2006
Tinerii

în
″‒⁗⁓⁞⁛⁓‒⁕⁚⁛
⁔⁓⁗⁓

Tinerii

Actiune

ACTIUNE
Direcţia Raională Teleneşti
Învăţamânt,
Tineret şi Sport

″‒⁗⁓⁞⁛⁓‒⁕⁚⁛ ⁔⁓⁗⁓
R E P U B L I C A M O L D O VA, R AIONUL TELENEŞTI, ANUL 2006

Argument pentru
această publicaţie
Viaţa unei comunităţi va ﬁ, cu
siguranţă, altfel după realizarea
unui proiect „Tinerii în acţiune”.
Pentru că iniţiativa „Tinerii în
acţiune” promovează dezvoltarea
personală a tinerilor şi dezvoltarea
comunităţii.

3 litri de benzină şi 800 de lei”, după
cum mărturisesc ei. La Ghiliceni,
impactul activităţii tinerilor este
ilustrat de creşterea de tiraj a
publicaţiei şcolare „Peniţa Magică”
– prima ediţie a fost tipărită în 25
de exemplare, iar pentru cea de-a
doua existau deja 60 de abonaţi.
În cadrul acestui proiect, pe
Tinerii din Ineşti au descris astfel
parcursul anului 2006, au fost
evoluţia pe care au observat-o
instruite şi susţinute, în vederea
printre oamenii din sat: „La
implementării propriilor planuri
început au fost indiferenţi, apoi
de acţiune, 6 grupuri de tineri din
miraţi, sceptici, iar apoi s-au
6 localităţi ale raionului Teleneşti:
implicat”. Şi la Sărătenii Vechi,
Cîşla, Ghiliceni, Ineşti, Sărătenii
tinerii au realizat o schimbare la
Vechi, Zgărdeşti şi Suhuluceni.
nivel de atitudine: „Oamenii nu
La Cîşla, pentru a realiza
mai aruncă gunoi pe marginea
schimbarea, tinerii au avut nevoie drumurilor şi în afara satului”.
de sprijinul adulţilor, plus „2m³ de
La Zgărdeşti şi la Suhulceni,
lemn, 0,5 ha de pământ, 60 de foi
tinerii au reuşit să soluţioneze
A4, 3 kg de cuie, 7 scânduri mari,
problema petrecerii timpului
70 stâlpi de şpaleră, 2 km de sârmă, liber pentru semenii lor.
215 puieţi, o tonă de pământ,
Această publicaţie este un document
viu al rezultatelor proiectului „Tinerii
în acţiune” şi poate servi drept
untem în
inspiraţie pentru activităţile
tinerilor şi adulţilor din alte
permanenţă
comunităţi. Astfel, acţiunea
se va transforma într-o
în faţa unor
mişcare, o mişcare a
lucrurilor înainte.
oportunităţi

S

deghizate
în probleme
nerezolvate”.
ohn W. Gardener

J

Autorii publicaţiei au rugat
consultanţii adulţi să nu
se implice în descrierea
datelor, astfel încât paginile
ce urmează să exprime cu
adevărat vocea tinerilor şi
contribuţiile lor.

Echipele de TINERI
în ACŢIUNE
din Teleneşti:

s. Cîşla
s. Ghiliceni
s. Ineşti
s. Sărătenii Vechi
s. Suhuluceni
s. Zgărdeşti
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Iniţiativa TINERII ÎN ACŢIUNE
Ce este Tinerii în acţiune?

Ce este un grup de Tineri în acţiune?

Tinerii în acţiune este o iniţiativă a tinerilor şi
adolescenţilor care doresc să contribuie la
dezvoltarea comunităţii în care trăiesc. Iniţiative
Tinerii în acţiune (Youth Act!, Youth InterACT, ACT
for Youth) au fost înregistrate în mai multe ţări,
printre care Statele Unite, Marea Britanie,
Canada, Malaysia.

Un grup de Tineri în acţiune este un grup de
iniţiativă al tinerilor (adolescenţilor) care se autoorganizează pentru a soluţiona o problemă în
comunitate.

Despre Tinerii în acţiune
din Teleneşti - 2006
„Suntem uniţi, prietenoşi, energici, comunicabili,
curajoşi, curioşi şi ingenioşi. Sloganul nostru este
„Doar paşi înainte, nici unul înapoi, căci aşa vom
construi viitorul demn de noi!”. (Grupul „Tinerii
în acţiune” din s. Ghiliceni, r. Teleneşti)

Iniţiative Tinerii în acţiune
în Republica Moldova
Primul proiect de acest fel a fost lansat în Republica
Moldova în anul 2002 de către organizaţiile
nonguvernamentale Centrul de Informare şi
Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC),
SIEDO şi EYE Moldova. În 2003, CIDDC a susţinut
15 grupuri de iniţiativă Tineri în acţiune din 11 raioane
ale ţării. De atunci şi până în prezent, CIDDC susţine
şi promovează iniţiativele tinerilor la nivel local.
În 2006, CIDDC în parteneriat cu Direcţia Raională
Teleneşti Învăţământ, Tineret şi Sport a susţinut şase
proiecte ale Tinerilor în acţiune din raionul Teleneşti.

F

ă ceea ce poţi în
locul în care eşti,
cu ceea ce ai şi cu
ceea ce eşti”
proverb)

(

„Voluntarii au între 12 şi 18 ani, sunt activi şi, mai
presus de toate, doresc ca localitatea să prospere.
Membrii grupului luptă pentru a inﬂuenţa elevii
să activeze în cadrul proiectelor locale. Tinerii în
acţiune încearcă să găsească cea mai bună soluţie
prin dezbaterea problemelor în grup, având
următorul principiu: „1% talent + 99% muncă
= 100% calitate”. (Grupul „Tinerii în acţiune” din
Sărătenii Vechi, Teleneşti)
„Grupul nostru are spirit de echipă. Împreună
depăşim toate barierele ce ne stau în cale. Să
sperăm că vom continua la fel”. (Grupul „Tinerii în
acţiune” din Zgărdeşti, Teleneşti)
„Suntem un grup omogen, unit, organizat. Grupul
nostru este format din elevi cu vârsta cuprinsă între
12 şi 15 ani. Suntem înţelegători şi ne ajutăm unii
pe alţii şi la bine şi la rău”. (Grupul „Tinerii în acţiune”
din Ineşti, Teleneşti)
„Grupul nostru este format din 25 de membri.
Facem o echipă bună. Fiecare ştie ce are de făcut în
cadrul proiectului. Ne străduim să ﬁm înţelegători
şi respectuoşi cu colegii şi consătenii noştri”.
(Grupul „Tinerii în acţiune”
din Cîşla, Teleneşti)
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TINERII DESPRE REZULTATELE
PROIECTELOR LOR
În cadrul unui proiect Tinerii în acţiune
adolescenţii învaţă cum să-şi realizeze ideile
şi obţin mai multă încredere în forţele lor.
Astfel tinerii şi comunitatea au mai multe
şanse de dezvoltare.
„Am învăţat cum să identiﬁcăm problemele şi
cum să găsim soluţii la ele. De fapt, am învăţat să
ne dezvoltăm personalitatea: să comunicăm, să
lucrăm în grup, să ﬁm optimişti şi insistenţi”. (Tinerii
în acţiune din s. Ghiliceni, r. Teleneşti)
„Din ﬁecare activitate pe care o facem învăţăm
câte ceva. În primul rând, am învăţat să identiﬁcăm
problemele cu care se confruntă tinerii astăzi, am
învăţat să privim problemele din toate punctele de
vedere, să le analizăm din mai multe perspective,
să găsim cele mai bune soluţii. Am învăţat că la
ﬁecare activitate este nevoie de un plan de acţiuni.
Este foarte important lucrul în grup, trebuie să ﬁm
o echipă unită, să avem un scop clar. Am învăţat
că trebuie să ne respectăm reciproc şi să punem
în discuţie ﬁecare părere”. (Tinerii în acţiune din
Sărătenii Vechi, Teleneşti)
„Este foarte important să avem parteneri în proiectele
noastre şi să obţinem încrederea sponsorilor. De
asemenea, este important să colaborăm cu alte
grupuri de iniţiativă, pentru a găsi noi oportunităţi”.
(Tinerii în acţiune din Sărătenii Vechi, Teleneşti)
„Comunitatea a devenit mai activă, a conştientizat
faptul că trebuie să se implice pentru soluţionarea
problemelor locale. Comunitatea a înţeles faptul că
trebuie să formeze un grup unit. Centrul satului are
un aspect estetic, cetăţenii preţuiesc munca realizată
de ei”. (Tinerii în acţiune din Sărătenii Vechi, Teleneşti)
„Noi am învăţat să nu renunţăm la deciziile luate,
să mergem până la capăt şi să ﬁm insistenţi”.
(Grupul „Tinerii în acţiune” din Zgărdeşti, Teleneşti)
„Mai mult au beneﬁciat copiii şi tinerii din
comunitate, dar noi, membrii grupului, am devenit
mai stimaţi şi mai ascultaţi de către cei din jur”.
(Grupul „Tinerii în acţiune” din Zgărdeşti, Teleneşti)
„Realizând acest proiect, ne-am dat seama că, dacă
începi un lucru bun, lumea din jur îşi va da seama
şi ni se va alătura. Pentru asta e nevoie de multă
răbdare şi insistenţă. La început consătenii noştri
erau pasivi, nu prea credeau în proiectul nostru, nu
ne susţineau. Însă peste câteva săptămâni, când
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toţi sponsorii erau de partea noastră, şi-au dat
seama că deja nu ne mai stă nimic în cale, că o să
ducem proiectul la bun sfârşit şi cu brio”. (Grupul
„Tinerii în acţiune” din Cîşla, Teleneşti)
„Comunitatea este foarte mulţumită de acţiunile
noastre împotriva gunoaielor din sat şi împotriva
aerului insuportabil. Acum satul este mult mai
frumos şi sătenii sunt mai veseli. Dar sunt şi
persoane care nu ne-au susţinut şi chiar ne-au pus
beţe-n roate. Peste două săptămâni ei au stricat
două urne. Noi i-am depistat şi i-am pus să le
repare şi să mai facă încă o urnă”. (Grupul „Tinerii
în acţiune” din Cîşla, Teleneşti)
„Participând la acest proiect, am avut ocazia de
a face schimb de experienţă cu grupuri din alte
comunităţi, să studiem mai bine şi să identiﬁcăm

problemele noastre şi ale semenilor noştri,
să învăţăm a face lucruri mari
cu mijloace mici”. (Grupul „Tinerii în acţiune”
din Suhuluceni, Teleneşti)
„În mare parte, activităţile din cadrul proiectului
nu au cerut mari resurse ﬁnanciare, doar umane
(antrenor) şi materiale (local, echipament sportiv)”.
(Grupul „Tinerii în acţiune” din Suhuluceni, Teleneşti)

P

entru a realiza
lucruri măreţe,
nu este de ajuns să
acţionezi, trebuie
să şi visezi, nu numai
să planifici, dar
să şi crezi”.
natole France

A
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Schimbarea de la CÎŞLA
Cine?
Grupul de iniţiativă „Tinerii în acţiune”

Unde?
s. Cîşla, r. Teleneşti

Ce schimbare au făcut?
Au contribuit la curăţirea satului Cîşla de gunoi,
au confecţionat şi au instalat urne de gunoi pe
teritoriul localităţii, au reparat podul, au sădit un
parc, au curăţit cimitirul.

De ce a fost nevoie de schimbare?
Satul Cîşla devenise destul de poluat. Pe străzi şi în
locurile publice erau aruncate hârtii şi alte gunoaie.
Satul avea un aspect nesănătos şi neestetic.

Strategia

Paşii spre schimbare
1. Campania de comunicare:
Întâlnire cu primarul pentru a stabilit relaţii
de colaborare.

Grupul şi-a propus să construiască nişte urne şi
să sădească un parc. Pentru a realiza acest plan,
aveau nevoie de o susţinere serioasă a membrilor
comunităţii. Au decis să acţioneze în două etape:
1. Campania de comunicare, 2. Acţiunile de
salubrizare şi amenajare.

Întâlnire cu directorul şcolii.

Campania de comunicare a inclus:

Difuzarea unui număr de 300 de ﬂuturaşi
informativi şi 25 de anunţuri.

acţiuni de mobilizare administrativă
(şedinţe cu persoane oﬁciale şi alţi lideri
comunitari)
activităţi de mobilizare comunitară (adunări
comunitare)
activităţi de comunicare interpersonală
(vizite la domiciliu)
publicitate (ﬂuturaşi informativi).
Prin aceste acţiuni au schimbat atitudinea
comunităţii faţă de mediul înconjurător şi au
contribuit la formarea unei solidarităţi săteşti
pentru rezolvarea problemei gunoiului. De
asemenea, au trezit interesul copiilor şi tinerilor
şi au stimulat participarea lor la soluţionarea
problemelor comunităţii.
În rezultatul campaniei de comunicare au implicat
importante resurse materiale şi umane locale.
Cheia succesului, spun Tinerii în acţiune de la
Cîşla, este planiﬁcarea şi delegarea eﬁcientă a
responsabilităţilor în cadrul echipei.

Întâlnire cu preotul.
Adunare comunitară, organizată cu ajutorul
d-nei primăriţe, preotului, profesoarei de
geograﬁe pentru a solicita ajutorul sătenilor.

Vizite şi discuţii individuale cu sătenii. Echipa
a împărţit satul în sectoare şi a delegat 2-3
membri responsabili pentru ﬁecare sector.
Careu organizat cu ajutorul direcţiei şcolii.
Petrecere la sfârşitul proiectului, la care
vor ﬁ prezentate rezultatele proiectului
şi vor ﬁ aduse mulţumiri pentru membrii
comunităţii.
2. Confecţionarea şi instalarea urnelor de gunoi:
1. Întâlnire cu pădurarul pentru a solicita sprijin şi
a stabili relaţii de colaborare. Pădurarul le-a ajutat
tinerilor să obţină două căruţe de lemn pentru
confecţionarea urnelor.
2. Întâlnire cu directorul gaterului (piloramei)
din s. Ghiliceni. Cu ajutorul lui lemnul a fost
prelucrat gratis.
3. Discuţie cu profesorul de muncă. Cu ajutorul lui
au confecţionat urnele: 20 mari şi 50 mici.

SATUL CÎŞLA
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3. Salubrizarea satului:

Curăţirea râpei. Participanţi – echipa „Tinerii
în acţiune”, împreună cu aproximativ 40 de
copii şi tineri.
Curăţirea drumurilor. Participanţi – echipa
şi sătenii.
Curăţirea cimitirului.
4 . Sădirea şi amenajarea parcului:
Întâlnire cu pădurarul, care a promis
tinerilor 300 de pomi şi transport.
Discuţii cu liderul Asociaţiei Gospodăriilor
Ţărăneşti, care a promis tinerilor gardul
pentru îngrădirea parcului.
„Comunitatea este foarte mulţumită de acţiunile
pe care le-am întreprins noi împotriva gunoaielor
din sat şi împotriva aerului insuportabil. Acum
este mult mai frumos satul şi sătenii sunt mai
veseli. Dar sunt şi de cei care nu au participat în
nici un mod şi au hotărât să ne ajute la sfârşit, ei
peste două săptămâni au stricat două urne. Noi
i-am depistat şi i-am pus să mai facă încă o urnă”.

Resurse
Au atras resurse materiale şi ﬁnanciare:
Pentru realizarea schimbărilor, au avut nevoie de:
2m³ de lemn, 0,5 ha de pământ, 60 de foi A4, 3
kg de cuie, 7 scânduri mari , 70 stâlpi de şpaleră,
2 km de sârmă, 215 puieţi pentru parc, o tonă de
pământ, 3 litri de benzină şi 800 de lei.
Olga Borş, primarul, a asigurat, din partea APL,
70 stâlpi de şpaleră, 0,5 ha de pământ şi 60 de foi A4.
Iurie Frîncu, directorul şcolii, a oferit un local
pentru întrunirile grupului.
Valeriu Moisei, pădurarul, a asigurat 2 m³
de lemn pentru urne, şapte scânduri
pentru pod, transport.
Andrei Hajdeu, directorul gaterului (piloramei)
din s. Ghiliceni, a contribuit la tăierea a 2 m³
de lemn în scânduri.
Ion Ursu, meşter, a ajutat la confecţionarea urnelor.
Victor Lupu, directorul pepinierei
din s. Mândreşti, a donat 115 puieţi.
Ion Iliescu, directorul pepinierei
din s. Sărăteni, a donat 100 puieţi.
Liderul Asociaţiei Gospodăriilor Ţărăneşti
a promis gardul pentru îngrădirea parcului
şi, în caz de nevoie, ajutor ﬁnanciar.

ne reuni este
un început;
A rămâne împreună
este un progres;
A lucra împreună
înseamnă un succes.”

A

Proverb arab)

(

Au atras resurse umane:
Copii şi tineri, care au susţinut echipa în
toate acţiunile.
Liderii comunitari menţionaţi anterior.
Preotul, care îndeamnă sătenii să sprijine
iniţiativele Tinerilor în acţiune.
Sătenii, care au participat în calitate de
voluntari.

Provocări
O provocare a fost campania de informare şi
mobilizare comunitară. Tinerii spun că nu au reuşit
să adune la întrunirea comunitară numărul de
săteni pe care şi-l propuseseră. De asemenea, un
agent economic a refuzat să coopereze cu ei.
Abaterile de la planul de acţiuni şi cheltuielile
neprevăzute au constituit cea mai mare
complicaţie. Reparaţia podului şi curăţirea
cimitirului nu au fost planiﬁcate, dar le-au realizat.
Nu le-au ajuns bani pentru toate urnele de gunoi
pe care le planiﬁcaseră. A fost nevoie să organizeze
mai multe adunări comunitare.

Ce-au învăţat din toate acestea?
Ca şi alte grupuri de acest fel, au învăţat să pună
împreună eforturile membrilor comunităţii pentru
a soluţiona problemele satului.
În plus, au învăţat că este important să planiﬁci
foarte minuţios activităţile. Abaterile de la plan
înseamnă timp, eforturi şi resurse în plus.

SATUL CÎŞLA
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Cine sunt agenţii de la Cîşla?
Membrii echipei:

Ce recomandă altor grupuri
de Tineri în acţiune?
Să planiﬁce bine activităţile.
Să anunţe oamenii despre o activitate cu
cel puţin o săptămână înainte.
Să înveţe cât mai multe metode de
informare şi mobilizare comunitară.
Să ﬁe înţelegători şi comunicabili cu sătenii.
Să nu se întristeze de unele insuccese, ci să
se bucure de succese şi să meargă înainte.

Planuri de viitor
Să realizeze alte două proiecte:
Să instaleze felinare pe strada centrală,
ce are o lungime de 2 km.
Să implice copiii cu dizabilităţi mintale în
viaţa satului prin diferite activităţi: fotbal,
alte jocuri şi activităţi în diferite cercuri,
în care ei să participe alături de ceilalţi
copii. „Ca să nu se simtă daţi la o parte din
comunitatea noastră”, spun Tinerii în acţiune.

aza dezvoltării stă
în oameni capabili
să-şi identifice
propriile valori şi
priorităţi, şi să se
organizeze singuri
pentru a putea
acţiona pe baza lor”

B

Eade & Williams, 1995)

(

Consultant adult: Veronica Macari
Cine îi susţine?
Copiii şi tinerii
Sătenii
Administraţia şcolii
Administraţia publică locală
Asociaţia Gospodăriilor Ţărăneşti
Direcţia şi lucrătorii gaterului (piloramei)
din s. Ghiliceni
Direcţia pepinierei din s. Mândreşti
Direcţia pepinierei din s. Sărăteni
Meşterii-lemnari
Profesorul de muncă
Pădurarul
Preotul
Adresa:
s. Cîşla, r. Teleneşti
Telefon:
(258) 92-0-54 – Eﬁm Borş
Adresă electronică (e-mail):
iﬁm_bors@.yahoo.com

SATUL
CÎŞLA
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Schimbarea de la GHILICENI
Cine?
Grupul de iniţiativă „Tinerii în acţiune”

Unde?
s. Ghiliceni, r. Teleneşti

Ce schimbare au făcut?
Grupul a creat ziarul şcolar „PENIŢA MAGICĂ”, pe
care îl difuzează în şcoală şi în sat.

De ce a fost nevoie de schimbare?
Lipsa informaţiei devenise o problemă pentru
comunitatea copiilor din gimnaziul din Ghiliceni.
„Lipsa informaţiei ne afectează, pentru că suntem
în proces de dezvoltare a personalităţii noastre.
Acum avem nevoie de multe surse de informaţie
pentru a ne dezvolta. Deoarece nu avem acces
larg la Internet, principala sursă de informaţie
pentru noi este cea vizuală – cărţile, broşurile,
revistele, ziarele. Avem o bibliotecă în şcoală, dar
are un volum mic de informaţie. Astfel, am decis
să creăm un ziar şcolar lunar” (Grupul „Tinerii în
acţiune” din Ghiliceni, Teleneşti).

Strategia
Copiii şi tinerii au informat şi au implicat membrii
comunităţii. Au constituit grupuri de câte 3-4
tineri şi au vizitat agenţii economici, administraţia
publică locală, administraţia şcolii pentru a-i pune
la curent şi a le cere ajutorul. Şi-au informat colegii
la un careu al şcolii. Această strategie de mobilizare
comunitară s-a dovedit a ﬁ destul de eﬁcientă.
„La început am comunicat despre proiectul
nostru nu întregului sat, ci doar APL, agenţilor
economici şi administraţiei şcolii. Credeam că
pe ceilalţi săteni nu-i interesează ce facem noi.
Dar informaţia despre ziarul nostru a ajuns la
urechile tuturor şi am văzut că-i interesează!”.

Paşii spre schimbare
Au atras resurse materiale:
Şcoala le-a oferit un cabinet, 30 lei, enciclopedii,
cărţi, altă informaţie şi susţinere morală.
Primăria le-a donat 300 lei pentru toner (vopsea
pentru imprimantă), un aparat foto şi susţinere.
Câţiva agenţi economici le-au oferit în total 160 lei şi
hârtie A4 pentru ziar.

Au implicat resurse umane:
Au creat o echipă din 14 adolescenţi şi doi adulţi.
Sunt ajutaţi de profesori şi sunt susţinuţi de
administraţia şcolii.
Maria Vleju, corector adult al ziarului, i-a
învăţat cum se realizeze un interviu, cum să
scrie un articol, cum să lucreze în echipă.
Pavel Bologan, consultantul adult, i-a
ajutat să găsească concepţia graﬁcă a ziarului,
le-a explicat cum să aranjeze articolele în
pagini, cum să scoată ziarul la imprimantă.
Anastasia Cântăreţ, directorul şcolii, le-a oferit
cabinetul de lucru, i-a susţinut moral şi material.
„Centrul de Informare şi Documentare privind
Drepturile Copilului ne-a oferit principalul: ne-a
instruit, ne-a făcut să privim altfel lucrurile, să
ﬁm optimişti şi siguri de puterile proprii” (Grupul
„Tinerii în acţiune” din Ghiliceni, Teleneşti).
Cum au folosit resursele?
Au avut de la bun început un plan de lucru. Fiecare
membru al echipei ştie ce trebuie să facă şi în cât
timp. Au implicat adulţii în calitate de consultanţi.

Munca la ziar
Grupul a planiﬁcat primul număr. Au luat
drept exemplu ziarul „Contraste” de la Sărăteni,
publicaţiile naţionale Florile Dalbe şi Timpul. Au
inaugurat rubricile (inclusiv rubrica Dedicaţii cu
plată), au scris articolele. Primul număr al ziarului
a fost tipărit pe 5 octombrie 2006, în 25 exemplare
şi a fost dedicat profesorilor. Apoi au cerut părerea
colegilor şi adulţilor din şcoală şi din sat.

SATUL GHILICENI
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„Pentru numărul doi al ziarului am avut deja 60
de abonaţi. Aceasta a demonstrat că comunitatea
este interesată de iniţiativa noastră. Am primit
multe felicitări, urări de bine şi susţinere din
partea administraţiei şcolii, colegilor, profesorilor,
agenţilor economici, APL” (Grupul „Tinerii în acţiune”
din Ghiliceni, Teleneşti).
Acum tinerii se adună în ﬁecare duminică pentru a
munci la ziar. Scriu articolele la calculator în timpul
lecţiilor de informatică. Încearcă să implice cât mai
mulţi colegi la editarea ziarului.

Provocări
Una din provocări a fost colaborarea cu adulţii:
„La început ne era ruşine să mergem la Primărie
şi la agenţii economici să cerem ajutor”.
O altă provocare este implicarea colegilor.
„Deocamdată nu am primit multe articole de la
colegii noştri. Este cam greu să le trezeşti interesul
de a scrie la ziar”, spun membrii echipei.
Au probleme cu multiplicarea ziarului:
„Deocamdată îl scoatem la imprimantă şi iese cam
scump. Bine ar ﬁ să avem un copiator în şcoală”.

2006

ngrijeşte floarea
şi va înflori,
mulţumind astfel
bunătatea”

Î

proverb)

(

acces la Internet, imprimantă color, copiator
modern, scaner etc.
Pentru a asigura durabilitatea este nevoie
să implice colegii din clasele mai mici.

Planuri de viitor
Grupul îşi propune să continue proiectul, să
mărească numărul de pagini în ziar. Visează să
creeze un post de radio şcolar. Speră să creeze
un Centru de resurse pentru tineri.

Cine sunt agenţii de la Ghiliceni?
Membrii echipei:

Ce-au învăţat din toate acestea?
Despre proiect:
Membrii grupului sunt interesaţi
pentru că este „proiectul lor”.
Fetele se implică mai uşor decât băieţii.
Profesorii i-au susţinut pentru că au fost implicaţi în calitate de consultaţi şi membri ai echipei.
A existat o ﬂuctuaţie în echipă, dar
nesemniﬁcativă: au plecat doi din cei
14 membri şi au venit alţii doi în loc.
Dar o ﬂuctuaţie mai mare ar putea afecta
calitatea ziarului şi durabilitatea lui.
Despre calitate şi durabilitate:
Este nevoie de a găsi metode de a implica
şi alţi colegi, care nu sunt membri ai echipei,
în editarea ziarului, pentru ca el să devină
„al tuturor”.
Sunt necesare noi modalităţi de implicare
a băieţilor.
Este important să ﬁe informaţi şi implicaţi
adulţii din sat, adică membrii întregii
comunităţi.
Pentru a îmbunătăţi calitatea ziarului au nevoie
de o instruire în bazele jurnalismului şi în
managementul ziarului.
Pentru a ameliora calitatea ziarului au nevoie
de echipamente: calculatoare moderne, cu

Consultanţi adulţi: Adela Bologan şi Pavel Bologan.

Cine îi susţine?
Administraţia Publică Locală
Şcoala
Agenţii economici
Tinerii
Profesorii
Sătenii
Adresa:
s. Ghiliceni, r. Teleneşti
Telefon:
(258) 66218 - Pavel Bologan (consultant adult)
Adresă electronică (e-mail):
tin_act_ghil@mail.ru

SATUL GHILICENI
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Schimbarea de la INEŞTI
Cine?
Grupul „Tinerii în acţiune”

Unde?
s. Ineşti, r. Teleneşti

Ce schimbare au făcut?
Au contribuit la curăţirea râului şi râpei din sat.

De ce a fost nevoie de schimbare?
Râul din Ineşti era plin de gunoi. „Grupul nostru a
decis că poluarea râului din sat este cea mai stringentă problemă. Murdăria asta ne afectează pe toţi”.

Strategia
Tinerii în acţiune au ales ca strategie mobilizarea
comunităţii pentru a curăţa râul. „Am informat
locuitorii satului prin anunţuri, am organizat careuri
la şcoală şi o adunare în sat. De asemenea, am
vizitat multe familii la domiciliu. Aceste vizite şi
adunările comunitare au fost cele mai eﬁciente.
Astfel am reuşit să organizăm curăţarea râpei
din sat”, spun Tinerii în acţiune de la Ineşti.

Paşii spre schimbare
Pentru început, tinerii au întocmit un plan de
acţiuni detaliat. S-au gândit ce resurse ar trebui
implicate. Au delegat responsabilităţile în cadrul
grupului şi au trecut la treabă.
Au organizat o întrevedere cu primarul
pentru a-l informa despre iniţiativa grupului
„Tinerii în acţiune” şi pentru a-i solicita
colaborarea.
Au organizat un careu la şcoală pentru a
cere ajutorul colegilor.
Au organizat o adunare comunitară, la
care au participat 80 la sută din populaţia
satului.
Au vizitat mai mulţi săteni la domiciliu,
pentru a-i informa că râul din sat urmează
să ﬁe curăţit la iniţiativa tinerilor şi că tinerii
au nevoie de ajutorul lor.
Apoi au organizat în comun activităţile de
curăţire a râpei şi râului.
„Sătenii au fost uimiţi de iniţiativa şi acţiunile
noastre. Oamenii în vârstă au spus că de când
trăiesc în sat nimeni nu s-a încumetat să rezolve
problema gunoiului din râpă”.

Resurse
Tinerii au depus multe eforturi pentru a mobiliza
resursele umane. Au reuşit să obţină ajutorul
sătenilor pentru a strânge gunoaiele şi ajutorul
căruţaşilor pentru a le transporta. „Căruţaşii
au fost principalii noştri parteneri”, spun tinerii
organizatori.
În rest, au avut nevoie de instrumente care se
găsesc în ﬁecare gospodărie: lopeţi, greble,
foarfece de vie, sape, căldări, saci.

Provocări
Cea mai mare provocare pentru Tinerii în acţiune
de la Ineşti a fost susţinerea din partea comunităţii.
„Este greu să faci o schimbare de atitudine
(mentalitate), spun ei. Până la urmă au rămas şi
persoane indiferente faţă de iniţiativa noastră, dar
asta este normal”.
Grupul aﬁrmă că a fost greu să organizeze unele
activităţi. Unele evenimente comunitare, cum ar
Hramul sau întâlnirea cu scriitorii, au făcut „concurenţă” activităţilor desfăşurate de Tinerii în acţiune.

tâtA timp cât nu
ştii unde vrei să
ajungi, orice cale pe
care o urmezi este bună”.

A
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Grupul menţionează că în prezent este preocupat
de păstrarea curăţeniei pe care au reuşit să o facă
cu ajutorul comunităţii. Iată principala provocare,
la care urmează să facă faţă împreună cu sătenii.

2006

Ce-au învăţat din toate acestea?
Au învăţat cum să rezolve o problemă a comunităţii,
punând împreună eforturile tuturor: copii, adulţi,
organizaţii, oﬁcialităţi. Pentru asta, au învăţat:
să elaboreze un plan de acţiuni realist
să colaboreze eﬁcient cu administraţia
publică locală
să mobilizeze sătenii, care la început sunt
indiferenţi, apoi sunt miraţi, sceptici, doar
apoi se implică.

Ce recomandă altor grupuri
de Tineri în acţiune?

Planuri de viitor
Să amplaseze urne de gunoi în tot satul.
Să găsească un local pentru adunările grupului lor.

Cine sunt agenţii de la Ineşti?
Membrii echipei:

1. Este necesară susţinerea comunităţii
pentru a realiza schimbări majore în sat.
2. Este importantă susţinerea primarului
şi a Consiliului Local.
3. Cele mai eﬁciente acţiuni de mobilizare
sunt adunarea comunitară şi vizitele la
domiciliu.
4. Ca să mobilizezi sătenii, este nevoie să le
demonstrezi că eşti în stare „să faci ceva”.
5. Trebuie implicaţi bărbaţi consultanţi adulţi
ca să participe mai mulţi băieţi în calitate de
membri ai grupului şi în activităţi.
6. Este nevoie de a organiza evenimente
şcolare şi comunitare mai noi, mai
moderne, pentru a avea succes.
Consultant adult – Aurelia Ţapu

ndiferent cât
de puternică este
o grindă, nu este
suficientă pentru
a susţine o casă
întreagă”

I

Colegii de şcoală
Consiliu Local al Copiilor şi Tinerilor
Primarul
Sătenii-voluntari
Căruţaşii
Adresă:
s. Ineşti, r. Teleneşti
Telefon:
(258) 54 451 – Aurelia Ţapu, consultant adult

SATUL INEŞTI
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Schimbarea de la SĂRĂTENII VECHI
Cine?
Grupul de iniţiativă „Tinerii în acţiune”

Unde?
s. Sărătenii Vechi, r. Teleneşti

Ce schimbare au făcut?
Au mobilizat consătenii pentru a curăţi centrul
satului de gunoi.

De ce a fost nevoie de schimbare?
Gunoiul din centrul satului devenise o problemă
pentru toată comunitatea. Grupul „Tinerii în
acţiune” a hotărât să contribuie la soluţionarea ei.
„Gunoiul din centrul localităţii afectează toţi
locuitorii satului (inclusiv tinerii), creează un
aspect neestetic, deşeurile se descompun şi
răspândesc mirosuri şi maladii, reprezintă o
sursă continuă de poluare a mediului. Tinerii au
nevoie de un mediu sănătos pentru dezvoltare.
Gunoiul, în mod indirect, afectează gândirea
tinerilor. Dorim să avem o localitate informată în
spirit ecologic” (Grupul „Tinerii în acţiune” din
Sărătenii Vechi, Teleneşti).

Strategia
Pentru a curăţi satul de gunoi, grupul avea nevoie
de susţinerea membrilor comunităţii. Echipa şi-a
propus să informeze şi să mobilizeze cât mai mulţi
locuitori ai satului şi să ceară ajutorul oﬁcialităţilor.
Strategia a luat foc. Mai mulţi consăteni, ﬁind
şi ei afectaţi de gunoi, s-au implicat activ în
proiectul tinerilor. De asemenea, Primăria şi agenţii
economici au susţinut iniţiativa.

Paşii spre schimbare
Grupul s-a întrunit în ﬁecare săptămână pentru
a planiﬁca şi a monitoriza activităţile. Fiecare
membru era responsabil de o activitate concretă.

Pentru început, grupul a realizat mai multe activităţi
de informare, pentru a promova proiectul şi a pune
pe agenda satului problema gunoiului:
Şedinţe comune cu primarul
Ora ecologică la 1 septembrie
Careuri şcolare
Adunări cu şeﬁi de clase
Seminare ecologice pentru clasele X-XII-a
Concurs de placate
Amplasarea placatelor în locurile publice
– în liceu, în patru magazine, la bar, la casa
de cultură
Tipărirea ﬂuturaşilor informativi. Difuzarea
– la seminarele organizate de grup.
Publicarea a două articole în revista liceului.
Apoi au organizat activităţi de salubrizare:
Au confecţionat şi au instalat urne de gunoi
Au solicitat de la Primărie transport pentru
colectarea deşeurilor
Au organizat colegii pentru a face curăţenie
pe teritoriul liceului
Au mobilizat consătenii să cureţe străzile satului
Grupul a făcut curăţenie în zonele în care
locuiesc bătrânii
Au obţinut emiterea unui decizii a primăriei,
care obligă toţi agenţii economici cu unităţi
comerciale din centrul localităţii să instaleze
câte două urne de gunoi
Au obţinut, din bugetul local pentru 2007,
salarizarea unei persoane care să colecteze
gunoiul din toate urnele de pe teritoriul satului,
inclusiv al liceului.

Resurse implicate
Primarul a susţinut iniţiativa prin semnarea
unor decizii importante. Primăria şi-a asumat
angajamentul pentru durabilitatea proiectului prin
angajarea şi salarizarea unei persoane responsabile
de curăţarea urnelor. Primăria a mai oferit 500 foi
A4 pentru ﬂuturaşi şi 10 electrozi pentru
confecţionarea urnelor.
Grupul a avut nevoie de ajutorul consătenilor
pentru a confecţiona şi a instala urnele de gunoi.
Astfel au fost obţinute toate materialele necesare:
piatră de tăiat metal (5 bucăţi), electrozi (25), ţeavă
(20 m), ciment (150 kg), piatra brută, vopsea (5 kg).

SATUL SARATENII VECHI
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Raisa Ungureanu, Mihail Garleanu şi Alexandru
Troﬁmov l-au oferit patru butelii de gaz pentru
confecţionarea urnelor.
Iurie Tulgara, căruţaş, i-a ajutat să transporte materialele.
Mihail Garleanu, sudor, i-a ajutat să transforme
buteliile în urne.

Administraţia liceului a oferit spaţiu pentru seminare.
Centrul de Resurse pentru Tineri din localitate
i-a ajutat să multiplice ﬂuturaşii şi placatele.
Vasile Pleşca, profesor de educaţie tehnologică,
a ajutat grupul în tot ce era nevoie.
Natalia Nistor, profesoară de geograﬁe, a susţinut grupul
în organizarea seminarelor de educaţie ecologică.

Provocări
Una din provocări a fost informarea şi
mobilizarea consătenilor. „Credem că nu am
fost destul de convingători, nu întotdeauna
am inspirat încredere”, mărturisesc membrii
grupului.
Unii agenţi economici au refuzat să plaseze
în unităţile lor comerciale placatele. Unii
consăteni nu şi-au onorat promisiunile.
S-au confruntat cu probleme la vopsirea
urnelor şi instalarea urnelor, din cauza
frigului.
O provocare a fost şi rămâne curăţirea
sistematică a urnelor.

2006

6. Este important să ai susţinerea administraţiei
locale pentru a obţine „oﬁcializarea” iniţiativei
şi durabilitatea proiectului.
„Ne-a bucurat mult că am văzut schimbări radicale
în aspectul localităţii noastre. Dar cel mai mult
ne bucură schimbările în mentalitatea sătenilor.
Oamenii nu mai aruncă gunoi pe marginea drumurilor şi în afara satului, aşa cum făceau mai înainte”
(Grupul „Tinerii în acţiune” din Sărătenii Vechi, Teleneşti).

Planuri de viitor
Grupul de iniţiativă de la Sărătenii Vechi
intenţionează să continue proiectul pentru a curăţi
malurile râului Răut (segmentul de lângă localitate).
De asemenea, ar vrea să mobilizeze sătenii pentru
a construi o gunoişte autorizată. Unul din visele
grupului este să sădească un parc pe teritoriul
liceului şi să repare băncile. Iar pe malurile râului
Răut să sădească sălcii.

Cine sunt agenţii de la Sărătenii Vechi?
Membrii echipei:

Ce-au învăţat din toate acestea?
1. Este important să analizeze problemele
comunităţii pentru a stabili priorităţile.
2. Este important să analizeze punctele forte
şi slabe în rezolvarea problemelor.
3. Este important un plan de acţiuni detaliat.
4. Este important să inspiri partenerilor
încredere.
5. De asemenea, este important să colaborezi
cu alte grupuri de iniţiativă, pentru a stabili
noi oportunităţi.

n înţelept va crea
mai multe oportunităţi decât va găsi”.

Consultant adult:
Victor Josan

Cine îi susţine?
Primăria
Membrii comunităţii
„Avicola Sărăteni”
Agenţii economici cu unităţi comerciale
Adresă:
s. Sărătenii Vechi, r. Teleneşti

U
S
SATUL SARATENII VECHI
ir Francis Bacon

Telefon:
(258) 73 618 - Victor Josan, consultant adult
Adresă electronică (e-mail):
palade_dorina@yahoo.com
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Schimbarea de la SUHULUCENI
Cine?
Grupul de iniţiativă „Tinerii în acţiune”.

Unde?
s. Suhuluceni, r. Teleneşti.

Ce schimbare au făcut?
Au amenajat sala sportivă şi terenul sportiv,
au procurat echipament sportiv, au organizat
antrenamente şi apoi campionate la fotbal,
volei şi tenis.

De ce a fost nevoie de schimbare?
Tinerii de la Suhuluceni aveau puţine posibilităţi
de petrecere utilă şi plăcută a timpului liber. „Este
o problemă destul de acută, ce afectează copiii şi
tinerii din localitate. Din cauză că nu au ocupaţii
în timpul liber, tinerii adoptă comportamente
nesănătoase”. (Grupul din Suhuluceni)

Strategia
Strategiile folosite de grupul de iniţiativă au fost cele
de advocacy: informare şi mobilizare administrativă
şi comunitară. „Pentru a informa colegii şi comunitatea despre proiect, am folosit sondajele de opinie
şi discuţiile tete-a-tete. Cele mai eﬁciente s-au
dovedit a ﬁ discuţiile directe”, spun tinerii.

Paşii spre schimbare
Pentru început, Tinerii în acţiune au întocmit un plan
de acţiuni. Au decis de ce fel de resurse au nevoie. Au
împărţit responsabilităţile între membrii grupului.
Primele acţiuni au fost cele de informare a
membrilor comunităţii despre planurile echipei.
Astfel au obţinut susţinerea colegilor şi maturilor.
Au organizat şedinţe comune cu administraţia
publică locală, cu direcţia şcolii şi agenţii economici
din localitate.
Apoi au amenajat terenul sportiv şi sala, au făcut
rost de echipamentele necesare. Au creat echipele,
au organizat antrenamentele, apoi întrecerile
sportive. Astfel au adus o schimbare în viaţa
copiilor şi tinerilor de la Suhuluceni.

Resurse
Colegii, profesorii şi sătenii i-au susţinut atât moral,
cât şi material. Tinerii în acţiune de la Suhuluceni îşi

amintesc: „Pentru a implementa proiectul, nu am
avut nevoie de mari resurse ﬁnanciare. Mai mare
nevoie am avut de resurse umane (antrenor) şi
materiale (local, echipament sportiv)”.
Direcţia şcolii le-a oferit local, mobilier şi materiale
pentru terenul de volei. Profesorul de educaţie
ﬁzică le-a împrumutat mingile şi plasa de
volei. Consiliul Local al Tinerilor le-a oferit şi el
echipamentele sportive pe care le avea.
Primăria le-a ajutat cu alte resurse materiale.

Provocări
Una dintre marile provocări a fost mobilizarea
comunităţii. Tinerii spun că bine ar ﬁ să mai înveţe
şi alte metode de convingere a adulţilor, pentru
a obţine susţinere şi resurse.
Tinerii de la Suhuluceni spun că au avut
şi alte provocări:
Lucrările agricole care au amânat
activităţile proiectului
Lipsa antrenorilor de volei, fotbal, tenis, şah
Invidia unor persoane.

iciodată să nu
credeţi că un
grup mic de oameni
motivaţi nu ar putea
să schimbe lumea”.
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Ce-au învăţat din toate acestea?
Tinerii mărturisesc că au învăţat să identiﬁce
problemele şi să găsească soluţii la ele. „Participând
la acest proiect am învăţat cum putem face lucruri
mari cu mijloace mici”, spun ei.

Ce recomandă altor grupuri
de Tineri în acţiune?

L
A

utor necunoscut.

Pentru a asigura succesul şi durabilitatea
activităţilor ar ﬁ bine:
să consulte opinia tinerilor în legătură
cu activităţile pe care vor să le organizeze
să folosească discuţiile tete-a-tete în calitate
de metodă principală de comunicare
să înveţe mai multe metode de a transmite
eﬁcient mesajele şi de a inﬂuenţa publicul
să aibă multă răbdare şi respect faţă
de consăteni

ucrul în echipă
înseamnă mai mult
noi şi mai puţin eu.

să iniţieze proiecte comune cu grupurile
de iniţiativă din satele vecine Corobceni
şi Ghermăneşti.

Cine sunt agenţii
de la Suhuluceni?
Membrii echipei:

să implice activ părinţii (profesori, lideri
comunitari) care au copii în cadrul
grupului de iniţiativă
să instruiască colegii din clasele mai mici
şi să-i implice în grupul de iniţiativă.

Planuri de viitor
Echipa de la Suhuluceni are planuri mari.
Tinerii îşi propun:
să găsească antrenori de volei, fotbal,
tenis şi şah
să organizeze competiţii sportive cu
participarea echipelor din satele vecine
să amenajeze o sală pentru tenis de masă
să amenajeze un teren de joacă pentru
copiii din clasele primare

Consultantul adult: Raisa Vechiu

Cine îi susţine?
Administraţia Publică Locală
Consiliul Local al Tinerilor
Direcţia şcolii
Profesorii
Adresă:
s. Suhuluceni, r. Teleneşti, MD-5832
Telefon:
(258) 75299, 75762 - Anastasia Rusu,
liderul grupului

SATUL
SUHULUCENI
Adresă electronică (e-mail):
malishkarulez@yahoo.com
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Schimbarea de la ZGĂRDEŞTI
Cine?
Echipa „Tinerii în acţiune”

Unde?
s. Zgărdeşti, r. Teleneşti

Ce schimbare au făcut?
Au reparat o încăpere în Casa de cultură şi au
organizat cercuri pe interese pentru copii şi tineri.

De ce a fost nevoie de schimbare?
Lipsa oportunităţilor de petrecere a timpului liber
era o problemă pentru copii şi tineri. „Am ales
să soluţionăm această problemă, pentru că noi
credem că asta este cauza multor probleme ale
tinerilor”, spun Tinerii în acţiune din Zgărdeşti.

Strategia
Grupul şi-a propus să obţină susţinerea liderilor
comunitari şi, prin ei, sprijinul comunităţii. De
asemenea, şi-au concentrat eforturile pentru a
implica copiii şi tinerii din şcoală, ştiind că nu poţi
face nimic pentru tineri, fără să-i implici pe tineri.
„Ne-a reuşit să convingem sătenii că rezolvarea
problemei timpului liber al copiilor şi tinerilor
nu va ﬁ zadarnică, ci din contra, va rezolva multe
probleme în sat”, mărturiseşte grupul. „Astfel am
reuşit să stabilim relaţii de colaborare cu APL şi cu
SRL-urile din sat”.

Paşii spre schimbare
Au informat membrii comunităţii despre iniţiativa
lor. Iată câteva dintre activităţile de informare,
desfăşurate de grupul de la Zgărdeşti:
Discuţii cu prietenii şi colegii
Şedinţe la primărie, cu directorul şcolii, cu
Consiliul Local, cu liderii asociaţiilor
Adresări către copii şi tineri
Mesaje publicitare adresate sătenilor,
aﬁşate în diferite locuri ale satului
Sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu colegii
şi sătenii.
Tinerii spun că mesajele elaborate şi difuzate în
comunitate au fost cele mai eﬁciente. Iată un
exemplu de mesaj al grupului de la Zgărdeşti:

Eşti talentat, manifestă-te! Eşti interesat, intereseazăte! Noi, Tinerii în acţiune din s. Zgărdeşti, vă
propunem să vă includeţi în grupul nostru pentru
a rezolva problema ce ne afectează pe noi toţi
– timpul liber.

Tinerii în acţiune încearcă să
schimbe ceva în folosul tău.
Persoane de contact: Mihaela Habulea, Adriana Roşca

Resurse implicate
Administraţia publică locală i-a susţinut ﬁnanciar şi cu
materiale pentru reparaţia încăperii din Casa de cultură.
Liderii asociaţiilor au delegat între ei
responsabilităţile pentru reparaţia încăperii.
Şcoala le-a oferit inventar şi materiale.
Consiliul Local al Tinerilor le-a oferit sala pentru
şedinţele grupului.
Liderii comunitari de la Zgărdeşti care au susţinut şi
au promovat iniţiativa Tinerilor în acţiune:
Tudor Claichnet, primar
Alexandru Bulmaga, directorul gimnaziului
Petru Roşca, director „Rosca” SRL
Nicolae Claichnet, lider al Asociaţiei
Gospodăriilor Ţărăneşti „Respect”

„Noi am propus ca liderii SRL-urilor şi ai asociaţiilor
gospodăriilor ţărăneşti să procure singuri inventarul
necesar şi apoi să-l doneze grupului. În acest mod,
am beneﬁciat de următoarele resurse materiale:
palete pentru tenis, mingi de fotbal şi baschet, centru
muzical, corzi, seturi pentru jocul de dame etc.
Asta înseamnă durabilitate!
Administraţia şcolii a emis o decizie care
stipulează că în bugetul pentru anul 2007 să ﬁe
prevăzute resurse pentru organizarea activităţilor
de petrecere a timpului liber.
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Provocări
Una dintre provocări a fost implicarea copiilor
şi adulţilor în proiect. Ei spun că indiferenţa şi
neîncrederea tinerilor în forţele lor au fost principalele
obstacole pe care a fost nevoie să le depăşească.
Termenul limită a fost o altă provocare: „Ne-a reuşit
mai puţin să ne încadrăm în perioada de timp pe
care ne-am propus-o pentru a procura inventarul
şi pentru a repara încăperea”.

Ce-au învăţat din toate acestea?
Iniţiativa tinerilor de la Zgărdeşti are şi ea nişte lecţii
învăţate. „Am învăţat să nu renunţăm la deciziile luate,
să mergem până la capăt şi să ﬁm insistenţi”.
Tinerii spun că au beneﬁciat cel mai mult copiii
şi tinerii din comunitate, dar indirect şi membrii
grupului: „Noi, membrii grupului, am devenit mai
stimaţi şi mai ascultaţi de cei din jur – colegi şi săteni”.

rima condiţie
a victoriei este
sacrificiul .

P
A

utor necunoscut

Să organizeze instruirea voluntarilor
pentru animarea timpului liber.
Să organizeze cluburi pe interese.

Cine sunt agenţii de la Zgărdeşti?
Membrii echipei:

Ce recomandă altor grupuri
de Tineri în acţiune?
Pentru a informa comunitatea, sunt
eﬁciente mesajele publicitare şi discuţiile
de grup şi la nivel personal
Este nevoie de a întocmi un ghid de
întrebări şi răspunsuri pentru a răspunde
mai uşor la întrebările oamenilor
Este o idee bună să se discute cu partenerii
despre modalităţile de a face sponsorizări
sau donaţii, care să ﬁe comode pentru
ambele părţi.

Planuri de viitor
Să repare şi să utileze şi alte încăperi din Casa
de cultură, pentru a crea noi oportunităţi de
petrecere a timpului liber pentru copii.
Să găsească şi să implice specialişti pentru
cercul de dans.
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Consultanţi adulţi: Viorica Cateli, Liliana Claichnet

Cine îi susţine?
Primăria
Administraţia şcolii
Consiliul Local al Tinerilor
Liderii asociaţiilor gospodăriilor ţărăneşti
Liderii SRL
Adresă: s. Zgărdeşti, r. Teleneşti
Telefoane:
(258) 45-303 – Viorica Cateli, consultant adult
(258) 45-308 – Liliana Claichnet, consultantului adult
(258) 45-242 – Mihaela Habulea, moderator
(258) 45-428 – Adriana Roşca, moderator
Adresă electronică (e-mail): roshkandra@mail.md

