „bucãþi“ de informaþie de la
diferiþi membri ai comunitãþii, care împreunã, construiesc o imagine completã a
realitãþii; aºa pot elabora strategii realiste de influenþare a mediului extern; de
dezvoltare a spiritului de echipa - membrii comunitãþii trebuie sã munceascã
împreunã, aceste întâlniri sunt un mijloc de eliminare a suspiciunilor ºi clãdirea
încrederii reciproce. S-a stabilit data, locul ºi ora întâlnirii, s-a stabilit agenda de
lucru, s-au lipit afiºe ºi liderii comunitari au anunþat participanþii speciali ai
întâlnirii. La întâlnire au fost prezenþi aproximativ 70 de membrii ai comunitãþii
ceea ce reprezintã un procent de 38,7% din totalul populaþiei mature a localitãþii. Dupã urarea de bun venit la întâlnire, liderii comunitari au prezentat încã
o datã proiectul de facilitare comunitarã derulat de CRCR în comunitatea lor, pe
facilitatorul comunitar si în ce a constat munca lui în comunitate, (au mulþumit
încã o datã pentru încrederea pe care le-au acordat-o, atât facilitatorul cât ºi
membrii comunitãþii propunându-i sã facã parte din grupul de iniþiativã), toatã
activitatea lor, din cadrul grupului de iniþiativã de la prima întâlnire a grupului
(inclusiv identificarea problemelor ºi prioritizarea lor) ºi pânã în prezent, precum
ºi rezultatele obþinute cu aportul comunitãþii. Au prezentat apoi un plan de
viitor. Pe toatã durata întâlnirii vorbitorii au dialogat cu sala. Cei care voiau sã
vorbeascã ridicau mâna iar moderatorul întâlnirii dãdea cuvântul celor care se
anunþau. Întâlnirea ar fi continuat aºa daca nu ar fi intrat patru persoane mai
puþin dispuse sã respecte aceste reguli, care vizitaserã înainte barul.
Administrarea acestei situaþii nu a fost cea mai potrivitã din partea grupului.
Dorind sã punã capãt cat mai repede acestei situaþii au precipitat lucrurile.
Întrebându-i pe facilitatori în ce a constat munca lui în comunitate, au
rãspuns: „am moderat, asigurând cadrul constructiv ºi eficient pentru întâlnirile
cu liderii, am motivat oamenii asigurând coeziunea, construind astfel echipa ºi
am construit capacitãþi, cultivând calitãþile de lider ale unor persoane identificate de comunitate. Nu ne-am asumat niciodatã responsabilitãþile pentru cã nu
intrau în sfera atribuþiilor noastre“. Implicarea facilitatorului în procesul de facilitare a fost maximã în prima fazã, de înfiinþare a grupului. Treptat, el se retrage
liderii comunitari fiind actorii principali, astfel cã, la sfârºitul procesului de facilitare, daca s-a lucrat corect grupul de iniþiativã este pregãtit pentru încheierea
relaþiei cu facilitatorul.
Facilitatorul a ajutat oamenii sã-ºi dezvolte capacitatea ºi potenþialul, concentrându-se asupra modului în care interacþioneazã unii cu alþii. În cadrul
întâlnirilor de grup ºi comunitare a creat o atmosferã deschisã între participanþi
pentru a avea siguranþa de a se exprima liber, sã-ºi exprime sentimentele ºi sãºi împãrtãºeascã ideile, ajutându-i sã simtã cã formeazã împreunã o echipã.
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cadrul urmãtoarelor întâlniri: identificarea sarcinilor care trebuie îndeplinite în
cadrul unor acþiuni, asumarea sarcinilor de cãtre lideri, modul în care s-au
îndeplinit sarcinile.
În cadrul celei de a doua întâlniri a grupului facilitatorul a rugat liderii care
au pregãtit agenda întâlnirii sã mai introducã un punct: desemnarea a doi lideri
din cadrul grupului de iniþiativã pentru a participa la cursul de instruire care
urma sã aibã loc la Cluj. De asemenea, cei doi lideri urmau sã-ºi exprime aºteptãrile în acest sens. Iatã câteva dintre ele: îmbunãtãþirea abilitãþilor de comunicare, noþiuni de dezvoltare comunitara: identificarea problemelor, înþelegerea ºi
rezolvarea lor, oportunitãþi pentru ºcoala ºi comunitate, munca în echipã ºi
repartizarea sarcinilor, informaþii despre înfiinþarea organizaþiilor comunitare.
Cursurile pentru lideri au conþinut noþiuni de dezvoltare comunitara ºi leadership.
Cunoºtinþele acumulate la curs de cãtre cei doi lideri au fost diseminate în
cadrul întâlnirilor grupului. Facilitatorii au pregãtit împreunã cu cei doi lideri
participanþi la curs, materiale care sã le faciliteze celorlalþi membrii accesul la
cunoaºtere, susþinând împreunã o sesiune de informare. În cadrul urmãtoarelor
întâlniri ale grupului de iniþiativã s-au pregãtit alte 2 acþiuni comunitare care au
fost duse la bun sfârºit: renovarea ºi curãþirea sãlilor de clasã din cadrul ºcolii
pentru începerea noului an ºcolar (acþiune la care au participat peste 30 de
membri ai comunitatii ºi în majoritate femei) ºi construirea unui grup social pentru copiii de la grãdiniþã. Materialele necesare au fost donate de membrii comunitatii: câþiva saci de ciment, nisip ºi cãrãmidã. Þiglele ºi lemnãria a fost achiziþionatã, banii fiind adunaþi tot din sponsorizãri. La aceastã acþiune au participat majoritatea membrilor satului cu donaþii de materiale sau bani sau/ºi cu participarea la munca efectivã.
Prima întâlnire comunitarã a avut loc dupã 2 luni de la prima întâlnire a
grupului de iniþiativã. A fost amânata de liderii grupului deoarece doreau sã se
întâlneascã cu membrii comunitãþii arãtându-le niºte rezultate, ca rãspuns la
încrederea cu care au fost investiþi. Pânã atunci, comunicarea cu membrii comunitãþii s-a realizat prin informarea a ceea ce s-a întâmplat la întâlnirile grupului de iniþiativã pregãtind afiºe ºi lipindu-le în centrul satului pe avizier ºi la
magazin, prin viu grai, din om în om (aºa au atras participarea ºi altor membrii
ai comunitãþii sã participe la acþiunile comunitare). Întâlnirea comunitarã a fost
pregãtitã, stabilindu-se obiectivele ei.
Aceste întâlniri comunitare eficiente, spune facilitatorul, sunt importante
deoarece în cadrul lor se realizeazã anumite funcþii: de luare a deciziilor - întâlnirile sunt singurul mijloc participativ pentru membrii comunitatii de a discuta
ºi rezolva probleme care îi afecteazã; de informare: o mare parte de informaþii
care se vehiculeazã pe cãi informale (gen „bârfã“) se pot lãmuri ºi înþelege de
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în amenajarea ºi dotarea unui sediu pentru desfãºurarea activitãþilor organizaþiei comunitare, în termen de 2 luni; îmbunãtãþirea dialogului cultural ºi a relaþiilor multietnice între romi, români, saºi, unguri ºi ºvabi, membri ai comunitãþii,
copii ºi tineri într-o perioadã de 4 luni. Rezultatele evaluãrii ºi scrisoarea de
rãspuns a ajuns în Nemºa la începutul lunii februarie, când s-au bucurat nespus
cã proiectul lor va fi finanþat. Pânã atunci membrii grupului au redactat statutul ºi actul constitutiv, iar pânã la începutul lunii iunie au parcurs toþi paºii înfiinþãrii, reuºind sã constituie Asociaþia Interetnicã „Fraternitatea“ Nemºa. CRCR
a continuat menþinerea legãturilor cu comunitãþile facilitate prin vizitele de
mentoring ale mentorului, cel puþin o datã pe lunã în fiecare comunitate.
În luna februarie, îºi amintesc membrii asociaþiei, au venit în vizitã la ei în
comunitate preºedintele executiv al CRCR împreunã cu coordonatoarea de program ºi mentorul, însoþiþi de membrii organizaþiei Heifer. Iniþial cei de la CRCR
au telefonat la singurul telefon public din comunitate anunþându-i ca vor sosi în
sat în data ºi la ora stabilitã, cu un partener care se ocupã de dezvoltare comunitarã prin animale ºi intenþioneazã sã se extindã în cadrul unor comunitãþi de
romi. Au gãsit un numãr de 30 de membrii ai comunitãþii adunaþi într-o salã de
clasã la ºcoalã. Iniþial vizitaserã ºi alte comunitãþi, dar au rãmas impresionaþi de
„luminiþele din ochii oamenilor“ de motivaþia lor de a creºte animale. Fiind o
zonã de dealuri înalte ºi tradiþie în zonã în creºterea caprelor, dar ºi datoritã faptului cã adãpostul ºi hrana lor nu necesitã mari investiþii, au hotãrât împreunã
cã animalele cu care vor intra în comunitate vor fi caprele.
Principiul folosit de Fundaþia Heifer este pasarea darului, adicã familiile care
au primit 3 capre, vor avea obligaþia de a pasa la rândul lor, altei familii din
comunitate, 3 ieduþe la o greutate de 15 kg, abia dupã pasare, putându-se considera proprietarii animalelor primite.
Asociaþia comunitarã a selectat 15 familii din comunitate, dupã criterii clare
bine ºtiute de toatã lumea: familiile cu cele mai scãzute venituri pe membru de
familie, dar sã poatã asigura adãpost ºi hranã animalelor primite.
Astfel cã pânã în septembrie membrii asociaþiei au implementat proiectul
finanþat din partea CRCR ºi au fãcut pregãtirile pentru implementarea celuilalt
proiect, selectând familiile beneficiare ºi monitorizând pregãtirea adãposturilor
ºi asigurarea furajului pentru iarnã, necesar animalelor.
În cadrul proiectului „Copiii noºtri, o cale spre dezvoltare multietnica“ imediat dupã ce au intrat copiii în vacanþã s-au constituit echipe de lucru: unii se
ocupau cu sãparea bazinelor, alþii cu achiziþionarea materialelor iar alþii cu
activitãþi pentru tineret ºi pregãtirea unui program artistic multietnic cu ocazia
inaugurãrii grupurilor sociale de la ºcoalã. Mentorul a fost impresionat de modul
planificat în care au derulat proiectul: în fiecare zi ºtiau pe câþi oameni se pot
baza ºi ce urmeazã sã facã aceºtia. „Doar primãria ne-a dat bãtaie de cap,
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Membrii comunitãþii au învãþat cã fiecare dintre ei pot contribui la acþiunile de
rezolvare a problemelor ºi fiecãruia trebuie sã i se dea oportunitatea de a-ºi
demonstra capacitatea.
La sfârºitul perioadei de facilitare grupul de iniþiativa era format din 12 lideri comunitari care formau o echipã: au acumulat cunoºtinþe ºi abilitãþi noi,
aveau încredere unii în alþii ºi în ceea ce însemnau ei ca întreg, bazându-se unii
pe alþii. Acum se simþeau pregãtiþi sã atragã resurse externe pentru a rezolva
probleme din sat.
În ultima sãptãmânã a lunii septembrie în cadrul ultimei întâlniri a grupului
la care a participat facilitatorul, liderii au formulat o cerere scrisã cãtre CRCR în
care solicitau o sesiune de instruire în ceea ce priveºte scrierea propunerilor de
finanþare. În ultima întâlnire, spune facilitatorul „i-am încurajat, spunându-le cã
meritul meu este numai acela de a le fi trezit interesul, de a-i fi motivat în a
începe sã facã ceva în satul lor. Rezultatele obþinute sunt meritul lor, cã sunt
puternici ºi am încredere ca vor înregistra multe alte reuºite în munca lor“
În 4-5 octombrie 2003 a avut loc în comunitatea Nemºa, într-o salã de clasã
din cadrul ºcolii sesiunea de instruire Scrierea Propunerilor de Finanþare. Celor 2
instructori li s-a asigurat cazarea ºi masa în comunitate. Pe lângã cei 12 lideri
componenþi ai grupului de iniþiativã au participat ºi alþi 2 membrii ai comunitãþii, una dintre persoane fiind întreprinzãtor privat, are o brutãrie ºi un magazin mixt. Participanþii au lucrat efectiv în cadrul a douã grupuri mai mici identificând fiecare grup o problema din comunitate, formulând scopul cererii de
finanþare, obiective, activitãþi aferente, metode de monitorizare, evaluarea ºi
bugetul, ce trebuie sã cuprindã justificarea proiectului, rezumatul, scrisoarea de
intenþie ºi anexele. În ultima parte a sesiunii de instruire instructorii au facilitat
clarificarea viziunii comune a grupului, misiunea, scopul ºi obiectivele viitoarei
asociaþii comunitare, dacã considerã ei cã vor sã obþinã personalitate juridicã,
care sunt paºii pentru înfiinþare. Chiar în cadrul sesiunii s-a identificat modalitatea prin care se va acoperi patrimoniul asociaþiei ºi cheltuielile de înfiinþare:
doamna Elena, proprietara brutãriei a propus ca membrii asociaþiei sã lucreze cu
ziua la descãrcat sacii de faina iar plata pentru muncã va constitui patrimoniul
viitoarei asociaþii. Din acea zi, doamna Elena a fãcut parte ºi ea din cadrul
grupului de iniþiativa.
Una dintre schiþele de proiect pe care le-au lucrat în cadrul sesiunii de
instruire a fost dezvoltat ºi depus la Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de
Romi în luna decembrie. Numele proiectului a fost: „Copiii noºtri, o cale spre
dezvoltare multietnicã“. Scopul lui: sã creascã nivelul de implicare a membrilor
comunitãþii în dezvoltarea satului, iar obiectivele: implicarea membrilor comunitatii în construirea unui grup sanitar modern pentru cei 90 de elevi ai ºcolii cu
clasele I.- VIII din Nemºa în termen de 4 luni; antrenarea membrilor comunitãþii
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fiecare activitate în parte sau acþiune facem un plan de mobilizare. Existã o listã
de prioritãþi care a fost fãcutã în colaborare cu comunitatea. Calitatea apei este
o mare problemã pentru toþi membrii comunitãþii, lipsa locurilor de muncã, calitatea serviciilor medicale, nivelul educaþional scãzut al copiilor, iatã câteva dintre prioritãþile satului. Durerea satului este ºi durerea noastrã.
Calitãþile ºi cunoºtinþele pe care cei ce asigurã conducerea considerã cã sunt
necesare: sã fie buni ascultãtori, sã comunice bine, sã aibã tupeu, adicã
încredere în sine ºi în ceilalþi toleranþã, capacitatea de a vedea rezolvarea problemelor ºi simþul umorului. Ceea ce considerã cã lipseºte sunt mijloacele de-a
transpune în realitate rezolvarea problemelor. Deocamdatã nu existã un regulament de ordine interioarã scrisã.
Misiunea organizaþiei conform statutului este dezvoltarea comunitãþii.
Obiectivele ei sunt îmbunãtãþirea relaþiilor interetnice, ridicarea bunãstãrii
materiale a cetãþenilor, dezvoltarea spiritului civic în comunitatea localã spre o
cetãþenie europeanã, dezvoltarea relaþiilor de cooperare ºi parteneriat cu asociaþii ºi instituþii dezvoltarea spiritului civic în comunitatea localã spre o cetãþenie europeanã, dezvoltarea relaþiilor de cooperare ºi parteneriat cu asociaþii ºi
instituþii, promovarea sãnãtãþii ºi educaþiei, tradiþiilor ºi culturii þn rândul membrilor comunitãþii, promovarea ºi apãrarea drepturilor ºi libertãþilor omului ajutorarea sãracilor ºi defavorizaþilor, asistenþa oamenilor dezavantajaþi fizic, a
copiilor ºi persoanelor în vârstã;
Membrii organizaþiei au aceeaºi înþelegere asupra scopurilor organizaþiei ºi
serveºte scopurilor pentru care a fost creatã. Scopurile organizaþiei vin în
întâmpinarea nevoilor comunitãþii în mare mãsurã. Telurile asociaþiei sunt realizabile doar într-o strânsã colaborare cu comunitatea, ºi Administraþia Publicã
Localã
Resursele de care dispune organizaþia sunt resursele umane; populaþia
comunitãþii este una tânãrã, oamenii sunt activi ºi se implicã iar relaþiile dintre
membrii comunitãþii sunt bune; ºi resurse naturale: plante medicinale, izvoare ºi
pâraie, pãmânt bun pentru agriculturã ºi pãdure. Oportunitãþile identificate sunt
urmãtoarele: scopurile organizaþiei sunt convergente cu valorile U.E., în cadrul
asociaþiei fiecare dintre membrii poate sã se implice ºi sã-ºi aducã aportul pentru o viaþã mai bunã, deci dependenþa de APL a scãzut. Ameninþãrile identificate
au fost: migrarea tineretului de la sat spre oraº, din þarã spre vest, precum ºi iminenta integrare a României în UE ºi schimbãrile care vor avea loc în acest sens.
Relaþii externe ºi resurse
Resursele identificate în comunitate sunt: teren agricol ºi pãºuni, forþã de
muncã disponibilã ºi specialiºti în diferite domenii. Acestea sunt la îndemâna
organizaþiei ºi pot sã le atragã. Suportul de care ar avea nevoie din afarã ar fi
îmbunãtãþirea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor în domeniu, informaþii ºi finanþarea
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partenerii noºtri în cadrul proiectului“ spune I.B. membru al asociaþiei, prin faptul cã nu au trimis instalatorul la timp ºi au fost nemulþumiþi de locul unde am
amplasat bazinul. În cele din urmã, cu coordonarea unui instalator din comunitate, au reuºit sã treacã hop ul. Gresia ºi faianþa a fost pusã tot de membrii
comunitãþii. În dupã amiaza zilei de 12 septembrie unii dintre ei mai aveau încã
urme de vopsea pe mâini, se grãbeau acasã sã-ºi schimbe hainele de lucru semn
cã participaserã la ultimele lucrãri.
În Cãminul Cultural ºi anexele ei era mare zor: tinerii ºi copiii fãceau
ultimele repetiþii, iar femeile pregãteau masa festivã la care urmau sã ia parte
reprezentanþi CRCR ºi Heifer împreuna cu membrii ai comunitãþii, dar ºi americani, potenþiali donatori ai Fundaþiei Heifer. Caprele au fost împãrþite familiilor
într-un cadru festiv, dupã care a urmat spectacolul ºi masa.
Proiectul cu animale este monitorizat în continuare de cãtre un specialist
din partea CRCR. În luna mai 2005 a avut loc prima pasare de ieduþe, altor 15
familii din comunitate iar in luna septembrie Heifer va împarþi altor 15 familii
noi cate 3 capre ºi la 2 familii câte un þap. Tot în cadrul acestui proiect se vor
planta 1000 de puieþi pentru menþinerea echilibrului natural.
În vara anului 2004 Asociaþia Interetnicã „Fraternitatea“ Nemºa a mai depus
alte 2 proiecte generatoare de venit ºi infrastructurã la fondul Phare, în parteneriat cu Administraþia Publicã Localã, dar care nu au fost finanþate. În martie
2005 au depus un proiect la Fondul de Parteneriat Miercurea Ciuc.
Stadiul de dezvoltare a asociaþiei:
Dimensiunea nucleului activ al asociaþiei este de 7 membrii. Iniþial numãrul
membrilor activi a fost mai mare, implicarea unora dintre ei a scãzut datoritã
lipsei de timp, datoritã influenþei negative ai unor membrii ai comunitãþii sau cã
„implicarea nu aduce foloase materiale“. Structura nucleului activ este urmãtorul: preºedinte, vicepreºedinte, secretar, trezorier ºi membri. Principiul de
asumare al sarcinilor este „omul potrivit la locul potrivit, dar ne înlocuim unii pe
alþii în funcþie de disponibilitate, de timp ºi de pricepere“. Întâlnirile programate
ale membrilor au loc cel puþin de 2 ori pe lunã, dar se întâlnesc ori de cate ori e
nevoie, în funcþie de activitãþile derulate. Modul de a lua deciziile este cel democratic, prin vot.
Ceilalþi membrii ai asociaþiei sunt: fostul consilier, o întreprinzãtoare particularã, un profesor pensionar ºi un lider rom. Membrii asociaþiei constituie un
grup divers, suntem tineri ºi bãtrâni, cu vârste cuprinse între 30 ºi 70 de ani, ca
poziþie socialã, de la patroni, profesori, pânã la pensionari, ºi ºomeri, din punct
de vedere etnic 7 romi 3 români ºi un maghiar, d.p.d.v. religios suntem ortodocºi,
catolici ºi neoprotestanti, iar d.p.d.v. al genului, 2 femei ºi 9 bãrbaþi.
Organizaþia reuºeºte sã mobilizeze la acþiuni mai mari între 80-100 oameni.
Nu avem un plan de a motiva oamenii sã se implice în activitãþi comune. Pentru
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TeleCentru –
un model de dezvoltare comunitarã
în Traian Vuia7
Ce este un TeleCentrul?
Rolul TeleCentrului într-o comunitate este sã ajute comunitatea sã înveþe
sã-ºi rezolve singurã problemele cu care se confruntã: sã permitã comunitãþii
rurale o integrare informaþionalã ºi culturalã, sã faciliteze dezvoltarea activitãþilor aducãtoare de venituri pentru comunitate, sã susþinã accesul comunitãþilor rurale la facilitãþi educaþionale ºi culturale comparabile cu cele existente în mediul urban.
Dezvoltarea TeleCentrelor în judeþul Timiº a fost încurajatã ºi susþinutã de
cãtre Centrul de Asistenþã Ruralã începând cu luna martie 2000 - ca niºte
instrumente multifuncþionale care faciliteazã accesul comunitãþii la tehnologie
informaþionalã ºi de comunicaþii, precum ºi la servicii de instruire, consultanþã
ºi asistenþã în domeniul social, cultural, economic ºi educaþional. Abordarea
strategicã a Centrului de Asistenþã Ruralã prevede crearea unei instituþii noi în
cadrul comunitãþii, care sã fie adoptatã ºi susþinutã de cãtre comunitate.
Dezvoltarea unui TeleCentru se realizeazã de regulã în trei etape: conºtientizare
(comunitatea ia cunoºtinþã de potenþialul TeleCentrului iar prima utilizarea este
aceea de un fel de club social pentru copii ºi tineri); implicare (activitãþile
7 Studiu de caz realizat de Cristina Gaspar, Coordonator proiecte, Centrul de Asistenta Rurala,
www.rural-center.org
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TeleCentrului devin mai diverse ºi mai profesioniste iar adulþii încep ºi ei sã beneficieze) ºi integrare (practic când TeleCentrul este susþinut financiar ºi organizaþional de cãtre membrii comunitãþii locale).

Comuna Traina Vuia
Comuna Traian Vuia este situatã în partea vesticã a judeþului Timiº ºi
cuprinde ºase sate aparþinãtoare: Sudriaº (369 locuitori), Jupani (526 locuitori),
Susani (417 locuitori), Traian Vuia (451 locuitori), Sãceni (226 locuitori) ºi
Surduc Mic (415 locuitori). Ca ºi în majoritatea satelor româneºti ocupaþia principalã a oamenilor este creºterea animalelor ºi agricultura, existând pe toatã
raza comunei doar 250 de salariaþi, rata ºomajului fiind de aproape 50 %.
Ca ºi în majoritatea comunitãþilor rurale, comuna Traian Vuia se confruntã
cu diverse obstacole: lipsa resurselor financiare care afecteazã dezvoltarea sectorului de servicii; lipsa unor structuri instituþionale care sã faciliteze coeziunea
comunitarã ºi cooperarea profesionalã, absenþa resurselor umane pregãtite sã
elaboreze proiecte strategice ºi de finanþare pentru atragerea de fonduri în
comunitate ºi rezolvarea de probleme concrete ºi nu în ultimul rând existenþa
unui decalaj informaþional ºi cultural faþã de mediul urban.
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unor proiecte. Relaþiile organizaþiei cu mediul sunt bune. Mesajul lansat de
membrii asociaþiei în comunitate este: „Veniþi alãturi de noi“. Organizaþia este
preocupatã în mare mãsurã de crearea unei imagini pozitive atât în comunitate
cât ºi în afara ei. Grupurile care conteazã pentru ei sunt întreaga populaþie,
indiferent de etnie, în sat locuind români, maghiari ºi romi, APL, reprezentanþii
instituþiilor locale si reprezentanþii IMM urilor locale care prin sponsorizãri, „ar
putea sã ne ajute sã derulãm mici acþiuni de folos comunitar“. Grupurile importante din afarã sunt: alte organizaþii neguvernamentale, instituþiile publice,
mass-media ºi finanþatori. Membrii definesc succesul organizaþiei prin înfãptuirea a ceea ce þi-ai propus în folosul comunitãþii, la standardele la care sã fie
toatã lumea mulþumitã.

Cum a ajuns TeleCentrul în comuna Traian Vuia…
De programul TeleCentrul a auzit prima datã primarul comunei încã din
2000 când a a aflat de lansarea unor telecentre în alte comune din judeþul Timiº.
Deja începuse o colaborare cu Centrul de Asistenþã Ruralã într-un proiect de
îmbunãtãþire a serviciilor administraþiei publice , astfel cã s-a decis sã vadã
despre ce e vorba, vizitând un astfel de TeleCentru nou înfiinþat. Dupã schimbul
de experienþã cu acea comunitate a început sã discute cu cei care vor deveni mai
târziu practic nucleul TeleCentrului.
Aflaserã cã au nevoie de o clãdire pe care o aveau decât cã era în paraginã
ºi necesita serioase renovãri -inclusiv consolidarea clãdirii. Acest lucru pãrea
imposibil dar pânã la urmã cu surse primite de la consiliul judeþean pentru
achiziþionarea materialelor ºi cu munca absolut voluntarã a oamenilor - clãdirea a fost renovatã complet în doar 3 luni de zile.
Aºa cum îºi aduce aminte coordonatorul TeleCentrului - vestea a ajuns în
comunitate prin martie 2001 când „ practic ºtiam cã la început va fi un centru
de informare prin care CAR venea cu echipamente ºi instruire ºi primãria va
amenaja un spaþiu. Dar sincer nu-mi venea sã cred ca este posibil acest lucru“.
Astfel în 26 mai 2001 a fost inaugurat TeleCentrul Traian Vuia.
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Iniþiative ºi rezultatele obþinute
TeleCentrul Traian Vuia este vizitat sãptãmânal de aproximativ 40 de tineri.
Unii dintre ei sunt „clienþii casei“ ºi sunt prezenþi zilnic. Adulþii vin în special în
weekend cînd au timp liber. Dar cel puþin douã ore pe zi TeleCentrul este arhiplin.
Activitãþile TeleCentrului sunt structurate pe trei direcþii strategice: tineret
ºi educaþie, sãnãtate ºi asistenþã socialã.
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În cei 4 ani de funcþionare TeleCentrul se poate mândri cu multe iniþiative
reuºite: amenajarea unui cabinet medical în Surducu Mic; servicii de consultanþã
medicalã ºi socialã; asistenþã stomatologicã de care au beneficiat 100 de copii,
o serie de acþiuni caritabile (distribuire de ajutoare pentru 30 de familii, distribuire de dulciuri pentru 300 de copii, distribuire de îmbrãcãminte ºi alimente
etc); cursuri de operare calculatoare (aproximativ 40 de persoane au putut beneficia); servicii de consultanþã în domeniul educativ; amenajarea unui loc de
joacã pentru copiii din Sudriaº ºi Jupani; ecologizarea malului lacului Surduc;
dotarea ºcolilor cu mobilier ºcolar; amenajarea ºcolii ºi grãdiniþei din Jupani;
amenajarea Casei Voluntarului, servicii de consultanþã agricolã; o serie de tabere
organizate si serbãri de iarnã pentru copii; tabãrã de arheologie la Jupani.
Alte douã proiecte sunt în curs de derulare - pietruirea drumului între douã
sate (un proiect FRDS) ºi un proiect de modernizarea a primãriei.
Asociaþia Comunitarã TeleCentru Traian Vuia este deschisã cãtre parteneriate. Pe lângã colaborarea foarte bunã cu primãria comunei, au existat contacte
fructificate ºi cu alte organizaþii ºi instituþii: Asociaþia Caritas, Centrul de
Asistenþã Ruralã, ºcoli olandeze, cu alte comunitãþi din zonã. O comunitate învecinatã a preluat modelul din Traian Vuia ºi au înfiinþat ºi ei un TeleCentru beneficind de know- how -ul celor deja mai experimentaþi.
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TeleCentru azi – de la un grup de oameni cu iniþiativã
la Asociaþia Comunitarã TeleCentru Traian Vuia
De la 3 oameni cu iniþiativã aºa cum era în 2001 - astãzi TeleCentrul este o
structurã asociativã formatã din cel puþin 20 de voluntari stabili. Cum ? Icã
povesteºte: „ La început nu aveam idee care ar fi sensul TeleCentrului. Dupã ce am
beneficiat de instruire din partea CAR ca ºi coordonator am realizat cã este un
lucru extraordinar ºi pot sã ajut comunitatea sã se dezvolte, nu fiecare persoanã
în particular. Prin TeleCentru poþi sã faci persoanele sã se simtã utile în comunitate. TeleCentrul putea rãmâne doar la stadiul de club de jocuri pentru copii“.
Dar de la 3 persoane grupul s-a mãrit pentru cã oamenii vor sã facã ceva
bun pentru comunitate. Adi voluntar încã de început îºi aminteºte care a fost
motivaþia lui de a se alãtura iniþiativei: „ M-am gândit la oportunitatea în primul
rând legatã de elevii de la ºcoala din Sudriaº la care le predau - ºi anume oportunitatea de a-mi desfãºura ºi niºte lecþii asistate de calculator - lucru care a
fost benefic pentru cã aceºti copii nu vãzuse un calculator decât la televizor.
Practic mi s-a oferit o variantã de petrecere a timpului liber într-un mod util
pentru comunitate“.
Dupã un an grupul de iniþiativã din TeleCentru au pus bazele unei organizaþi neguvernamentale pentru a fi mai organizaþi ºi pentru a putea coordona mai
eficient activitãþile din TeleCentru ºi mai ales pentru a putea atrage ºi surse de
finanþare. Deºi primãria sprijinã de fiecare datã TeleCentrul sursele de finanþare
sunt insuficiente -astfel cã TeleCentrul a trebuit sã gãseascã diverse alte cãi
pentru sustenabilitate. Dupã o serie de participãri la cursuri de formare ºi
câºtigând experienþã din practicã - membrii asociaþiei au ajuns sã scrie proiecte,
sã atragã fonduri ºi sã implementeze cu succes diverse proiecte. Dupã cum
aceºtia ne-au spus ideile le vin din comunitate - din „ necazurile oamenilor, din
discuþiile pe care le cu aceºtia“ . Apoi le discutã ºi cautã rezolvãri la problemele
identificate. Pânã nu demult nucleul asociaþiei a fost format din 4-5 persoane
care practic iniþiau ºi implementau proiectele. Însã un grup de tineri (între 1622 de ani)foarte activi au început sã înveþe ºi ei ºi deja au implementat un
proiect pe care ei l-au dorit - ºi anume realizarea unui club de tineret prin reamenajarea unui fost grajd, o clãdire anexa spaþiului TeleCentrului.

TeleCentrul Traian Vuia mâine
O realizare importantã a Asociaþiei Comunitare TeleCentru Traian Vuia este
elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilã a comunei Traian Vuia ceea ce îi
ajutã foarte mult sã intervinã în comunitate pe direcþiile strategice identificate
ºi sa aibã o viziune mai clarã asupra comunitãþii ºi un plan de acþiune mai coerent ºi organizat. Idei concrete sunt multe . În funcþie de direcþiile strategice ºi
modificarea acestora în funcþie de nevoile din comunitate dar ºi de finanþãrile
ce se vor obþine - Asociaþia Comunitarã TeleCentru Traian Vuia va putea sã-ºi
continue activitãþile pentru dezvoltarea comunei. ªi se gândesc de asemenea pe
viitor sã gãseascã soluþii de dezvoltare ºi extindere a TeleCentrului pentru cã de
multe ori spaþiul este neîncãpãtor - poate crearea unor „ciorchine“ în satele
aparþinãtoare mai îndepãrtate.
ªi bineînþeles aºa cum ne-a spus unul dintre membrii activi ai asociaþiei „ sã
intensificãm ceea ce am încercat sã pornim“. „Am avut rezultate bune ºi sã
sperãm cã Telecentru se va dezvolta ºi va dãinui în timp. Pentru cã este mai mult
decât un refugiu, o alternativã pentru oameni . Datoritã TeleCentrului am putut
face ceva util pentru comunitate ºi putem în continuare sã rezolvãm problemele
din comunitate ºi sã încercãm sã micºorãm cât mai mult diferenþa dintre urban
ºi rural“.
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Studiu de caz8

Înainte de acest proiect de dezvoltare comunitarã, nici mãcar nu ºtiam cã
existã sate cu populaþie cehã în judeþul Caraº-Severin, cum, de altfel, nu ºtiau
nici vecinii lor, care-i denumesc cu un termen generic - pemi, termen care se
aplicã ºi germanilor veniþi din Boemia. Am aflat de aceste sate în anul 2000,
odatã cu solicitarea organizaþiei People in Need din Cehia care dorea realizarea
unui studiu socio-economic, pentru a fi prezentat guvernului Republicii Cehe. De
la acel prim contact, legãtura mea personalã, precum ºi a Centrului de Asistenþã
Ruralã, Timiºoara cu aceste comunitãþi speciale a rãmas permanentã.

Satele ceheºti
Prima datã am cunoscut satele ceheºti de departe, strângând informaþii statistice ºi demografice cu ajutorul Camerei de Comerþ ºi Industrie Timiºoara.
Cehii au ajuns în sudul Banatului în 1852, prin colonizãrile theresiene, cu
scopul de a popula ºi exploata Munþii Almãjului ºi bogãþiile acestora, precum ºi
ca populaþie de grãniceri. Se explicã, astfel, izolarea satelor ceheºti, plasate la
capãtul fiecãrei vãi ce urcã dinspre Dunãre. Astãzi au mai existã 6 sate ceheºti,
celelalte fiind strãmutate, sau dispãrând sub apele lacului de acumulare de la
Porþile de Fier. Cele 6 sate sunt: centrul de comunã GÂRNIC, situatã la 45 de km.
de Moldova Nouã; satul BIGÃR, care aparþine de comuna BERZEASCA; satul
EIBENTHAL, care aparþine de comuna Dubova, în judeþul Mehedinþi; satul
SFÂNTA ELENA, care aparþine de comuna Coronini (fostã Pescari); satul RAVENSKA care aparþine de comuna ªopotul Nou; satul ªUMIÞA, care aparþine de
comuna Lãpuºnicel.
Toate aceste localitãþi sunt situate în apropierea Dunãrii, la o distanþã relativ micã de Drumul Naþional 57, drum ce leagã oraºele port de la Dunãre,
Moldova Nouã ºi Orºova. Excepþie de la aceastã apropiere o face localitatea
ªumiþa, comuna Lãpuºnicel, care este aºezatã în partea opusã, mai precis în
apropierea Drumului European 70. Chiar dacã distanþa de la drumul naþional nu
este foarte mare, satele pot fi considerate aproape izolate datoritã accesului
foarte greu, localitãþile fiind situate la altitudini între 500 ºi 800 metri, cu drumuri de acces foarte greu de pãtruns, în special iarna, existând destule perioade
8 Studiu de caz realizat de Sorin Vlad Predescu Facilitator, Centrul de Asistenþã Ruralã
www.rural-center.org
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în timpul anului când datoritã condiþiilor meteorologice nefavorabile, cãile de
acces rãmân blocate zile în ºir.

Faza de cercetare
Urmãtorul pas a fost întâlnirea cu liderii comunitãþii cehe din judeþul CaraºSeverin (mai precis liderii Uniunea Slovacilor ºi Cehilor din România, filiala
Moldova Nouã). Pe baza datelor primite am construit chestionare pentru a surprinde diverse aspecte ale vieþii oamenilor din aceste comunitãþi. Faza de teren,
respectiv aplicarea chestionarelor s-a desfãºurat în plinã iarnã, cu maºini care
alunecau pe drumurile forestiere, cu ceaþã, cu operatori rebegiþi (de la Centrul
de Cercetãri Socio-Economice). Cu toate intemperiile, nu a fost greu de remarcat cã în fiecare din aceste sate aveai senzaþia cã te afli în altã þarã. Dupã prelucrarea rezultatelor, incluzând aici ºi observaþiile directe de pe teren, a urmat o
etapã de analizã la care au participat ºi specialiºtii CHF, în urma cãreia a rezultat un studiu la care am ataºat câteva recomandãri asupra unor posibile viitoare
direcþii de dezvoltare.
Urmarea a fost cã organizaþia People in Need a finanþat un program de facilitare comunitarã pe o perioadã de 9 luni, care a cuprins trei dintre satele
ceheºti: Gârnic, Bigãr ºi Eibenthal. Cele trei sate alese erau extrem de diferite ca
ºi comportament comunitar, ca mentalitate, ca tradiþie localã.
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Satele ceheºti din Munþii Almãjului

Procesul de facilitare
Satul Gârnic este, totodatã ºi centru de comunã ºi este un sat agricol cu
locuitori proveniþi din zona Moraviei. Casele sunt mari, cu multe dependinþe,
oamenii sunt în permanenþã plecaþi de acasã, pe câmpurile de cartofi. Sunt
catolici fervenþi ºi se cãsãtoresc de tineri. Nu le plac turiºtii, pentru cã stricã
atmosfera moralã din sat ºi se considerã superiori celorlalþi cehi din zonã,
spunând cã ei sunt cei mai gospodari. Ceea ce m-a frapat cel mai mult în satul
Gârnic este statutul femeii, care nu stã niciodatã la masã cu bãrbatul, nu intrã
niciodatã înaintea lui într-o încãpere ºi nici în bisericã. În aceastã localitate
exista însã un grup de iniþiativã care dorea constituirea unei mici întreprinderi
de producþie.
Intervenþia noastrã a constat în acordarea de consultanþã juridicã ºi managerialã pentru a-i ajuta sã demareze aceastã afacere. Aceastã intervenþie a fost
un succes, pentru cã mica întreprindere s-a înfiinþat, funcþioneazã, are profit ºi
creºte constant numãrul locurilor de muncã. Existã ºi alte probleme identificate
de cãtre reprezentanþii comunitãþii: situaþia incertã a învãþãmântului în limba
maternã, îmbãtrânirea satului prin emigrarea tinerilor în Cehia, pierderea obi-
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Observaþii metodologice
În primul rând aº dori sã remarc cã alegerea acestor comunitãþi a fost fãcutã
de cãtre finanþator, urmând ca noi sã decidem în ce mod vom intervenii în acestea. În al doilea rând aº dori sã subliniez câþiva factori favorizanþi pentru procesul de facilitare:
– Izolarea care îi obligã pe oameni sã se bazeze unii pe ceilalþi ºi sã
acþioneze împreunã pentru binele comunitãþii;
– Dubla identitate minoritarã, de ceh ºi de catolic, care þine strâns
unitã comunitatea în jurul valorilor tradiþionale;
– În cazul Eibenthalului ºi a Bigãrului, faptul cã sunt sat neagricole,
ceea ce duce la o mai mare prezenþã a resurselor financiare ºi la
disponibilitate de timp pentru activitãþi comunitare;
– În cazul satului Bigãr, un factor favorizant a fost ºi intervenþia
facilitatorului ARDC, precum ºi training-ul oferit de aceastã organizaþie liderilor comunitari. De asemenea un exemplu pozitiv, pentru dezvoltarea prin proiecte, a fost câºtigarea de cãtre comunitate
a unui grant oferit de CRDE, prin care au achiziþionat un utilaj de
dezãpezire;
– Sprijinul direct ºi indirect al þãrii de origine, atât prin sprijin financiar ºi economic cât ºi prin prezenþa turisþilor cehi care au oportunitatea sã revadã satul tradiþional al strãbunicilor lor, sat care nu
mai existã astãzi în Cehia;
– Republica Cehã ºi organizaþia People in Need, împreunã cu
Consiliile Judeþene din Caraº-Severin ºi Mehedinþi au dezvoltat
programe de reabilitare a infrastructurii;
În continuarea programului de facilitare comunitarã au urmat alte activitãþi
coordonate de Centrul de Asistenþã Ruralã: înfiinþarea unui TeleCentru la
Berzasca, în apropierea acestor localitãþi cehe, realizarea unui studiu a oportunitãþilor de finanþare pentru aceste localitãþi, cuprinderea unui al patrulea sat
(Sfânta Elena) într-un proces de facilitare aflat în derulare în prezent, precum ºi
trainingul liderilor comunitari.
Singura întrebare mai mult deontologicã decât metodologicã a fost dacã noi
avem dreptul sã intervenim în aceastã adevãratã „rezervaþie antropologicã“
ducându-i pe locuitorii satelor ceheºti cãtre o modernitate care le va schimba
într-un mod definitiv identitatea. Rãspunsul a fost da. Trebuie sã schimbãm pentru cã altfel, aceste sate vor dispãrea fizic aºa cum au dispãrut ºi satele de pemi
germani din munþii Semenicului.
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ceiurilor (probleme comune tuturor localitãþile cehe) însã orice propunere de
schimbare a comportamentului comunitar este resimþitã ca un atac la adresa
tradiþiei ºi implicit a identitãþii comunitãþii.
Satul Bigãr are cu totul alte cerinþe ºi caracteristici. Mai izolat decât celelalte sate, este o aºezare în care principalele douã meserii sunt cea de muncitor
forestier ºi de miner, pentru cã terenul satului este impropriu pentru agriculturã.
Satul este aºezat în formã de cruce, cu case mici ºi colorate ºi, spre deosebire de
toate celelalte sate, are trei birturi. Oamenii sunt veseli ºi au mult timp liber,
ceea ce, împreunã cu frumoasele împrejurimi au recomandat de la început satul
pentru practicarea agroturismului. Ca facilitator al acestui sat, am participat la
toate activitãþile comunitare , de la tãiatul lemnelor din pãdure pânã la ºedinþele
filialei Uniunii Cehilor ºi Slovacilor din localitate sau petreceri tradiþionale. De la
început, am fost foarte bine primit. Pe de-o parte pentru cã fusesem anunþat de
cãtre People in Need cu care colaborau deja de câþiva ani ºi pe de altã parte,
pentru cã orice om care face efortul sã ajungã pânã acolo, devine automat prietenul lor.
Comunitatea este foarte unitã, nu fãrã a-i lipsi lipsi spiritul competiþional
pentru câºtigarea locului în comunitate. Existã clar douã grupuri de putere, care
reuºesc sã colaboreze atunci când existã scopuri supraordonate. Aceastã divizare
a avut în principal un efect benefic, fiecare grup încercând sã demonstreze cã
face mai multe pentru comunitate. Atunci când un grup procura grinzi pentru
bisericã, celãlalt reuºea sã rezolve repararea singurului drum de acces. Rolul
facilitatorului a fost în acest caz cel de a media aceste douã grupuri ºi de ajuta
la structurarea planului strategic de dezvoltare a comunitãþii. Pãrerea facilitatorului cum cã acest sat ar putea supravieþui prin agroturism nu a fost
împãrtãºitã iniþial de liderii comunitãþii. Cu toate acestea amorsa a avut succes.
La ºase luni de la încheierea facilitãrii s-au semnat primele contracte de agroturism cu firme de profil din Cehia, iar, în prezent, lângã sat se amenajeazã un
campus de vacanþã.
În Eibenthal, am ajuns primãvara, împreunã cu un coleg ºi principala noastrã întrebare a fost dacã avem ceva de fãcut acolo. Intuiþia noastrã s-a dovedit
exactã. Nu aveam ce abilitãþi sã oferim liderilor comunitari din Eibenthal.
Dimpotrivã, am învãþat de la aceºtia cât de eficient este loby-ul local ºi regional. În acest sat mecanismele comunitare funcþionau ca într-un model de manual. Adunãri comunitare periodice, plan strategic de dezvoltare, strategie politicã
ºi economicã. Eibenthalul este un sat de mineri, proveniþi din Boemia, iar acest
tip de funcþionare comunitarã este moºtenitã de la coloniºti. Decizia noastrã a
fost sã nu intervenim pentru a schimba mecanismele comunitare , oferind, mai
degrabã, abilitãþi de scriere a proiectelor ºi asistenþã tehnicã.
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al femeilor din Ghizela
Studiu de caz9

Era toamna lui 2002 când am ajuns pentru prima oarã în comuna Ghizela
din judeþul Timiº. Îmi amintesc o zi ploioasã, ºtergãtoarele de parbriz miºcânduse obsedant ºi monoton în timp ce maºina parcurgea strada principalã întortocheatã. Privirea îmi trecea de pe o parte pe alta a drumului la casele vãruite ºi
curate, dar sãrãcuþe, la multitudinea de orãtãnii ºi la copiii în cizme de cauciuc
- încãlþãmintea de toamnã-iarnã a copilului român de la sat. Selectam pe atunci sate pentru un proiect de facilitare comunitarã a Centrului de Asistenþã
Ruralã. Satul ªanoviþa, din comuna Ghizela, a fost unul dintre cele trei sate alese
din judeþul Timiº.
Facilitarea comunitarã a început în 2003, iar dupã câteva luni reuºisem sã
alcãtuim o echipã, formatã din tineri din satele ªanoviþa ºi Ghizela sub
„bagheta“ directorului ºcolii, care ne-a ºi gãzduit întâlnirile pe toatã durata
proiectului. A lui a fost de altfel ºi ideea de a implica femeile din sat într-un
proiect, alãturi de tineri ºi de copiii de la ºcoalã. Aceastã idee avea sã se realizeze în primãvara lui 2004, când Centrul de Asistenþã Ruralã selecta Ghizela ca
locaþie de implementare pentru ProAct - un proiect european de dezvoltare personalã a femeilor din mediul rural.
Îmi amintesc prima întâlnire cu femeile din Ghizela - organizatã cu ajutorul
vechiului grup de iniþiativã ºi a noului promotor local din comunã. Eram douãzeci de femei (numai femei - acesta a fost consemnul care a intrigat ºi a indignat
la vremea respectivã populaþia masculinã a comunitãþii) în cancelaria micã a
ºcolii, femei provenind - cum aveam sã aflu mai târziu - din toate colþurile þãrii,
de la Constanþa pânã în Maramureº. Veniserã la întâlnire îmboldite de curiozitate,
ºtiind cã TM 10 ELF-ul parcat în faþa ºcolii însemna „miºcãri de trupe“ ºi noutãþi
în sat, noutãþi care fuseserã flatate sã afle cã erau doar pentru ele - femeile din
Ghizela. Dupã douã ore de prezentare a proiectului, întrebãri ºi rãspunsuri, grupul
se hotãrâse sã intre în proiect, spre marea noastrã uimire, deoarece noi ne aºteptasem sã fim amânate cu rãspunsul pânã la o nouã întâlnire.
Aºa a început lucrul cu ceea ce avea sã devinã în câteva luni „ Grupul de
iniþiativã al femeilor din Ghizela“. Împreunã am învãþat multe ºi am discutat
mult despre viaþa femeii într-un sat izolat cum e Ghizela, de muncile casnice

care nu se sfârºesc niciodatã, de munca câmpului, de copii, de bãrbaþi ºi de boli,
de lumea în schimbare cu care nu þin pasul ºi le pare strãinã, de vise la care au
renunþat, de greutãþi ºi de singurãtate, de veºnica grijã a zilei de mâine care te
face sã nu gândeºti mai departe de blidul de mâncare de pe masã, dar ºi despre
prietenie, într-ajutorare, voie bunã, feminitate, proiecte ºi speranþe pentru o
viaþã mai bunã.
Grupul s-a schimbat ºi el în timp - unele femei s-au retras, altele noi au
venit - dar nucleul a rãmas constant. Ora 2 a zilei de miercuri a devenit o orã la
fel de importantã ca cea a serialului preferat, ora „clubului“ cum i-am mai spus
în glumã, mai ales dupã ce am primit o invitaþie de la birtul din sat de a face
întrunirile acolo (ca un club englezesc în toatã regula), birtaºul oferindu-se chiar
sã închidã barul pe durata întâlnirilor noastre. Tradiþia româneascã spune însã cã
o femeie „de treabã“ nu are ce cãuta la birt, aºa cã am rãmas la ºcoalã, unde am
încercat sã punem bazele unei mici afaceri cu lucru de mânã. În varã am avut
norocul de a fi remarcate de o doamnã inimoasã de la „Cânepa Româneascã“,
care s-a arãtat interesatã de o colaborare pe termen lung cu grupul. În acelaºi
timp am luat legãtura cu colegii de proiect din celelalte þãri unde existau grupuri
de iniþiativã asemãnãtoare, reuºind sã facem planuri de colaborare pentru 2005
cu grupul din Finlanda.
Deºi grupul îºi începuse activitatea în aprilie 2004, în iunie am avut curajul
sã scriem douã proiecte pentru a trage apã în ºcoalã ºi pentru un loc de joacã
pentru copii. Ambele au fost depuse la CAR la Programul de finanþare a
grupurilor de iniþiativã. Deºi au obþinut punctajul de trecere, proiectele nu au
ajuns sa fie finanþate din lipsã de sponsori, deoarece acest program de finanþare
este susþinut din fondurile atrase de CAR de la sponsori ºi donatori. Totuºi,
deoarece cerusem ºi sprijinul Primãriei pentru aceste proiecte ºi deoarece primarul fusese încântat de grupul de femei, Consiliul Local a hotãrât sã finanþeze
cele douã proiecte. Lucrãrile de tragere a apei în ºcoalã s-au finalizat în toamna lui 2004, iar parcul de joacã a fost plãnuit pentru primãvara lui 2005.
Cu ocazia deschiderii noului an ºcolar, grupul de iniþiativã a organizat o
expoziþie de prãjituri tradiþionale care s-a bucurat de sprijinul Primãriei ºi de
multã mediatizare. Succesul acestui eveniment ne-a încurajat sã ne gândim la
ceva mai îndrãzneþ - un festival tradiþional pentru primãvara lui 2005.
Tot în toamna lui 2004 am depus un nou proiect de înfiinþare a unei asociaþii a femeilor din Ghizela, o asociaþie care sã se ocupe atât de dezvoltare comunitarã, cât ºi de perpetuarea micii afaceri cu artizanat pe care am iniþiat-o în
acest proiect.
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Un facilitator despre grupul de iniþiativã

9 studiu de caz realiat de Monica Vidoni, consultant CAR, www.rural-center.org
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Iradierea dezvoltãrii comunitare
ºi a modernitãþii
studiu de caz în Poiana Teiului
Lucian Marina
Abstract: Fondul Român de Dezvoltare Socialã se individualizeazã în rândul instituþiilor de combatere a sãrãciei la nivel
comunitar prin faptul cã „oferã comunitãþilor sãrace posibilitatea de a-ºi identifica problemele prioritare, de a participa la
elaborarea unor cereri de finanþare ºi la realizarea unor proiecte
care sã ducã la rezolvarea acestor probleme“. Cu alte cuvinte,
prin acordarea de granturi comunitãþilor sãrace - proces care
respectã mecanismele prevãzute în legea 129/1998 ºi în
Manualul Operaþional al Fondului - se urmãreºte în esenþã
creºterea capitalului social în vederea reducerii sãrãciei comunitare, dar ºi a stimulãrii dezvoltãrii locale.
De altfel, în urma implementãrii unui proiect FRDS, multe comunitãþi s-au transformat în „spaþii sociale creative“ dezvoltând
strategii coerente de rezolvare a problemelor locale ºi reuºind sã
absoarbã ºi alte resurse financiare, îndeosebi din fondurile de
pre-aderare la Uniunea Europeanã ºi cu precãdere SAPARD.
Analiza de faþã reprezintã o ilustrare a modului în care un proiect
de alimentare cu apã finanþat de FRDS a reuºit sã stimuleze dezvoltarea localã la nivelul unei comune întregi. În acelaºi timp,
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acest studiu de caz descrie ºi modul în care FRDS - prin ‘construirea’ de reþele între beneficiarii de proiecte FRDS - a oferit (ºi
oferã) suport în perioada post-implementare proiectelor
finanþate în comuna Poiana Teiului pentru a încuraja comunitãþile respective sã se menþinã pe ‘traiectoria dezvoltãrii ºi
modernizãrii’.

I. Adecvarea proiectelor de alimentare cu apã la nevoile comunitãþilor sãrace
De la înfiinþarea sa, Fondul Român de Dezvoltare Socialã a finanþat sau
finanþeazã, în cadrul SDF, 80 de proiecte de alimentare cu apã în comunitãþile
rurale sãrace10. Relativ la totalul proiectelor de infrastructurã finanþate în cadrul
SDF (640) procentul este relativ mic (12,5%), dar reflectã nevoile ºi prioritãþile
stabilite de membrii comunitãþilor sãrace. Astfel, potrivit unei evaluãri realizatã
de cãtre institutul Gallup „cele mai importante probleme ale comunitãþilor identificate de respondenþi se referã la o serie de aspecte punctuale privind mica
infrastructurã ruralã - amenajarea / repararea drumurilor sau podurilor (59%),
alimentarea cu apã (14%), infrastructura serviciilor de sãnãtate - dispensar/doctor în sat/farmacie (11%), iluminatul public (11%), alimentarea cu gaze (9%),
precum ºi la domenii ce definesc situaþii problematice mai generale de tipul:
crearea de locuri de muncã (8%), sãrãcia (6%), probleme legate de agriculturã
(4%), infracþionalitatea (3%)“11. Se poate observa cu uºurinþã echivalenþa dintre
ponderea proiectelor de alimentare cu apã finanþate ºi cea a respondenþilor care
pun pe primul plan alimentarea cu apã în comunitatea lor, fapt ce sporeºte
validitatea criteriilor ºi procedurilor FRDS care au condus la o asemenea repartiþie (prin agregare).
Prin finanþarea de proiecte de alimentare cu apã, FRDS urmãreºte nu doar sã
rezolve nevoile primare legate de furnizarea apei potabile, ci ºi sã creascã nivelul
de participare localã în procesele de dezvoltare comunitarã. În cele ce urmeazã,
vom încerca sã descriem cum, prin obþinerea de granturi FRDS ºi prin sprijinul
oferit de Fond de-a lungul implementãrii proiectelor ºi în perioada post-imple-
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Concluzii
ProAct a oferit femeilor din Ghizela ºansa de a învãþa lucruri noi - informaþii
despre piaþa muncii, pregãtire pentru angajare, documente administrative,
iniþierea de afaceri ºi lucrul cu calculatorul. În plus ne-a oferit ºansa de a ne
cunoaºte ºi de a deveni prietene - n-am sã uit niciodatã tortul uriaº care mi sa pregãtit de ziua mea, dar nici îngrijorarea când Nuþi ºi-a opãrit picioarele
foarte grav, sau când Doca era sã-ºi piardã ochiul. Am învãþat unele de la altele
ºi încã o mai facem, am încercat sã facem ceva pentru comunitatea din Ghizela
ºi mai ales pentru femeile din aceastã comunitate. ªi cred ca femeile din Grupul
de iniþiativã vor continua ceea ce am început împreunã ºi vor face sã fie „un pic
mai bine“ pentru toþi.

10 Proiectele implementate de FRDS pânã în prezent sunt: Proiectul SDF - „Social Development
Fund“ (1999-2006)- care s-a desfãºurat în douã faze - SDF I ºi SDF II, ºi care a fost
finanþat prin BIRD (Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare) ºi BDCE
(Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei); Fereastra comunitarã a „Proiectului de
Dezvoltare Ruralã“ - PDR (2003-2005), finanþat prin BIRD ºi SDSCM I - „Schema de
dezvoltare Socialã a comunitãþilor Miniere“ (2004-2006), parte a „Programului de
Închidere a Minelor ºi Atenuare a Impactului Social“, finanþat prin BIRD ºi coordonat
de Ministerul Economiei ºi Comerþului.
11 Evaluarea impactului proiectelor FRDS, raport de cercetare , februarie 2004, The Gallup
Organization
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II. Descrierea comunitãþilor
Primele sate din judeþul Neamþ, care au beneficiat de granturi FRDS pentru
construirea unor reþele de captare ºi aducþiune a apei, Dreptu ºi Sãvineºti, sunt
plasate în comuna Poiana Teiului12. Cele douã comunitãþi sunt strâns legate ºi
apropiate geografic ºi social, chiar dacã între ele existã unele diferenþe pe care
le vom sublinia la momentul respectiv.
Comuna Poiana Teiului este situatã în partea de nord-vest a judeþului
Neamþ, fiind aºezatã pe Valea Bistriþei. Este o comunã nouã din punct de vedere
administrativ, formarea, precum ºi denumirea ei fiind influenþatã de strãmutãrile
ºi relocãrile care au avut loc cu ocazia construirii Hidrocentralei de la Bicaz ºi a
lacului de acumulare Izvorul Muntelui.

III. Apa în cadrul resurselor comunitare
Resursa vitalã de comunicaþie ºi supravieþuire este Râul Bistriþa, care însã
din pãcate a fost ºi un element cauzator de dezastre naturale: „Acum un an
sloiurile de gheaþã de pe Bistriþa au mãturat în calea lor puntea de legãturã dintre satul nostru Pârul Fagului ºi satul Dreptu ºi tot atunci au omorât, s-a dat ºi
la televizor 3 tineri veniþi sã petreacã revelionul pe malul Bistriþei, chiar aici în
satul nostru… A fost jale mare“ (profesor, satul Pârâul Fagului). ªi astãzi Bistriþa,
foarte rapidã, macinã uºor podurile sau punþile improvizate, care de multe ori
sunt cãi vitale de comunicaþie pentru multe sate de pe malurile sale.
În privinþa izvoarelor acestea sunt de obicei situate pe versanþii muntoºi ºi
destul de puþin în vãile în care sunt amplasate satele. Astfel paradoxal
gospodãriile cele mai izolate din punct de vedere al accesului la pieþe, educaþie
ºi cãi de comunicaþie au cel mai facil acces la apã potabilã. Acest lucru a desenat ºi modul în care s-a dezvoltat alimentarea cu apã potabilã în satele din
comunã, cronologia proiectelor FRDS în special. Satul Dreptu, satul cel mai îndepãrtat de centrul de comunã ºi în acelaºi timp ºi de centrul de judeþ, a fost cel
care a conexat o resursã (izvoare bogate relativ uºor de captat) cu o nevoie stringentã (deºi relativ aproape de apã, casele de „din vale“ îºi procurau foarte greu
apa potabilã). Au urmat apoi celelalte sate, în ordinea închiderii cu succes a
proiectelor: Sãvineºti (proiect închis în februarie 2002), Poiana Largului ºi Petru
12 În comuna Poiana Teiului au fost finanþate cu succes patru proiecte de alimentare cu apã, în
afara celor douã sate studiate de noi, fiind realizate reþele de apã ºi în satele Poiana
Largului ºi Petru Vodã.
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Vodã (închise în ianuarie-februarie 2003).

IV. Scurt istoric al alimentãrii cu apã în comuna Poiana Teiului
Primul proiect de alimentare cu apã, cel de la Dreptu, finalizat în decembrie
2001 ºi dat în funcþiune în primele luni din 2002 a fost finanþat dintr-un grant
FRDS.
Succesul primului proiect a fost urmat de o implementare la fel de reuºitã în
satul vecin Sãvineºti tot printr-un grant FRDS.
Aproape în acelaºi timp cu proiectul din Sãvineºti (în runda urmãtoare, la
câteva luni distanþã) se deschid alte douã proiecte tot în comuna Poiana Teiului
ºi de asemenea finanþate de FRDS.
Toate cele patru proiecte, pot fi apreciate dupã standardele FRDS (organizare ºi participare comunitarã, contribuþia comunitãþii, întreþinere ºi durabilitate) ca ºi cazuri de succes. Proiectele FRDS au fost continuate imediat de un
proiect Sapard de alimentare cu apã încheiat în noiembrie 2004, pentru încã 6
sate ale comunei Poiana Teiului.
În privinþa ponderii gospodãriilor fãrã acces la apã curentã, comuna Poiana
Teiului, dupã finalizarea a douã proiecte FRDS, a ajuns în 2002 la mai puþin de
75% gospodãrii neracordate, iar la nivelul anului 2004 un singur sat, Pârâul
Fagului, reprezentând mai puþin de 5,9% din populaþia comunei, nu dispunea de
alimentare funcþionalã cu apã potabilã.
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mentare, comunitãþile din comuna Poiana Teiului s-au înscris pe o traiectorie de
modernizare ºi dezvoltare durabilã.

V. Stadiul iniþial al dezvoltãrii comunitare (anterior finanþãrii FRDS)
ªcoala este în Dreptu, ca de altfel în întreaga comunã, instituþia care s-a
bucurat de-a lungul timpului de cea mai mare încredere. Liderii ei, unii charismatici, ca legendarul învãþãtor Romanescu, despre care am obþinut nu numai
descrieri romanþate, dar ºi numeroase relatãri veridice ale actelor sale inovative,
au fost în mai multe situaþii ºi lideri ai comunitãþii, uneori ºi ai comunei13. Din
pãcate nivelul iniþial (din 1999) al dezvoltãrii comunitare, anterior depunerii
proiectului FRDS era unul scãzut, fracturat de perioda comunistã: „Împreunã,
între 1950 ºi 1990, puþine lucruri s-au fãcut aici în comunã, doar cu ani în urmã,
între cele douã rãzboaie, a existat un învãþãtor cu care am fost foarte bun prieten, a reuºit sã mobilizeze oamenii, a fãcut o ºcoalã, fãrã contribuþii de la stat“
(interviu).
13 Dintre faptele învãþãtorului cea mai durabilã ºi care atrage ºi numeroºi vizitatori este înfiinþarea Muzeului Zoologic Dreptu încã din anul 1924, în vechiul local al ºcolii, muzeu
unde s-au strâns în decursul timpului numeroase specii de animale ºi pãsãri, unele dintre ele dispãrute astãzi.
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VI. Primele iniþiative comunitare majore
Participarea în proiectul FRDS s-a fãcut încã din faza iniþialã a dezbaterilor,
prin consultarea cetãþenilor ºi prin numeroase discuþii, dominate nu de multe ori
de un pesimism canalizat mai ales spre posibilitatea ca cineva din afarã sã-i sprijine financiar: „Oamenii erau încã rezervaþi nu ºtiau încã, ei nu înþelegeau ce
înseamnã aprobarea unui proiect ºi termenele respective ºi cã trebuie sã facã ºi
ei ceva, pânã la urmã au venit“ (interviu).
Ideea proiectului, în lipsa unei facilitãri, a pornit de la Directorul ªcolii din
Dreptu, mai precis de la cerinþa Inspecþiei Direcþiei Sanitare ca sã fie apã în
ºcoalã ºi apoi dupã dezbateri între profesori s-au hotãrât sã fie angrenaþi ºi
ceilalþi sãteni pentru realizarea unei reþele de alimentare cu apã.
Proiectul din Dreptu s-a deschis în august 2000 ºi a fost închis în decembrie
anul urmãtor. Sãtenii din Dreptu au contribuit cu muncã, constând în sãpare de
ºanþuri pentru conductele de alimentare cu apã. Proiectul total a constat în
captarea la suprafaþã a mai multor izvoare de pe un versant din stânga Bistriþei,
aducþiunea, sãparea unui bazin de înmagazinare ºi construcþia unei reþele
stradale de aproape 2,2 km, având ca beneficiari direcþi peste 670 de persoane.
În activitãþile ce solicitau contribuþia comunitãþii au fost angrenaþi toþi
locuitorii, fiecãrei familii revenindu-i o anumitã porþiune de sãpat. Din cauza lidership-ului direct, membrii C:C.P. trebuind practic sã discute cu fiecare locuitor
în parte, se consuma ºi mult timp ºi au apãrut unele întârzieri care au fost rezolvate prin intervenþia ºi îngãduinþa agentului de executare „care era din zonã“.
În Sãvineºti iniþiativa proiectului a venit tot din partea unor oameni de
ºcoalã, rezidenþi doar în sat ºi cu locul de muncã la celelalte ºcoli din comunã
(secretarul Comitetului de Conducere a Proiectului (C.C.P.) a fost directorul ºcolii
din centrul de comunã). Diferit de Dreptu, aici ºcoala a fost doar unul dintre beneficiari ºi nu primul. La adunarea publicã la care s-a structurat grupul de iniþiativã ºi s-a ales conducerea proiectului a fost invitat ºi un membru al C.C.P.-ului
de la Dreptu, care a explicat atât modul cum au procedat ei, cât ºi primele dificultãþi care le aveau. În acest fel a fost preîntâmpinatã ºi neincluderea unor costuri destul de substanþiale (cum a fost studiul de fezabilitate) în bugetul proiec-

tului. În plus, în afara contribuþiei în naturã, puþin mai micã decât cea de la
Dreptu, s-a constituit ºi un fond de rezervã (un fel de fond de rulment, asiguratoriu), o parte din bani fiind folosiþi pentru cheltuieli neprevãzute de pe parcursul proiectului, iar restul fiind returnaþi la sfârºitul proiectului, sãtenilor. Ideea
constituirii acestui fond a aparþinut femeilor din proiect, care de altfel au avut
ºi un reprezentant în comitetul de conducere.

VII. Participare ºi organizare comunitarã în proiectele FRDS
La Sãvineºti organizarea comunitarã ºi participarea sãtenilor la proiectele de
alimentare cu apã a fost uºor diferitã faþã de cea de la Dreptu. Deºi a debutat
sub auspicii nefavorabile, chiar dupã aprobarea proiectului preºedintele C.C.P.
emigrând în Germania, noul preºedinte, un gospodar cu stare, tânãr ºi energic a
impus un alt ritm lucrãrilor realizate ºi o organizare care s-a dovedit mai eficientã. Astfel lucrarea a fost împãrþitã pe mai multe tronsoane de 500-600 m, pe
porþiuni de sat, iar oamenii au fost organizaþi în 8 echipe de aproximativ 40 de
oameni, fiecare echipã având câte „un ºef bun de gurã ºi cu prestanþã“ (interviu). O organizare care a dinamizat atât execuþia lucrãrii, cât ºi lidershipul, delegat spre mai mulþi lideri de subgrup comunitar. Beneficiind ºi de instalarea unui
nou primar, un tânãr de profesie medic veterinar, care a favorizat mobilizarea
oamenilor, de un „foarte bun“ diriginte de ºantier ºi de toate atuurile organizatorice enumerate, cei din Sãvineºti au terminat proiectul aproape în acelaºi timp
cu localnicii din Dreptu.
Cercetãrile efectuate de noi în 2004, arãtau cã, în ambele sate, s-a produs o
creºtere a gradului de implicare ºi participare, atât în întreþinerea proiectelor, cât
ºi în realizarea altor proiecte comunitare. Evoluþiile ulterioare închiderii
proiectelor finanþate de FRDS întãreau convingerea celor intervievaþi atunci cã
„oamenii au devenit mult mai sãritori ºi interesaþi...acum imediat întreabã dacã
un pic scade presiunea la apã, ce se întâmplã, ce putem face pentru a rezolva“,
reacþia lor la problemele comunitare fiind mult mai promptã.
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Participarea oamenilor la proiectele comune este un instrument important
în activitãþile de dezvoltare localã. Participarea este un proces de relaþionare
bidirecþionalã între organele decizionale de la nivelul comunitãþii ºi persoanele
interesate, ori „de-a lungul timpului oamenii au fost tot timpul învatati sa nu se
realizeze ceva, sa fie dusi cu vorba…“ , astfel încât pânã la data proiectului FRDS
despre oamenii din Poiana Teiului se afirma cã „aºteaptau întotdeauna sã-i
mobilizeze altcineva“ (interviu).

VIII. Modernizarea ca ºi efect post-implementare
Satele Dreptu ºi Sãvineºti sunt 2 sate de munte situate ambele la distanþe
de peste 30 km de un oraº ºi la distanþã de peste 50 de km de un oraº cu peste
50.000 de locuitori. Sunt douã sate din România în care beneficiile aduse de
construirea reþelei de apã potabilã sunt vizibile în marea majoritate a gospodãriilor.
Beneficiile la nivelul celor douã comunitãþi au fost însemnate ºi au provocat, cumulat cu alþi factori, o modernizare resimþitã puternic atât ca stare de
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IX. Iradierea primului proiect finanþat de FRDS
pentru alimentare cu apã
Primul proiect dezvoltat în satul de margine al comunei Poiana Teiului,
Dreptu, a „iradiat“ atât în cuprinsul celorlalte sate din comunã , cât ºi la nord
spre satul vecin din comuna Fãrcaºa:
„Prima instalaþie de apã de canalizare, prima canalizare s-a realizat în satul
Dreptu, a fost un primar sufletist B. G., unde împreunã cu actualul director al
ºcolii, Ancuþa Vasile, împreunã au realizat proiectul. Când s-a terminat proiectul
ºi canalizarea cu apã potabilã, s-au gândit sã ducã ºi la Sãvineºti, la satul vecin“
(secretar C.C.P. Sãvineºti, P.T.)
„Am fãcut toatã documentaþia ºi era ºi urgenþã pentru cã mai era un pic ºi
trebuiau depuse. Am depus dosarele, ...care dosare?... Sãvineºti, Poiana Largului,
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Petru Vodã, trei dosare o datã. Aºa a vrut bunul Dumnezeu, a venit rãspunsul
pentru Sãvineºti, Sãvineºtiul a fost aprobat.“ (femeie, 54 ani, grupul de iniþiativã
Sãvineºti)
„…Documentaþia de la Fãrcaºa a fost fãcutã cam în paralel cam cu s-a fãcut
aicea, sau cu un pas, doi în urmã, dar dupã ce s-a aprobat dosarul respectiv, am
fost chiar la prima ºedinþã acolo ºi erau oameni ºi le-am spus experienþa pe care
am avut-o ºi din necazurile pe care le-am avut aicea ºi sã nu se repete ºi acolo,
ºi organizarea a fost mult mai bunã, cred cã au avut ºi acest exemplu“
(preºedinte C.C.P. Dreptu)
În afara celor 4 proiecte de alimentare cu apã finanþate prin granturi FRDS
care au reuºit sã schimbe între 2000-2003 faþa a patru sate din comuna Poiana
Teiului (fiind un caz rar ºi extraordinar de benefic pentru comunitãþile rurale de
pe Valea Bistriþei) impunând un alt mod de a trãi, gândi ºi acþiona în comunitate
pe un areal impresionant, un proiect Sapard a dezvoltat ulterior (între 20032004) reþeaua de apã în alte 6 sate ale comunei.
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spirit la nivel comunitar, cât ºi ca manifestare tehnicã în gospodãriile cetãþenilor. Lista beneficiilor declarate, direct asociate intervenþiilor FRDS este destul
de lungã: o ºcoalã mai curatã ºi un mediu securizant ºi ecologic pentru copii,
confortul unei locuinþe moderne cu baie „în care nu mai mergi noaptea afarã ºi
te poþi spãla la orice orã“, posibilitatea de a folosi apa în procesele din
gospodãrie, agriculturã ºi industrie (existã totuºi o supraveghere reciprocã a
consumului ceea ce a crescut responsabilitatea ºi raþionalitatea utilizãrii ei),
construirea de pensiuni moderne „cu confort occidental“ (în Dreptu sunt 4-5
pensiuni a cãror confort este într-adevãr ridicat), un respect ºi o atracþie sporitã
a orãºenilor („care ne spun cã se simt aici mai bine decât la ei acasã“). Unii
locuitori ne-au mai declarat cã nu ºi-ar mai putea imagina cum ar putea sã trãiascã fãrã apã în casã, la baie ºi la bucãtãrie.
Fãrã a verifica decât prin observare exterioarã, aproximativ 60% din
gospodãriile din Dreptu au apa trasã în casã, iar în Sãvineºti mai mult de 70 %
(nu s-a verificat fostul cãtun). Au fost vizitate de asemenea ºi 3-4 case cu bãi
foarte bine utilate cu maºini de spãlat, boilere ºi cãzi noi.
Ca efecte colaterale ale introducerii apei s-a observat ºi o mare dorinþã a
locuitorilor de a folosi materiale de construcþie de interior ºi exterior, moderne
ºi destul de costisitoare (vopsea lavabilã, gresie ºi faianþã de gust, un mobilier
adecvat din pal melaminat, etc.).
Introducerea apei a fost urmatã ºi de o dorinþã puternicã a comunitãþilor din
Dreptu ºi Sãvineºti de a se introduce gazul metan (s-au strâns bani, s-au format
comitete de iniþiativã).
Apa este de asemenea prezentã în locurile publice din sat (ciºmele din fier
turnat) ºi în faþa principalelor puncte de acces în sat, întãrind parcã zi de zi
încrederea oamenilor în puterea acþiunii comune.

X. Rolul FRDS în difuziunea dezvoltãrii comunitare ºi a modernizãrii
Modernizarea ca proces ar putea pãrea pentru astfel de sate de munte, izolate ºi cu resurse puþine, o þintã îndepãrtatã. Atunci când „recuperarea“ se face
de la un nivel relativ ridicat al dezvoltãrii comunitare, pe un prag mai puþin
scãzut de sãrãcie comunitarã, cu un nivel de trai al indivizilor nu foarte jos ºi
într-un context de relativã prosperitate în zonele vecine, modernizarea devine
asociatã intervenþiilor FRDS, aºa cum demonstreazã acest caz.
Intervenþiile FRDS au fost catalizatorii modernizãrii comunei prin stimularea
adoptãrii unor mijloace moderne de utilizare a apei în gospodãriile care au beneficiat direct de reþelele de aducþiune. Mai mult, prin difuzarea modelului de
captare ºi aducþiune a apei ºi de modernizare a gospodãriilor în satele din centrul comunei, s-a dezvoltat practic o frumoasã ºi întinsã zonã a Vãii Bistriþei. De
menþionat cã Poiana Teiului este comuna care a cumulat cele mai multe proiecte
FRDS de alimentare cu apã din România, intervenþia Fondului dobândind, prin
compunere, caracter strategic în privinþa modernizãrii ºi dezvoltãrii comunitare
în arealul Vãii Bistriþei. Astfel din cele 7 proiecte de alimentare cu apã din
judeþul Neamþ, 6, adicã peste 83 %, s-au derulat pe Valea Bistriþei, în amonte de
lacul de acumulare. Pe drumul naþional 17B, Târgu Neamþ-Vatra Dornei proiectul din Dreptu a fost urmat în satul vecin, Frumosu, din comuna Fãrcaºa, iar
proiectele din Valea Largului au iradiat pe DN 15 Piatra Neamþ spre primul sat
„întâlnit“ din comuna vecinã Hangu, la Chiriþeni. Printre factorii care au
favorizat aceastã difuziune rapidã pot fi identificaþi:
– rãspândirea informalã a veºtii legate de succesul vecinilor
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XI. Sustenabilitatea reþelelor de alimentare cu apã
din Poiana Teiului. Crearea de reþele între comunitãþi
„Lipsa unei reþele de alimentare cu apã nu vine de la D-zeu“ - acesta este
primul pas în asigurarea dezvoltãrii comunitare pe care l-au fãcut deja toate
satele din Poiana Teiului. „Ce ar trebui sã facem pentru a avea acces la apã potabilã?“ - au învãþat, de asemenea, toate comunitãþile. „Cum ºi cu ce resurse sã
dezvoltãm o strategie de dezvoltare comunitarã pe termen lung prin care sã se
rezolve nu doar problema apei potabile, ci ºi a drumurilor proaste, a lipsei
locurilor de muncã etc?“- ºi din acest punct de vedere satele din Poiana Teiului
au fãcut paºi remarcabili, spre deosebire de alte comunitãþi. Astfel, satele din
Poiana Teiului, în urma implementãrii cu succes a unor proiecte de alimentare
cu apã din granturi FRDS au continuat sã se mobilizeze ºi, în parteneriat cu
autoritãþile locale, au încercat ºi chiar au identificat soluþii pentru rezolvarea
altor probleme cu care se confruntã (de pildã, atât în Dreptu, cât ºi în Sãvineºti
a existat iniþiativa introduceri de gaz metan)15 Nu întâmplãtor comuna Poiana
14 Lucian Marina, Intervenþia în comunitãþile rurale vecine, revista WEB a Colegiului Max Weber,
nr. 1-2/1995, Cluj-Napoca
15 De menþionat în acest context exemplul satului Topoliceni care, în ciuda faptului cã cererea
pentru un proiect de alimentare cu apã depusã la FRDS în 2001 a fost respinsã nu s-a
descurajat ºi a reuºit în cele din urmã sã-ºi resolve aceastã problemã apelând la alte
surse de finanþare.
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Teiului a primit în 2005 distincþia de sat european în cadrul competiþiei organizate de Delegaþia Comisiei Europene în România16
Cu toate acestea, chiar dacã sindromul de dependenþã - adicã „atitudinea ºi
credinþa cã o comunitate nu îºi poate rezolva problemele fãrã ajutor din afarã“
- a fost înlãturat, nu înseamnã cã a fost eliminatã în totalitate ºi dependenþa
faþã de sprijinul exterior. Acest lucru transpare din modul în care comunitãþile
din Poiana Teiului au rãspuns (ºi rãspund în continuare) la facilitarea ºi activitãþile de reþea desfãºurate de cãtre FRDS în perioada post-implementare în
regiunea respectivã.
Activitãþile de reþea (networking) au fost concepute de cãtre FRDS ca instrumente prin care sã se asigure sustenabilitatea proiectelor finanþate ºi prin care
sã se menþinã comunitãþile pe drumul dezvoltãrii comunitare. Cu alte cuvinte,
scopul acestor reþele rezidã, pe de o parte, în asistarea reprezentanþilor comunitãþilor ce au încheiat cu succes implementarea unui proiect FRDS în asigurarea
întreþinerii, respectiv administrãrii în condiþii optime a obiectivului realizat prin
proiect, iar pe de altã parte, în facilitarea transferului de cunoºtinþe ºi de experienþã între grupurile comunitare care au implementat, deruleazã, respectiv ºiau manifestat dorinþa de a realiza un proiect cu finanþare FRDS
Începând din anul 2003 FRDS a început sã ‘construiascã’ astfel de reþelepilot între beneficiarii - inclusiv potenþiali, de proiecte FRDS. Modul de structurare ºi funcþionare a acestor reþele - inclusiv managementul acestora - s-a
realizat (ºi se realizeazã) pe baza unor evaluãri participative periodice, þinând
cont exclusiv de nevoile de suport ºi/ sau dezvoltare ale comunitãþilor.
Una dintre aceste reþele, constituitã în 2004, cuprinde proiecte de alimentare cu apã din regiunea de dezvoltare Nord- Est, inclusiv proiectele finanþate în
comuna Poiana Teiului.17 De la înfiinþarea acesteia au fost organizate mai multe
întâlniri de reþea, fiecare cu un conþinut distinct.
În urma primelor vizite de facilitare în comunitãþi ºi a schimbului de experienþã din cadrul primei întâlniri de reþea s-a constatat cã problema majorã cu
care se confruntau beneficiarii proiectelor de alimentare cu apã era legatã de
lipsa staþiei de clorinare (sau neincluderea acesteia în proiectul tehnic). În plus,
comunitãþile din Poiana Teiului (dar ºi din întrega regiune) nu erau familiare cu
modificãrile legislative referitoare la sistemele de alimentare cu apã sau, dacã
erau, aveau dificultãþi în respectarea acestora (îndeosebi din cauza resurselor
financiare insuficiente). Alte comunitãþi, precum cea din Dreptu, se confruntau
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– „goana dupã modernizarea gospodãriilor“ manifestatã de locuitorii
satelor unde s-au câºtigat proiecte
– concurenþa pozitivã între instituþii (ºcoli) din sate diferite în cadrul
aceleiaºi comune
– concurenþa dintre autoritãþile locale dintr-o comunã ºi autoritãþile
locale din altã comunã
– concurenþa dintre stakeholderi pentru accederea la statutul de
„om respectat“, în acest sens ei fiind exponenþii anumitor interese
locale uneori sedimentate socio-profesional: cadre didactice, „privatizaþi“, „consilieri“, „pãdurari“, etc.
Existenþa unor persoane cu interese intercomunitare, a unor persoane care
locuiesc într-o localitate ºi muncesc în alta, persoane nãscute într-o comunitate
unde au majoritatea rudelor ºi care locuiesc în altã comunitate, persoane care
au interese de afaceri în altã localitate decât cea de domiciliu, etc. a avut efecte
benefice atât asupra iradierii dezvoltãrii capitalului social de proiect, cât ºi
asupra modernizãrii. Situaþi fie în categoria liderilor autentici, fie a unor persoane respectate sau educate, „contactorii intercomunitari“14 au reuºit sã
creascã viteza difuzãrii unor inovaþii tehnice, dar ºi a unor mentalitãþi netradiþionale.

16 Distincþia a fost primitã îndeosebi pentru eforturile de reabilitare a infrastrcturii - inclusiv a
reþelelor de alimentare cu apã, pentru eforturile de reabilitare a ºcolilor, dar ºi pentru
dezvoltarea eco-turismului local.
17 Vezi Câmpean, C ºi Soflau, V, Interconectarea comunitãþilor, 2005, raport FRDS, pentru o
analizã detaliatã asupra modului în care s-au constituit reþelele între beneficiari ºi sau ajustat (se ajusteazã) managementul (plan de activitate, buget anual, conducere/
administrare etc) ºi strategiile de funcþionare în funcþie de cerinþele comunitãþilor.
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Din poveºtile adevãrate
Studiu de caz - Zimbru19

În toamna lui 2002, dupã o cãlãtorie cu mai multe peripeþii, printre care ºi
parcurgerea unui drum de zece kilometri de „off-road“ în cel mai pur sens al
cuvântului, ajungeam la Zimbru, comuna Gurahonþ. Voiam sã fac o evaluare a
capitalului social al comunitãþii satului, pentru a-l include într-un proiect de
facilitare comunitarã desfãºurat de Centrul de Asistenþã Ruralã. Mai evaluasem
douã comunitãþi din judeþul Arad ºi aºteptam sã vãd ce îmi rezervã satul acela
pitoresc, aºezat între dealuri, cu uliþe care urcau din strada principalã spre deal.
18 De pildã, în prezent, în cadrul acestei reþele este în derulare o campanie iniþiatã de FRDS ºi
intitulatã „Apã sãnãtoasã“ - campanie prin care reprezentanþii FRDS încearcã sã-i
responsabilizeze pe membri comunitãþilor ºi sã gãseascã împreunã mijloace (inclusiv
financiare) prin care sã realizeze un dispozitiv de tratare a apei.
19 Studiu de caz realizat de Raluca Mâþ, consultant CAR, www.rural-center.org
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Aºa cum era de aºteptat într-un loc nu foarte generos pentru practicarea
agriculturii, zimbranii cultivau cartofi, îngrijeau livezile de meri ºi creºteau animale. Sursa principalã de venit a locuitorilor satului este exploatarea forestierã.
Unii sãteni lucrau ca angajaþi la cele douã firme de exploatare forestierã care îºi
desfãºurau activitatea „în susul“ satului, alþii se întreþineau transportând lemne
pe cont propriu, o afacere mai puþin legalã.
Cu toate acestea, dupã doar douã zile petrecute la Zimbru am fost impresionatã de puterea unora din cei pe care i-am cunoscut de a mobiliza comunitatea în direcþia realizãrii unor obiective de interes pentru întregul sat. Am aflat,
în cele câteva zile petrecute la Zimbru, cã în acel an - 2002 - fusese renovatã
biserica, fusese construitã din temelii o casã parohialã, pentru ca zimbranii sã
aibã preot în sat, câteva familii de penticostali din sat fuseserã ajutate sã-ºi construiascã o casã de rugãciune ºi începuse lucrul la un dispensar sãtesc, finanþat
de episcopia din Arad.
Unul dintre oamenii de care am pomenit este domnul Alexa ªandru învãþãtor pensionar. La plecare, dupã prima mea vizitã la Zimbru, învãþãtorul mi-a spus
din poartã cã, deºi nu prea vede cum aº putea eu sã ajut comunitatea lor atâta
vreme cât nu le dau nici un ban, totuºi are speranþa cã venirea mea este un semn
cã nu au fost complet uitaþi. Am înþeles atunci din cuvintele lui cã, deºi se strãduiau sã facã ceva pentru satul lor, oamenii din Zimbru trãiau într-o izolare lipsitã de speranþa cã cineva din afara comunitãþii se va interesa vreodatã de ei.
Timp de ºase luni (octombrie 2002 - martie 2003), am lucrat ca facilitator
comunitar al Centrului de Asistenþã Ruralã în acest sat. Au urmat apoi mai multe
luni de consultanþã. Dupã doar câteva vizite, ºtiam deja foarte bine care sunt
problemele lor cele mai importante ºi identificasem liderii de opinie ai comunitãþii. Una dintre problemele cu care se confruntã sãtenii zi de zi este parcurgerea drumului de acasã în comunã ºi din Gurahonþ cãtre casã. Drumul are o
lungime de zece kilometri, este foarte deteriorat ºi poate fi parcurs doar cu
maºini mari, fiind circulat în general de maºini care transportã lemne. Existã un
autobuz care are douã curse pe zi ºi care parcurge cei zece kilometri în mai mult
de o orã.
În mai 2003 au început sã aparã primele rezultate ale procesului de facilitare comunitarã. Câºtigasem deja încrederea comunitãþii în care lucram, iar liderii comunitari - în cazul satului Zimbru, liderii de opinie pe care îi identificasem, participaserã deja la douã sesiuni de training ale Centrului de Asistenþã
Ruralã ºi aveau deja cunoºtinþe despre existenþa unor fonduri destinate mediului rural ºi despre cum pot fi ele accesate. Cel mai important rezultat a fost
depunerea la FDSR a unui proiect pentru reabilitarea drumului de acces din
comunã în sat.
Doamna Neli Chira, participantã la cele douã sesiuni de training de la
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cu probleme specifice (ex.: insuficienþa sursei de apã ºi, ca atare, identificarea de
modalitãþi de contorizare a apei sau de limitare a consumului)
De aceea, pentru a veni în întâmpinarea aºteptãrilor membrilor reþelei, întâlnirile de reþea organizate s-au focalizat asupra unor aspecte concrete precum:
modalitãþi de îmbunãtãþire/ extindere a sistemului de alimentare cu apã, oportunitãþi de finanþare ºi scriere de proiecte pentru rezolvarea altor probleme
comunitare, vizite în comunitate ºi schimb de experienþã cu alte comunitãþi care
au derulat proiecte FRDS etc18.
Nu se poate spune în acest moment cum va fi ‘modelatã’ aceastã reþea, dacã
ºi cât de repede va exista un transfer al managementului reþelei cãtre beneficiari ori dacã aceastã reþea va dobândi sau nu la iniþiativa comunitãþilor un statut
juridic. Depinde, în cea mai mare parte, de dorinþa ºi implicarea beneficiarilor cel
puþin la acelaºi nivel ca în prezent, de colaborarea între comunitãþi ºi autoritãþi
locale, dar nu numai. Firesc, FRDS nu va sprijini decât pentru o perioadã limitatã
aceastã reþea ºi comunitãþile care o compun. ªi, la fel de firesc, aºa cum la
început FRDS nu ºi-a imaginat cã implementarea unui proiect în Poiana Teiului
va genera un întreg mecanism de dezvoltare comunitarã, nici în prezent nu se
poate afirma cât de departe ºi în ce ritm se vor deplasa în continuare comunitãþile din Poiana Teiului pe traiectoria dezvoltãrii ºi modernizãrii.
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Acþiunea „Sãptãmâna mobilitãþii europene
în Ardud“ – 17-22 septembrie 2005
Studiu de caz20

Scopul studiului de caz
Analiza activitãþilor ºi evidenþierea importanþei informãrii despre protecþia
mediului în comunitatea din Ardud ce a avut loc în perioada 17-22 septembrie
2005.
Studiul va urmãri:
– Relevanþa programului ºi organizaþiilor care au fost implicate în
aceastã acþiune
– Analiza ºi descrierea activitãþilor
– Impactul la nivel local, judeþean al activitãþilor si rezultate
20 Studiu de caz realizat de Timea Csetnek, agent de dezvoltare localã în Ardud, Jud. Satu Mare
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– Schimbãri organizaþionale (interne, externe)
Concepte cheie: folosite în acest studiu de caz sunt cele legate de aquisul
comunitar în domeniul de mediu, protecþia naturii ºi a mediului înconjurãtor ºi
activitãþi ce þin de mobilitatea europeanã ºi normele impuse de Uniunea
Europeanã în materie de protecþia mediului.

Teme de cercetare
Relevanþa programului ºi organizaþiilor care au fost implicate în aceastã
acþiune
„Sãptãmâna mobilitãþii europene“ este un program de protecþie a mediului
ce se deruleazã anual în perioada 17-22 septembrie în cele 25 state membre ale
Uniunii Europene, precum ºi în alte state. Programul îºi propune sã scoatã în evidenþã importanþa protejãrii mediului înconjurãtor, promovând activitãþi precum:
curãþirea prin voluntariat a unor zone de interes comunitar, susþinerea iniþiativelor de transport prietenos (Ziua de 22 septembrie este declaratã Ziua
Mondialã a Mobilitãþii fãrã maºinã), dezvoltarea de programe educative în
domeniul mediului pentru membrii comunitãþilor cu vârste cât se poate de variate, precum ºi promovarea principiilor dezvoltãrii durabile. Manifestãri de acest
gen în România în aceastã perioadã s-au organizat în aproximativ 50 de localitãþi.21
Acest proiect a fost iniþiat de Uniunea Europeanã prin European
Enviorenement Agency. Implementatorul din România a fost Ministerul
Mediului, iar în teritoriu Agenþiile de Protecþia a Mediului. Însã, în cazul acestei
acþiuni din judeþul Satu Mare, oraºul Ardud iniþiativa a venit din partea
autoritãþilor locale. Astfel, Primãria Oraºului Ardud în colaborare cu membrii
tineri din comunitate au decis organizarea unei manifestãri de protecþie a mediului. Pe urma au fost contactaþi cei de la Agenþia de Mediu ºi astfel s-a realizat
un parteneriat pentru derularea acþiunilor.
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Gãrâna, a reuºit mult mai mult decât sã scrie un proiect ºi sã îl depunã. Ea a înfiinþat un grup comunitar în Zimbru ºi a mobilizat membrii grupului sã prezinte
proiectul în faþa adunãrii întregului sat. Sãtenii au semnat cu toþii cã sunt de
acord sã ajute la repararea drumului prin muncã fizicã, lucru contabilizat ca
partea din buget pe care trebuie sã o ofere comunitatea din Zimbru. Pe lângã
aceasta, doamna Chira a reuºit sã îi convingã pe liderii comunitari din alte trei
sate, care au de fãcut acelaºi drum pentru a ajunge în comunã, sã depunã ºi ei
proiecte similare. Astfel, ei au împãrþit drumul în patru tronsoane, fiecare sat
depunând câte un proiect.
Spre bucuria întregului sat, la începutul anului 2004, zimbranii au fost
anunþaþi cã li s-a aprobat proiectul pentru repararea drumului, cu un buget de
75.000 dolari. De asemenea, a fost aprobat ºi proiectul satului Dulcele, unul din
celelalte trei sate. Impulsionatã de aceastã realizare a comunitãþii din Zimbru,
primãria comunei le-a promis oamenilor sã preia repararea celorlalte douã tronsoane din drumul de zece kilometri.
Vãzând cã se poate, oamenii din Zimbru fac în prezent demersuri pentru a
înfiinþa o asociaþie comunitarã ºi plãnuiesc sã reînvie cãminul cultural, o instituþie care, de ceva vreme, a dispãrut din satul lor. Toate acestea pe lângã cele
legate de implementarea proiectului de reparare a drumului. Acum sunt probabil foarte preocupaþi de acest drum, dar din cu totul alte cauze decât pânã acum.

Analiza ºi descrierea activitãþilor
1. Marºul pentru naturã
Sâmbãtã, 17 septembrie cu începere de la ora ora 1200 a avut loc cu pornire
din Parcul Ardudana un marº de aproximativ 7 km pânã la Pãdurea Cerhat. La
marº au participat peste 40 de tineri voluntari. Pe traseu tinerilor li s-au alãturat pentru câteva sute de metrii ºi alþi cetãþeni ai localitãþii Ardud. Pe traseu
tinerii au împãrþit fluturaºi despre viitoare activitãþi ce au fost implementate,
21 Pentru a vedea întreaga listã cu localitãþile din România participante la acest program accesaþi site-ul www.mobility-week.org

95

Impactul la nivel local, judeþean al activitãþilor ºi rezultate
Activitãþile la nivel local au constituit un prilej de colaborare între agentul
de dezvoltare localã ºi comunitate. Agentul de dezvoltare prin implicarea în
organizarea acestor activitãþi a reuºit sã cunoascã mai bine comunitatea ºi sã
intre în contact cu persoane importante pentru comunitate.
De asemenea, aceste activitãþi au dus la dezvoltarea unei colaborãri cu
Agenþia pentru Protecþia Mediului Satu Mare, dar ºi cu mass-media localã ºi
judeþeanã. La toate acþiunile programului au participat reprezentanþii massmediei scrise ºi vorbite.
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INDICATORI CALITATIVI

INDICATORI CANTITATIVI

Dezvoltarea ºi creºterea calitãþii
sistemelor de colectare a deºeurilor
de cãtre cetãþeni

Numãrul de tineri participanþi
la activitãþi

Creºterea nivelului de cunoºtinþe
a participanþilor la acþiuni
Materialele, pliantele elaborate
Dezvoltarea de noi relaþii interorganizaþionale, interjudeþene etc.

Numãrul de apariþii în presã, interviuri
la posturile locale de radio ºi posturile
locale de televiziune
Resursele financiare scãzute folosite
pentru realizare programului
Parteneriatele încheiate
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încercând astfel sã mediatizeze activitãþile, precum sã facã cunoscut mesajul
programului, acela de a ne proteja mediul înconjurãtor.
2. Concurs de desene pe asfalt
Luni, 19 septembrie 2005 în colaborare cu educatoarele din grãdiniþele din
Ardud am organizat pentru copiii un concurs de desene pe asfalt. Ei au desenat
flori, copaci, maºini ºi tot felul de imagini legate de mediu. Copiii au primit ca ºi
premiu dulciuri ºi rechizite (carioci, bloc de desen, cretã coloratã). Aceste premii
au fost oferite de persoane juridice din localitate sub formã de donaþie.
3. Seminar despre problemele de mediu
Miercuri, 21 septembrie cu începere de la ora 1200 în cadrul Grupului ªcolar
Ardud tinerii din clasele VIII-XII au primit informaþii despre protecþia mediului,
normele europene, tratatele la care România este parte, etc. Aceste sesiuni de
informare au fost þinute în cadrul sãlii de seminar al Primãriei oraºului Ardud
decãtre specialiºti din cadrul Agenþiei de Mediu Satu Mare.
4. Oraºul meu curat ºi îngrijit
Joi, 22 septembrie cu începere de la ora 1700 aproximativ 50 de tineri au
participat la o acþiune de curãþire a zonelor centrale ale oraºului. Ceea ce este
important de menþionat cã aceºti tineri au venit la acþiuni din proprie iniþiativã,
în urma pliantelor ºi fluturaºilor care au fost distribuite pe raza oraºului, au aflat
despre acþiune ºi au venit sã ofere o mânã de ajutor pentru a curãþi oraºul.
5. Concurs de biciclete
Vineri, 23 septembrie cu începere de la ora 1700 pe drumul cãtre
„Comcereal“ a fost opritã circulaþia ºi s-a realizat un concurs de biciclete ºi role.
La acest program a fost relevantã susþinerea Poliþiei oraºului Ardud care a ajutat în derularea în condiþii optime a concursului. La concurs au fost 15 participanþi ºi aproximativ 50-60 de spectatori, susþinãtori ai participanþilor.

Schimbãri organizaþionale (interne, externe)
În urma acestor activitãþi imaginea Primãriei oraºului Ardud a fost
îmbunãtãþitã în rândul tinerilor. Din discuþiile avute cu tinerii participanþi la
activitãþi reiese cã marea lor majoritate nu cunoºteau cu adevãrat funcþionare
Consiliului Local, al instituþiei Primarului, iar în urma implementãrii acestui
proiect am încercat sã le conºtientizãm faptul cã atunci când au idei sau doresc
realizarea unor manifestãri asemãnãtoare pot veni cu aceastã iniþiativã.
Pe baza metodei interviului am aflat pãrerea conducerii oraºului despre
aceste activitãþi:“ Considerãm cã toþi dintre noi ar trebui sã ne implicãm la astfel de acþiuni, iar dacã nu, atunci ar trebui sã avem grijã ce ºi unde aruncãm, ce
ºi cum facem astfel încât sã ne protejãm mediul înconjurãtor ºi atunci nu ar mai
fi nevoie de astfel de acþiuni decât foarte rar“, a declarat Ovidiu Duma, primarul
orasului Ardud“.
Considerãm cã numãrul mare al participanþilor la aceste activitãþi se datoreazã în primul rând lipsei programelor de petrecere a timpului liber. În oraºul
Ardud nu existã un cinematograf, un club sau o discotecã modernã ºi selectã.
Existã o singurã cofetãrie ºi o pizzerie. De aceea, activitãþile în care tinerii pot fi
implicaþi ca ºi voluntari sau în care pot participa la acþiuni sunt binevenite ºi cu
reuºitã în comunitate.
De asemenea, trebuie sã subliniem faptul cã acest proiect a fost realizat fãrã
cheltuieli financiare de la bugetul local. Toate pliantele, afiºele, comunicatele de
presã, invitaþiile, premiile au fost obþinute de facilitatorul comunitar din partea
unor persoane juridice din localitate.
În concluzie putem afirma cã aceste activitãþi de protecþie a mediului au un
impact mare atât la nivel local-comunitar, cât ºi la nivel judeþean. S-a reuºit prin
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Dezvoltare Comunitarã în Domãneºti,
Satu Mare22
Descrierea comunitãþii
Satul Domãneºti este situat la 32 de km de Satu Mare ºi aparþine de comuna Moftinu Mic. ªoseaua naþionalã DN 19 (Satu Mare - Oradea) face legãtura
dintre Domãneºti ºi restul localitãþilor din judeþ. Satul este aºezat la altitudine
joasã, în zonã de ºes ºi se întinde pe o suprafaþã de 4 km pãtraþi.
Populaþia localitãþii este de aproximativ 1000 de locuitori, dintre care cei
mai mulþi sunt de origine românã. În sat locuiesc ºi maghiari, germani ºi rromi,
iar cei din urmã nu trãiesc izolaþi într-o comunitate distinctã, ci au fost asimilaþi de localnici, iar casele lor sunt construite printre celelalte case din sat.
Limbile vorbite de localnici sunt româna ºi maghiara, iar confesional, populaþia
este predominanat greco-catolicã, urmând în ordinea importanþei reformaþii,
romano-catolicii ºi ortodocºii.
Ocupaþia de bazã a localnicilor este agricultura. Aproape toþi sãtenii au în
proprietate pãmânt, dar aproape douã treimi din suprafaþa de teren arabil
rãmâne necultivatã, din cauza lipsei de utilaje agricole.
Rolul FRCCF în procesul de dezvoltare comunitarã în Domãneºti
Proiectul comunitar Domãneºti a început în anul 2000, în parteneriat cu
Primãria comunei Moftin, ªcoala Generalã din Domãneºti ºi Asociaþia
Comunitarã Crasna (o asociaþie informalã pe vremea aceea). Rolul Fundaþiei
Române pentru Copii, Comunitate ºi Familie (FRCCF) în comunitate a fost ºi este
este cel de facilitator comunitar, pe lângã cel de finanþator.
FRCCF doreºte ca programele pe care le deruleazã sã fie durabile ºi este
conºtient cã sustenabilitatea acestora depinde de implicarea autoritãþilor locale
ºi de mobilizarea oamenilor în activitãþile care sunt derulate în beneficiul lor. O
primã etapã în realizarea acestui deziderat a fost trecerea de la dependenþa faþã
de fondurile ºi implicarea directã a Fundaþiei, la interdependenþã ºi colaborare.
O a doua fazã a intervenþiei a avut ca scop întãrirea capacitãþilor comunitãþii de
a-ºi rezolva problemele în mod independent. Planul de intervenþie a fost stabilit
în funcþie de valorile comunitãþii, de potenþialul existent ºi luând în considerare
tradiþiile ºi valorile culturale ale comunitãþii.

FRCCF a identificat liderii formali ºi informali, care cunosc problemele
comunitãþii ºi sunt actori activi în rezolvarea lor. Acest ‘centru’ al comunitãþii a
fost iniþial constituit într-o asociaþie comunitarã, cu o formulã simplã, dupã cerinþele FRDS. În momentul de faþã Asociaþia Comunitarã a devenit o organizaþie
cu personalitate juridicã, care are scopul de a reprezenta comunitatea, de a identifica ºi rezolva probleme existente. Asociaþia colaboreazã cu alte ONG-uri ºi
autoritãþi locale, care o susþin în aplicarea diferitelor proiecte de dezvoltare
comunitarã. Timp de cinci ani, FRCCF le-a insuflat locuitorilor din Domãneºti
energia ºi cunoºtinþele necesare pentru a fi independenþi.

Începuturile colaborãrii - faza de dependenþã
Parteneriatul între comunitatea Domãneºti ºi FRCCF a început în anul 2000.
În prima etapã, un grup de sãteni au solicitat Fundaþiei resursele necesare pentru a rezolva principala nevoie din comunitatea lor: lipsa alimentãrii cu apã.
FRCCF a efectuat o evaluare iniþialã ºi în cadrul acesteia, pe lângã interviuri
ºi întâlniri cu membrii comunitãþii ºi cu Asociaþia Comunitarã, au fost aplicate
chestionare sãtenilor, reprezentanþilor autoritãþilor ºi cadrelor didactice de la
ºcoala din Domãneºti.
Dupã analiza ºi interpretarea datelor obþinute, s-au stabilit principalele
nevoi, care cuprindeau atât necesitãþi de ajutor direct acordat familiilor, cât ºi
necesitãþi de interes comunitar. La începutul anului 2001, locuitorii satului au
înfiinþat „Asociaþia Comunitãþii Sãrace Crasna“, alcãtuitã din 11 membri, care ºiau propus soluþionarea principalelor probleme cu care se confrunta la acea
vreme comunitatea: lipsa reþelei de apã ºi canalizare, infrastrucutura, condiþiile
grele în care se realiza procesul de învãþãmânt, lipsa locurilor de muncã ºi veniturile foarte mici pe care le realizau locuitorii.
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organizarea acestor activitãþi demonstrarea faptului cã uneori, nu de bani,
finanþare, este condiþionatã reuºita unei activitãþi.

Parteneriatul dintre comunitate ºi FRCCF - faza de interdependenþã
Prima acþiune comunã a FRCCF ºi a comunitãþii din Domãneºti a fost construirea reþelei de apã potabilã în sat. ªcolile ºi grãdiniþa au fost racordate la
aceastã reþea ºi renovate, ca urmare condiþiile în care învãþau copiii au fost mult
îmbunãtãþite. Au fost montate 5 ciºmele stradale, astfel încât toþi locuitorii satului sã se poatã aproviziona cu apã potabilã.
Un alt rezultat a fost reducerea semnificativã a numãrului de bolnavi cu
afecþiuni renale produse de consumul de apã infestatã. Acest prim proiect a
demarat în anul 2000, a fost finanþat de FRCCF ºi de CRDE ºi s-a finalizat în
decursul a doi ani.
Participarea sãtenilor la introducerea apei a fost exemplarã: 98% din
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erea în forþele proprii ºi le-a întãrit credinþa în faptul cã îºi pot soluþiona problemele cu care se confruntã, lucrând împreunã. De asemenea, reuºita primei
acþiuni s-a întipãrit în conºtiinþa locuitorilor din Domãneºti. În anul 2003 ºi în
anul 2005 au fost efectuate evaluãri comunitare, din care a reieºit cã ºi dupã
trecerea timpului oamenii îºi amintesc de introducerea apei ca de o acþiune la
care au luat parte atât ei, cât ºi vecinii ºi consãtenii lor. O a doua categorie de
realizãri care sunt apreciate ºi amintite de sãteni sunt renovãrile fãcute la ºcoalã
ºi la cãminul cultural.
90% dintre persoanele intervievate cunosc FRCCF, iar 92% cunosc ºi
recunosc liderii comunitari, care acum sunt membrii organizaþiei. Încrederea pe
care aceºtia o primesc de la sãteni este ridicatã, iar imaginea lor s-a îmbunãtãþit
în decursul celor doi ani ce s-au scurs între cele douã evaluãri comunitare.
De acum încolo, Asociaþia Comunitarã Domãneºti este în faþa provocãrii de
a fi recunoscutã ca o organizaþie. Din evaluarea efectuatã de Asociaþie în
parteneriat cu FRCCF, a reieºit cã doar 40% din cetãþeni ºtiu ce este o asociaþie
comunitarã, pe care o percep ca pe „un ajutor pentru sat / comunitate / oameni“.
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locuitori s-au implicat în aceastã acþiune. Un rol deosebit în mobilizarea sãtenilor l-au avut liderii Asociaþiei Comunitare Crasna, preotul ortodox ºi personalul didactic din cele douã ºcoli. Dupã acest prim succes, sãtenii au hotãrât cã
vor munci împreunã ºi pentru soluþionarea altor nevoi la nivel comunitar.
Pentru îmbunãtãþirea condiþiilor în care se desfãºura procesul instructiveducativ, s-au construit 9 sobe de teracotã în sãlile de clasã unde nu exista sursã
de încãlzire ºi au fost înlocuite geamurile sparte. S-a achiziþionat ºi un frigider
pentru pãstrarea în condiþii optime a laptelui ºi cornurilor distribuite în ºcoli
pentru copii. S-au pus la dispoziþia copiilor cãrþi de specialitate ºi de culturã
generalã, iar pentru activitãþile extraºcolare s-au cumpãrat douã radiocasetofoane ºi un aparat de fotografiat. Impulsionaþi de reuºitele avute, sãtenii au continuat iniþiativele comunitare prin reamenajarea clãdirilor ºcolilor, schimbarea
podelelor în sãlile de clasã, ºi finisarea cu faianþã ºi gresie a punctelor sanitare
ºi holurilor.
În anul 2003 au fost iniþiate ºi realizate de cãtre locuitorii din Domãneºti
alte schimbãri: sala de sport a fost renovatã, în sat au fost amenajate trotuarele
pe strãzile care erau impracticabile pe timp de ploaie, iar cãminul cultural a fost
reamenajat. Toate aceste realizãri au fost posibile datoritã participãrii întregii
comunitãþi prin muncã voluntarã.
În anul 2004, s-a dotat cu calculatoare o salã a ºcolii din Domãneºti, unde
elevii ºi adulþii au participat la cursuri de iniþiere în informaticã. De asemenea,
în ºcoalã s-au achiziþionat materiale didactice pentru susþinerea activitãþilor
educative ºi s-au organizat excursii cu ocazia Zilei Copilului ºi de Crãciun.
În anul 2005, în cadrul Cãminului Cultural din sat au continuat activitãþile
de informaticã ºi a demarat un curs de dansuri ºi obiceiuri populare. Copiii au
participat la excursiile organizate în judeþele Maramures ºi Bihor ºi la întreceri
sportive. Cu ocazia Zilei Copilului ºi de Crãciun au fost organizate serbãri ºi toþi
copiii din ºcoalã au primit dulciuri ºi cadouri. S-a amenajat terenul de fotbal, iar
terenurile de joacã din cadrul ºcolilor ºi a grãdiniþei au fost dotate cu bãncuþe,
cãsuþe de lemn ºi balansoare.

Concluzii
Obiectivele proiectului au fost atinse: problema apei potabile din sat a fost
rezolvatã, condiþiile în care se desfãºoarã procesul educativ au fost îmbunãtãþite
ºi comunitatea a început sã demareze proiecte generatoare de venituri, pentru a
ridica nivelul de trai al sãtenilor.
Relaþia dintre Asociaþia Comunitarã ºi FRCCF trece într-o nouã etapã: fondurile strânse pentru aceastã comunitate vor fi administrate în parteneriat;
existã un plan pe termen lung, stabilit dupã o consultare amplã a locuitorilor
satului de cãtre asociaþie, iar pentru a pune în practicã acest plan, care are ca
scop principal asigurarea unor activitãþi generatoare de venituri, a început deja
mobilizarea sãtenilor de cãtre membri Asociaþiei comunitare.

Perspective de viitor - faza de independentizare
Grupul de iniþiativã, compus din directorul ºcolii, educatoarea, preotul
greco-catolic ºi consilierii locali (unul dintre ei este actualmente viceprimarul
comunei de care aparþine satul Domãneºti), s-a decis anul trecut sã se înregistreze ca persoanã juridicã. Asociaþia Comunitarã Domãneºti este prima organizaþie neguvernamentalã localã pe domeniul dezvoltãrii comunitare, din
România.
Acþiunile comunitare la care au participat sãtenii le-a crescut treptat încred-
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Calitatea vietii -totalitatea condiþiilor de ordin economic, social, ecologic ºi
spiritual care asigurã integritatea ºi echilibrul vieþii biologice,
dezvoltarea continuã ºi durabilã a personalitãþii umane ºi a
comunitãþii;
Comunitatea - este un sistem organic, format din persoane care trãiesc pe
acelaºi teritoriu - împãrtãºesc aceleaºi valori, reguli, principii, cu
identitate, cultura ºi traditii proprii;
Dezvoltare comunitarã - procesele prin care are loc îmbunãtãþirea dimensiunii
economice, sociale, culturale ºi de mediu pentru indivizii care se
identificã ca fiind o comunitate sau
procesul prin care se încearcã schimbarea condiþiilor ºi a factorilor care acþioneazã la nivel de comunitate astfel încât, în urma
acestor schimbãri comunitatea sã înregistreze nivele ridicate ale
standardului de viatã sau
evoluþia planificatã a tuturor aspectelor importante la nivelul
unei comunitãþi (economic, social, mediu ºi cultural), evoluþie în
care pot fi consemnate acþiuni colective, situaþii în care membrii unei comunitãþi acþioneazã împreunã pentru rezolvarea
unor probleme comune;
Dezvoltare durabilã - Dezvoltarea care corespunde necesitãþilor prezentului,
fãrã a compromite posibilitatea generaþiilor viitoare de a le satisface pe ale lor. Conceptul de dezvoltare durabilã este indisolubil legat de cel al calitãþii vieþii ºi include realizarea a trei
deziderate: bunãstarea economicã, stabilitatea socialã ºi protecþia mediului. În acest sens:
– bunãstarea economicã urmãreºte generarea unui flux
maxim de venit prin menþinerea în timp a capitalului care
a produs aceste beneficii;
– stabilitatea sistemelor sociale ºi culturale asigurã condiþia
capitalului uman necesar oricãrui tip de dezvoltare, inclusiv prin reducerea conflictelor distructive;
– din punctul de vedere al protecþiei mediului, dezvoltarea
durabilã urmãreºte sã conserve stabilitatea biologicã ºi
fizicã a sistemelor naturale;
Dezvoltare economicã - procesul prin care se încurajeazã iniþiativele antreprenoriale prin creearea cadrului optim pentru dezvolotarea de
noi afaceri;
Evaluare - inventar periodic realizat în cadrul diferitelor procese sau acþiuni

comunitare, având rolul de a determina modul în care acþiunile
conduc la scopurilor propuse;
Evaluarea comunitãþii - reprezintã inventarul bunurilor sau informaþiilor necesare realizãrii procesului de planificare comunitarã; uneori acest
proces este asociat cu anchetele sociologice prin care sunt identificate resursele ºi nevoile oamenilor pentru a avea o imagine
statisticã asupra comunitãþii la un anumit moment;
Evaluarea reurselor umane - determinarea nivelului de cunoºtinþe, aptitudini
ºi abilitãþi existente la nivelul unei comunitãþi, acest potenþial
fiind pus în relaþie cu oportunitãþile actuale sau viitoare de
angajare pe piaþa forþei de muncã, situaþii în carte indivizii se
angreneazã într-o formã sau alta;
Habitat – Locul sau tipul de loc în care un organism sau o populaþie existã în
mod natural. (Legea Protecþiei Mediului);
Infrastructura comunitarã are o dublã componentã:
a) infrastructurã fizicã, formatã din clãdiri, cãi de acces sau
transport, sisteme de comunicaþii, sistemele de alimentare cu energie (electricã sau termicã), alimentarea cu apã,
sisteme de canalizare, depozitarea deºeurilor;
b) cea de a doua componentã este reprezentatã de sistemele de leadership (conducere) menite sã elaboreze
politicile locale care susþinã dezvoltarea comunitãþii;
Lider de opinie - localnic formal sau informal care poate influenta proceselor
de dezvoltare intr-o comunitate;
Mediu - ansamblul de condiþii ºi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul
ºi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice
ºi anorganice, precum ºi fiinþele vii, sistemele naturale în interacþiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv
valorile materiale ºi spirituale. (Legea Protecþiei Mediului);
Participare comunitara - implicarea activa si conºtientã a membrilor unei
comunitãþi în proiectele ºi procesele ce vizeazã dezvoltarea
acelei comunitãþi;
Planificarea resurselor umane - modul de organizare a oamenilor, banilor sau
bunurilor cu scopul de a promova dezvoltarea resurselor umane;
acest lucru include planificarea, trainingul ºi corelarea
potenþialului ºi abilitãþilor umane astfel încât sã existe beneficii
atât la nivel comunitar cât ºi la nivel individual;
Parteneriat - relaþia stabilitã între douã sau mai multe pãrþi care împãrtãºesc
scopuri comune ºi care sunt dispuse sã gestioneze resurse în
comun pentru ca mai apoi sã-ºi asume riscurile ºi beneficiile
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funcþioneazã prin procese de valorizare a resurselor, conºtientizarea identitãþii, de autosusþinere, învãþare continuã, construire
de reþele;
Facilitator comunitar - agent comunitar cu rol secundar, în sensul cã ajutã, dar
nu dã soluþii, lanseazã, dar nu duce pânã la capãt procesele de
dezvoltare sau organizare comunitarã23; persoanã care care
determinã sã se întâmple ceva, care încurajeazã comunitatea sã
gãseascã propriile soluþii la problemele cu care se confruntã;
Promotor local - agent de dezvoltare comunitarã care contribuie la mobilizarea
resurselor pe un proiect de dezvoltare comunitarã;este omul de
interfaþã întrecomunitate ºi o instituþie care promoveazã un
anumit model de dezvoltare comunitarã24.
Agent de dezvolatare localã - persoanã, sau grup de persoane a cãror responsabilitãþi sunt elaborarea, coordonarea ºi implementarea politicilor de dezvoltare localã; aceste persoane pot fi angajate fie în
structura administraþiei publice locale, fie în cadrul unei organizaþii cu personalitate juridicã independentã de interes comun,
aflatã în proprietatea comunã a administraþiilor locale asociate,
fie în cadrul unei instituþii independente, private25.
Notã:
O parte din termeni au fost preluaþi din lucrarea „Elaborarea strategiilor de
dezvoltare durabilã la nivele local. Ghid teoretic ºi practic“, editori.: Mirela
Mireºan, Ioan Hosu, Alexandru Sãvulescu, Cluj-Napoca, Fundaþia Civitas,
2002.
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acestor activitãþi; în general relaþiile de parteneriat se realizeazã
pentru cã din aceste relaþii decurg câteva avantaje: identificarea
unor soluþii creative care sã susþinã sau sã diversifice sectorul de
afaceri, dimensiuni importante ale vieþii socio-culturale sau
iniþiative de mediu;
Politici de dezvoltare - declaraþii la nivel guvernamental, naþional, regional,
local, prin intermediul cãrora se promoveazã diferitele proiecte
de dezvoltare;
Principiul responsabilitãþii împãrtãºite - se referã la neexcluderea de la luarea
deciziei a celor ce nu fac parte dintr-un anumit nivel administrativ; atât pãrþile implicate cât ºi instrumentele folosite de
cãtre diferite niveluri administrative, întreprinderi, publicul larg
sau consumatori ar trebui sã lucreze împreunã;
Profilul comunitãþii - totalitatea datelor/informatiilor geografice, istorice,
sociale, economice, culturale referitoare la o comunitate la un
moment dat;
Resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi
folosite în activitatea umanã: resurse neregenerabile minerale ºi
combustibili fosili, regenerabile - apã, aer, sol, florã, faunã salbaticã - ºi permanente - energie solarã, eolianã, geotermalã ºi a
valurilor; (Legea Protecþiei Mediului)
Resurse umane - membrii unei comunitãþi; în categoria resurse umane pot fi
incluse: educaþia ºi formarea profesionalã, sãnãtatea individului
ºi a familiei, stilurile de viaþã, relaþia angajat-angajator, drepturi
ale omului ºi drepturi cetãþeneºti, legislaþia muncii;
Utilizare durabilã - folosirea resurselor regenerabile într-un mod ºi o ratã care
sã nu conducã la declinul pe termen lung al acestora, menþinând
potenþialul lor în acord cu necesitãþile si aspiraþiile generaþiilor
prezente ºi viitoare;
Viziunea asupra comunitatii ideale - propusa de membrii RN
Comunitate solidã, dinamicã, flexibilã, capabilã sã-ºi valorifice
resursele, sã-ºi promoveze valorile, cu viziune proprie; comunitate caracterizata prin diversitate, calitate, conservarea tradiþiilor ºi a mediului, capacitate de leadership, respectarea drepturilor omului ºi individului ca persoanã; membrii comunitãþii
sunt persoane care: cred in viitor, iºi asumã rsponsabilitatea faþã
de comunitate, sunt mândri de apartenenþa lor la comunitate,
investesc în dezvoltarea personalã, oferã înainte sã primeascã ºi
acceptã conºtient diversitatea; structurile din cadrul comunitãþii
servesc interesele acesteia, în mod real; comunitatea

23 Dumitru Sandu, Dezvoltare comunitarã, Editura Polirom, Iasi 2005
24 Ibidem
25 Întãrirea capacitãþii administraþiei publice locale de a adopta ºi implementa politici de dezvoltare, Studiu de politici elaborat de Consorþiul pentru Dezvoltare Ruralã, ClujNapoca, mai 2005
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