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Informaţii de referinţă
Ţinând cont de bunele practici înregistrate la nivel internaţional, dar şi în Republica Moldova în domeniul
facilitării autonomiei locale şi a dezvoltării comunitare, PNUD şi UN Women oferă susţinere Cancelariei de
Stat pentru implementarea Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). Acest program
oferă consultanţă în domeniul politicilor bazate pe studii şi cercetări realizate la nivel central şi regional,
precum şi pe intervenţii comunitare de proporţii, care vizează integrarea autorităţilor administraţiei locale
în procesele de dezvoltare la nivel regional şi comunitar. PCDLI este dedicat nu doar aprofundării
angajamentelor faţă de comunităţile şi autorităţile locale, ci şi creării unui fundament, pentru a asigura
dezvoltarea la nivel regional şi comunitar în raioanele şi comunităţile selectate din regiunea(ile) vizate ale
Republicii Moldova.
În cadrul autorităţilor centrale, precum şi în unele regiuni şi zone avizate, PCDLI va contribui la
consolidarea cadrului juridic şi de reglementare precum şi la eficientizarea procedurilor şi sistemelor de
administrare locală. O atenţie deosebită se va acorda cadrului de delegare eficientă a autonomiei
decizionale către APL-uri, a descentralizării fiscale mai extinse, pentru a permite furnizarea serviciilor de
bază într-un mod mai eficient, precum şi acordării unui rol mai semnificativ femeilor în cadrul procesului
decizional. În al doilea rând, PCDLI va contribui la formarea capacităţilor APL-urilor vizate pentru
planificarea, implementarea programelor şi serviciilor precum şi monitorizarea succesului lor, asigurând o
participare cât mai activă a cetăţenilor. Pe lângă aceasta, prin intermediul PCDLI se va susţine participarea
mai activă a comunităţii şi a societăţii civile la elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare locală
şi a strategiilor regionale. PCDLI va contribui şi la dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor locale, pentru a le
ajuta să deţină un rol mai important în procesul de planificare a dezvoltării locale şi regionale, precum şi
în implementarea şi monitorizarea acestor strategii.
Astfel, obiectivul general al PCDLI este de a oferi asistenţă Republicii Moldova pentru a asigura faptul că
grupurile vulnerabile din zonele rurale şi urbane sărace beneficiază de oportunităţi de dezvoltare socioeconomică durabilă cu suportul politicilor regionale şi locale corespunzătoare, implementate de către APL
şi de parteneri într-un mod bazat pe drepturile omului şi sensibil la dimensiunea de gen. Pentru a realiza
acest program au fost elaborate patru componente de bază:
Componenta 1:

Consultanţă în domeniul politicilor şi promovării

Componenta 2:

Autonomie locală şi participare

Componenta 3:

Abilitare comunitară

Componenta 4:

Transnistria şi Zona de securitate

Conform Componentei 3, obiectivul direct al PCDLI este:
Abilitarea comunităţilor rurale şi a organizaţiilor societăţii civile (OSC) din regiunile-ţintă în scopul
asigurării participării active la procesul de planificare, implementare şi monitorizare a dezvoltării
locale, precum şi în scopul sporirii accesului la servicii de calitate şi la infrastructura îmbunătăţită la
nivel comunitar.
Acest obiectiv va fi atins prin intermediul mobilizării şi abilitării comunităţilor şi prin asigurarea accesului
localităţilor selectate la infrastructura de bază (cum ar fi aprovizionarea cu apă şi gaze naturale,
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gestionarea deşeurilor, infrastructura rutieră etc.), precum şi prin îmbunătăţirea serviciilor sociale (servicii
pentru victimele violenţei), asigurarea cu creşe şi grădiniţe comunitare, asistenţă pentru cele mai
vulnerabile grupuri, consultanţă în domeniul afacerilor şi altele). Priorităţile de dezvoltare vor fi
planificate, aprobate şi gestionate cu implicarea maximă şi consultarea beneficiarilor, precum şi cu
asigurarea dreptului lor asupra iniţiativelor. Pentru a asigura corespunderea iniţiativelor proiectului cu
necesităţile comunităţilor, precum şi implicarea maximă a beneficiarilor, PCDLI va asigura faptul că
activităţile desfăşurate în cadrul Componentei vor viza în primul rând abilitarea membrilor comunităţilor,
plasând un accent special pe grupurile vulnerabile, precum şi pe Abordarea Bazată pe Drepturile Omului
(ABDO) şi abordările de integrare a dimensiunii de gen în procesul de dezvoltare locală. Această abordare
va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru femeile şi bărbaţii din aceste localităţi, dar va
identifica şi unele exemple de gestiune comunitară durabilă care vor putea fi replicate la nivel naţional.
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Despre ghid
Luând în consideraţie obiectivul abilitării comunitare abordat în capitolul de mai sus - "Informaţii de
referinţă", acest ghid a fost elaborat pentru a susţine activitatea celor implicaţi în scopul realizării acestui
obiectiv. Astfel, ghidul a fost elaborat, în primul rând, pentru colaboratorii şi asociaţii organizaţiilor
partenere contractate de către PNUD şi UN Women, în scopul implementării activităţilor desfăşurate în
cadrul Componentei 3 a PCDLI. Cu toate acestea, sperăm că ghidul, sau cel puţin unele părţi componente
ale acestuia, va fi util pentru alte organizaţii şi instituţii implicate în procesul de abilitare comunitară, cum
ar fi funcţionarii aleşi şi desemnaţi din cadrul administraţiilor publice locale, ONG-urile şi grupurile
societăţii civile, precum şi membriicomunităţilor rurale. Astfel, se preconizează că ghidul va juca un rol
semnificativ în explicarea şi promovarea avantajelor mobilizării comunităţii în localităţile rurale din
Republica Moldova.
Mai exact, ghidul oferă asistenţă practicienilor prin următoarele modalităţi:
Consolidarea perceperii conceptelor-cheie privind dimensiunea de gen şi drepturile omului în
domeniul planificării dezvoltării locale şi formarea unei viziuni comune asupra modului în care
cele mai vulnerabile grupuri din comunităţile rurale din Republica Moldova pot fi abilitate prin
mobilizare;
Oferirea recomandărilor practice cu privire la modul în care un proces de mobilizare a comunităţii
poate fi facilitat etapizat, inclusiv oferirea serviciilor de consiliere despre instrumentele care pot fi
aplicate şi modalitatea de utilizare a acestora la nivel comunitar;
Demonstrarea modului, locului şi timpului în care procesul de mobilizare a comunităţii poate fi
integrat şi poate suplimenta procesele de planificare şi bugetare ale APL.
Utilizatorii acestui ghid pot implica:
Colaboratorii şi asociaţii ONG-urilor atrase în procesul de dezvoltare a comunităţii în mediul rural
din Republica Moldova, şi în special ONG-urile partenere ale PCDLI;
Activişti individuali şi mobilizatori comunitari, în special cei care lucrează direct cu cele mai
vulnerabile grupuri din comunităţi;
Funcţionari aleşi şi desemnaţi din cadrul APL;
Colaboratorii şi asociaţii din cadrul PCDLI.
Ghidul este constituit din două părţi şi un set de instrumente de însoţire:
Prima parte – contribuie la explicarea conceptelor-cheie care se referă la abilitarea, mobilizarea
comunităţii, precum şi la explicarea importanţei integrării dimensiunii de gen şi a preocupărilor faţă de
drepturile omului în cadrul proceselor de dezvoltare locală în Republica Moldova.
Partea a doua - este un ghid practic constituit din eEtape care abordează modul în care un proces de
mobilizare a comunităţii în scopul abilitării poate fi facilitat în comunităţile rurale din Republica Moldova.
Este oferită o explicaţie a unui "ciclu complet" de mobilizare a comunităţii, care ar putea fi cele mai
potrivite măsuri instituţionale pentru a implementa ciclul, după care urmează o descriere detaliată a
suportuluii şi a activităţilor necesare la fiecare din cele 10 etape.
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Setul de instrumente - constituie o colecţie de metodologii şi modele care vor fi utile practicienilor la
fiecare etapă a ciclului de mobilizare.
Utilizatorii ghidului ar trebui să ţină cont de faptul că acesta este un "document de lucru" şi că, pe durata
implementării PCDLI, echipa de program intenţionează să actualizeze ghidul incluzând lecţiile învăţate din
activităţile mobilizării comunitare. Astfel, utilizatorii sunt încurajaţi să ofere PCDLI informaţii şi să
povestească în ce mod au utilizat ghidul (Anastasia Divinskaya, Specialist Gender Internaţional în cadrul
Programului Comun UNWomen/PNUD de Dezvoltare Locală Integrată, Republica Moldova, Chişinău, str.
Nicolae Iorga 21, birou 3, MD-2012, Fax: (+373 22) 820 846, e-mail: anastasia.divinskaya@unwomen.org)
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PARTEA ÎNTÂIA: Abilitarea comunitară sensibilă la dimensiunea gen şi bazată
pe drepturi
Introducere
Înţelegerea conceptelor-cheie
Abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO) în scopul dezvoltării este un cadru care
integrează normele, principiile, standardele şi obiectivele sistemului internaţional al drepturilor omului în
planurile şi procesele de dezvoltare. Aceasta se caracterizează prin metode şi activităţi care conectează
sistemul drepturilor omului şi noţiunile de putere şi de provocări ale dezvoltării. ABDO identifică sărăcia
cu injustiţia, iar marginalizarea, discriminarea şi exploatarea cu principalele cauze ale sărăciei. Conform
ABDO sărăcia nu este cauzată niciodată pur şi simplu de persoana săracă, şi nici soluţia acesteia nu poate
fi exclusiv personală. Cu toate acestea, ABDO nu abordează sărăcia şi injustiţia ca fenomene cauzate doar
de astfel de noţiuni abstracte cum ar societatea sau globalizarea. Revendicarea drepturilor omului vizează
în permanenţă un decident corespunzător. Astfel scopul principal al ABDO este de a identifica cauzele de
bază ale sărăciei, a abilita titularii de drepturi să-şi revendice drepturile şi de a abilita decidenţii să-şi
îndeplinească obligaţiile.
Astfel ABDO atrage atenţia asupra unor caracteristici principale ale sărăciei şi dezvoltării:
•

Emergenţa statului şi a guvernării, în calitate de element principal al procesului de dezvoltare, prin
accentuarea interacţiunii dintre stat şi cetăţenii săi în privinţa drepturilor şi obligaţiilor. ABDO atrage
atenţia asupra obligaţiei de bază a statului de a avea grijă de cetăţenii cei mai vulnerabili, inclusiv de
cei care nu pot să-şi revendice propriile drepturi.

•

Recunoaşterea faptului că sărăcia extremă este o încălcare a drepturilor omului, şi că sărăcia în sine
este cauza principală a numeroaselor încălcări ale drepturilor omului. Abordând sărăcia prin prisma
justiţiei, se atrage atenţia asupra faptului că sărăcia de multe ori este un fenomen impus populaţiei
ca fiind o acţiune activă de discriminare şi marginalizare. De asemenea, se atrage atenţia spre ceea
ce nu se face. Uneori, cele mai grave sunt încălcările prin acte de omisiune.

•

Confirmarea categorică a faptului că sărăcia înseamnă ceva mai mult decât un şir de necesităţi
economice şi că dezvoltarea axată pe creştere economică trebuie să abordeze mai multe cauze
complexe şi fundamentale ale sărăciei şi inegalităţii, cum ar fi discriminarea, exploatarea şi abuzul.
Acest lucru asigură, de asemenea, faptul că sărăcia nu este privită doar ca un ansamblu de
circumstanţe sau capacităţi individuale, ci mai degrabă este percepută în cadrul structurilor de
putere ca inechitate în context local, naţional şi global.

Descentralizarea şi reforma administraţiei publice locale în Republica Moldova se efectuează în baza
unei Abordări Bazate pe Drepturile Omului, precum şi a integrării dimensiunii de gen şi abilitării femeilor.
Astfel, PCDLI depune eforturi pentru ca activităţile desfăşurate în cadrul programului să asigure faptul că:
a) rezultatul final va consta în îmbunătăţirea standardelor aplicabile ale egalităţii de gen şi ale drepturilor
omului; b) accesul la standardele îmbunătăţite ale drepturilor omului va fi asigurat pentru orice persoană
în conformitate cu principiile care stau la baza egalităţii de gen şi a drepturilor omului; c) procesul de
optimizare a standardelor se va realiza în conformitate cu principiile care stau la baza egalităţii de gen şi a
drepturilor omului.
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Sumar al drepturilor omului
Drepturile necesare pentru a supravieţui şi
a avea o viaţă decentă sunt:
dreptul la viaţă şi libertate
dreptul la un nivel de viaţă
corespunzător pentru a asigura
sănătatea şi bunăstarea omului şi a
familiei lui
dreptul la protecţia socială în cazuri de
necesitate
dreptul la cel mai înalt standard posibil
de sănătate fizică şi mentală
dreptul la muncă şi la condiţii echitabile
şi satisfăcătoare de muncă
dreptul la alimente şi locuinţă
dreptul la viaţa privată şi la viaţa de
familie
Drepturile omului se referă de asemenea la
drepturile şi libertăţile care asigură
demnitatea umană, creativitatea şi
dezvoltarea intelectuală şi spirituală, de
exemplu:
dreptul la educaţie şi accesul la
informaţie
libertatea de religie, opinie, şi de
expresie
libertatea de asociere
dreptul de a participa la procesul
politic
dreptul de a participa la viaţa culturală
Acestea mai includ şi drepturile care
garantează libertatea şi securitatea fizică,
de exemplu:
libertatea de sclavie sau servitute
dreptul la securitatea persoanei
(integritate fizică)
dreptul de a nu fi arestat sau deţinut
în mod arbitrar
libertatea de acţiunile de tortură şi
maltratare, de tratamente sau
pedepse degradante sau inumane.
Acestea sunt traversate de principiilepereche ale egalităţii în drepturi pentru
femei şi bărbaţi, precum şi de interzicerea
discriminării de orice fel pe motiv de rasă,
culoare, gen, limbă, religie, opinie politică
sau de altă natură, origine naţională sau
socială, proprietate, naştere sau alt statut.

S-a stabilit că încălcarea drepturilor grupurilor şi
persoanelor care sunt caracterizate ca fiind "vulnerabile" în
baza unui sau a mai multor criterii de vulnerabilitate
corelează între ele. Prin urmare, înţelegerea situaţiei reale a
vulnerabilităţii diferitor grupuri asigură o înţelegere mai
bună a unor încălcări ale drepturilor omului eventuale şi
curente, dintre care multe nu sunt documentate şi
recunoscute în mod oficial. Analiza ABDO în cadrul
intervenţiilor de dezvoltare se refera la grupurile vulnerabile
în baza unor criterii şi situaţii de facto ale grupurilor şi
segmentelor societăţii. Astfel, trebuie să avem o înţelegere
clară a modului în care ar putea fi definită "vulnerabilitatea".
(Punctele care urmează mai jos sunt bazate pe un Studiu al
vulnerabilităţii efectuat în Republica Moldova în anul 2010
de către ONG CReDO pentru UN Women).
Vulnerabilitatea este deseori cauzată de anumiţi factori
invizibili. Aceşti factori rezidă în caracteristicile care
divizează în mod oficial societatea în baza unor criterii, cum
ar fi limba, statutul social, veniturile şi vârsta. Factorii
invizibili ar putea declanşa starea de vulnerabilitate a
anumitor grupuri în funcţie de situaţia reală a acestora. În
general, caracteristicile factorilor invizibili se transformă în
criterii de vulnerabilitate şi ulterior grupurile sunt
caracterizate ca fiind vulnerabile, atunci când depistăm
încălcarea drepturilor acestor grupuri şi, de asemenea, în
comparaţie cu alte grupuri. Nu întotdeauna factorii invizibili
se transformă în criterii de vulnerabilitate, dar în
dependenţă de situaţia socială exactă şi de cauzele de bază,
putem afirma că drepturile omului pentru unele grupuri
vulnerabile sunt încălcate şi grupurile sunt percepute prin
prisma acestor criterii speciale.

Vulnerabilitatea nu este un concept general acceptat.
Conceptul este legat de noţiunea de excluziune socială,
sărăcie, discriminare şi marginalizare. Excluziunea socială
este rezultatul interacţiunii unor factori determinanţi.
Sursa: Häusermann 1998:56
Excluziunea socială este rezultatul mai multor probleme
interdependente, care sunt determinate consecutiv de
unele cauze de bază, sau de interacţiunea factorilor.
Interacţiunea factorilor determinanţi se asociază şi se
manifestă odată cu unii factori şi unele caracteristici specifice care formează caracteristicile
vulnerabilităţii. Relaţia dintre excluziunea socială, vulnerabilitate şi cauzele acestora este prezentată în
graficul de mai jos.
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Schemă: Relaţia dintre excluziunea socială, grupurile vulnerabile, factorii vulnerabili şi cauzele lor

Schema 1: Relaţia dintre excluziunea socială, grupurile vulnerabile, factorii de vulnerabilitate şi cauze
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Înţelegerea dinamicii "structurilor" de putere, care nu doar influenţează, ci şi domină în multe cazuri
factorii locali de luare a deciziilor şi perpetuează vulnerabilitatea, este crucială pentru orice intervenţie
care are scopul de a abilita femeile şi bărbaţii cei mai marginalizaţi de puterea centrală. Şi pentru a
înţelege aceste "structuri", va trebui, în primul rând, să înţelegem cum poate fi definită şi manifestată
puterea.
Puterea poate fi definită1 ca un grad de control asupra resurselor materiale, umane, intelectuale şi
financiare exercitat de diferiţi actori ai societăţii. Controlul asupra acestor resurse devine o sursă de
putere individuală şi socială. Puterea este mai degrabă dinamică şi relaţională, decât absolută, aceasta
fiind exercitată în cadrul relaţiilor sociale, economice şi politice ale persoanelor şi grupurilor. De
asemenea, puterea este distribuită în mod inechitabil – unele persoane şi grupuri exercită un control mai
mare asupra surselor energetice, pe când altele exercită un control redus sau nu-l exercită deloc.
Autoritatea unei persoane sau a unui grup este corelată cu faptul cât de multe tipuri diferite de resurse
pot fi accesate şi controlate.
Gradele diferite de autoritate sunt menţinute prin intermediul diviziunilor sociale, cum ar fi cele de gen,
vârstă, clasă, etnie, rasă; şi prin intermediul instituţiilor, cum ar fi familia, sau entităţile religioase,
1

Această definiţie este luată din lucrarea cu FAI “Women & Empowerment in South Asia” realizată de S. Batliwala, 1993
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educaţionale, legislative, mijloacele de informare în masă, etc. Am înţelege incomplet noţiunea de putere,
dacă nu am recunoaşte partenerul acesteia, ideologia. Ideologia este o structură complexă de credinţe,
valori, atitudini şi modalităţi de a percepe şi a analiza realitatea socială. Ideologiile sunt răspândite pe
scară largă şi menţinute prin intermediul instituţiilor sociale, economice, politice şi religioase şi prin
intermediul structurilor, cum ar fi familia, sistemul de educaţie, religia, mijloacele de informare în masă,
economia şi statul, cu diversele sale aparate administrative, legislative şi militare. Instituţiile economice,
politice, juridice şi judiciare şi structurile instituite şi mediate de stat tind să consolideze ideologia
dominantă şi puterea grupurilor dominante în cadrul acesteia, chiar dacă obiectivele şi politicile lor
declarate pot fi egalitare la suprafaţă. În timp ce ideologia contribuie cu mult mai mult la susţinerea unei
structuri de putere inegală decât constrângerea şi dominaţia violentă şi vădită, nu trebuie să uităm de
faptul că aceasta este susţinută în permanenţă de ameninţarea cu forţa a celor care doresc să se revolte
împotriva sistemului dominant.
În afară de gradele diferite de putere, este evident faptul că în general există trei tipuri de putere:
puterea vizibilă; puterea invizibilă; şi puterea ascunsă. Aceste trei tipuri pot fi descrise în mod succint în
felul următor:
•

Puterea vizibilă este puterea exercitată prin intermediul instituţiilor oficiale şi prin intermediul
funcţionarilor (prim-ministru, parlament, poliţie, judecătorii, primării), care formează fundamentele
de bază ale societăţii noastre.

•

Puterea invizibilă implică procese, practici, norme culturale şi obiceiuri care formează înţelegerea de
către persoane a necesităţilor, rolurilor, posibilităţilor şi a acţiunilor lor, care descurajează eforturile
eficiente de efectuare a schimbărilor. În rândul grupurilor marginalizate, socializarea implică
sentimente de subordonare, apatie, autoculpabilizare, neputinţă. Informaţiile cruciale sunt invizibile
sau inaccesibile.

•

Puterea ascunsă este cauza de bază a excluderii anumitor grupuri din procesul decizional de către
societate şi din regulile, practicile instituţiilor guvernamentale. Aceste grupuri şi plângerile lor devin
invizibile prin intimidare şi dezinformare. Liderii unor astfel de grupuri sunt etichetaţi ca fiind factori
de creare a problemelor sau că sunt nereprezentativi; multe aspecte, cum ar fi violenţa în familie,
sunt atribuite domeniului privat şi, prin urmare, nu sunt vizate de acţiunile statului.

Egalitatea de gen
Egalitatea dintre femei şi bărbaţi (egalitatea de gen) se referă la egalitatea de drepturi, responsabilităţi şi
oportuntăţi ale femeilor şi bărbaţilor, fetelor şi băieţilor. Egalitatea nu înseamnă că femeile şi bărbaţii sunt
la fel, ci drepturile femeilor şi ale bărbaţilor, responsabilităţile şi oportunităţile acestora nu vor depinde de
faptul dacă s-au născut de sex masculin sau feminin.
Egalitatea de gen înseamnă că interesele, necesităţile şi proprietăţile femeilor şi ale bărbaţilor sunt luate
în consideraţie, recunoscând diversitatea diferitor grupuri de femei şi bărbaţi.
Egalitatea de gen nu este o preocupare exclusivă a femeilor, ci din contra aceasta ar trebui să preocupe şi
să angajeze atât femeile, cât şi bărbaţii. Egalitatea dintre femei şi bărbaţi este percepută ca o problemă a
drepturilor omului şi o premisă, dar şi un indicator al dezvoltării durabile pentru oameni2.

2

Concepte şi definiţii, UN Women, http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
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Integrarea dimensiunii de gen este o strategie acceptată la nivel internaţional care vizează transformarea
preocupărilor şi experienţelor femeilor şi ale bărbaţilor într-o dimensiunea integrală a elaborării,
implementării, monitorizării şi a evaluării politicilor şi a programelor în domeniile politice, economice şi
sociale. Se pledează pentru faptul că femeile şi bărbaţii au beneficii egale, iar inechitatea nu este
perpetuată.
În contextul Reformei de Descentralizare, integrarea înseamnă asigurarea faptului că perspectivele
dimensiunii de gen şi de egalitatea între femei şi bărbaţi ca obiectiv sunt esenţiale pentru toate activităţile
de descentralizare: dezvoltarea strategiei, a capacităţilor guvernului central, a administraţiilor publice
locale (APL-uri) şi a comunităţilor, a cercetării, dialogului, legislaţiei, alocării de resurse, precum şi a
planificării, implementării şi monitorizării.
Un instrument important pentru integrarea dimensiunii de gen în reforma de descentralizare şi dezvoltare
locală, care poate asigura planificarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen şi alocarea resurselor
precum şi accesul şi prestarea serviciilor adecvate este analiza dimensiunii de gen. Diferite comunităţi şi
grupuri de bărbaţi şi femei din Republica Moldova au diverse necesităţi (reieşind din rolurile şi
responsabilităţile diferitele pe care le au în societate) şi acces inechitabil la oportunităţi şi resurse, inclusiv
la capacităţi şi mijloace prin care pot susţine financiar diverse servicii locale. Analiza dimensiunii de gen
contribuie la examinarea diferenţelor dintre viaţa femeilor şi a bărbaţilor, inclusiv a celor care determină
inegalitatea socială şi economică a femeilor; la aplicarea acestei înţelegeri în cadrul procesului de
elaborare a politicilor naţionale, sectoriale şi locale şi la prestarea serviciilor, dar şi la îmbunătăţirea
situaţiei femeilor discriminate pe motiv de gen, venit, apartenenţă etnică sau confesiune, dizabilitate sau
alţi factori care le fac vulnerabile. Astfel, aplicarea analizei dimensiunii de gen la începutul fiecărei etape şi
pe parcursul întregii reforme de descentralizare exclude posibilitatea planificării politicii şi a gestiunii de
resurse care se bazează pe păreri incorecte şi stereotipuri.
Abilitarea femeilor se referă la obţinerea de către femei a puterii şi a controlului asupra propriilor vieţi.
Aceasta implică conştientizarea, formarea încrederii în sine, creşterea numărului de opţiuni, accesul sporit
la şi controlul asupra resurselor şi acţiunilor pentru a transforma structurile şi instituţiilor care
reconsolidează şi perpetuează discriminarea şi inegalitatea bazată pe gen.
Aplicarea acestei abordări în contextul descentralizării implică acţiuni care vizează reprezentarea sporită a
femeilor în organele administraţiei publice locale, inclusiv prin (dar fără a se limita la) acţiunile pozitive
cum ar fi cotele numerice, şi impactul lor sporit asupra procesului decizional local, asupra abilitării
femeilor din localitate în scopul implicării lor în procesul de planificare participativă şi bugetare, încurajării
funcţionarilor aleşi să se ocupe de situaţia grupurilor dezavantajate ale femeilor.
Mobilizarea comunităţii este un proces prin care acţiunea este stimulată de comunitatea însăşi, sau de
alţi factori, este planificată, efectuată şi evaluată de către membrii, grupurile şi organizaţiile comunităţii în
mod participativ şi durabil pentru a îmbunătăţi standardele generale de viaţă în cadrul comunităţii. Este
un proces definit de faptul că un grup de persoane depăşeşte diferenţele sale, pentru a le egala în scopul
facilitării procesului participativ de luare a deciziilor. Cu alte cuvinte, acest fapt poate fi perceput ca un
proces care iniţiază un dialog între membrii comunităţii pentru a determina cine, cum şi ce decizii ia cu
privire la probleme şi de asemenea pentru a oferi fiecărei persoane oportunitatea de a participa la
procesul decizional care vizează viaţa sa. Astfel, procesul de mobilizare a comunităţii poate fi perceput ca
un instrument puternic de abilitare a femeilor şi a grupurilor vulnerabile, ceea ce înseamnă pentru
comunităţi soluţionarea problemelor ce ţin de încălcarea drepturilor omului.
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Abordarea PCDLI a mobilizării comunităţii în scopul abilitării
În ce constă mobilizarea?
Dezvoltarea locală ţine în primul rând de responsabilitatea actorilor locali, a rezidenţilor şi a persoanelor
afiliate organizaţiilor neguvernamentale, fie naţionale sau chiar internaţionale, care activează la nivel local
în calitate de contribuitori la procesele fundamentale de dezvoltare. Oamenii, trăind şi lucrând, îşi afirmă
responsabilitatea prin luarea deciziilor, mobilizarea şi gestionarea resurselor, organizarea de acţiuni
colective, prestarea serviciilor şi asigurarea răspunderii funcţionarilor şi a organizaţiilor care contribuie la
dezvoltarea locală. Fără acest angajament faţă de responsabilitatea actorilor locali, dezvoltarea
economică şi socială va rămâne dependentă de procesul decizional şi de gestiune menţionat mai sus.
În Republica Moldova, evidenţa asupra modului în care dezvoltarea locală influenţează cele mai
vulnerabile persoane şi măsura în care acestea au fost implicate în planificarea implementării şi
rezultatelor, arată că astfel de grupuri se mai confruntă cu provocări semnificative la nivel local. În acest
sens, este clar că dacă reforma de descentralizare nu va include măsuri specifice de integrare a drepturilor
omului, a dimensiunii de gen şi nu va asigura participarea semnificativă a grupurilor vulnerabile în acest
proces, progresul dat va rămâne la un nivel minim. În mod similar, în lipsa unor asemenea prevederi,
planurile, bugetele şi sistemele locale de monitorizare nu vor reflecta în mod corespunzător interesele sau
priorităţile lor în administraţia publică locală.
După cum este menţionat mai sus, abilitarea este punctul de pornire al dezvoltării locale şi elementul
central al acesteia alături de administrarea publică şi de prestarea serviciilor la nivel local. Abilitarea este
procesul care asigură posibilitatea reală ca o persoană sau un grup de persoane, în principal persoane
marginalizate, social- excluse şi discriminate, să poată face şi să-şi exprime alegerile, şi să-şi transforme
alegerile în acţiuni şi rezultate dorite. Persoanele, gospodăriile şi comunităţile au nevoie de oportunitatea
de a lua decizii semnificative şi de capacitatea de a face alegeri semnificative şi de a acţiona în legătură cu
acestea sau de a le exprima prin intermediul instituţiilor care să fie receptive la apelurile lor, pentru a fi cu
adevărat abilitate.
În Republica Moldova există mai multe grupuri sociale specifice care sunt vulnerabile la încălcări ale
drepturilor omului (în special la discriminare) şi excluziune socială, şi, prin urmare, acestea ar trebui să
constituie un obiectiv primordial pentru activităţile de mobilizare. Aceste grupuri sunt:
Gospodăriile sărace alcătuiesc 26% din societate; majoritatea acestora se concentrează în oraşele şi
zonele rurale, şi 5% dintre ele se confruntă cu sărăcia extremă. Începând cu anul 2008, nivelul sărăciei
absolute a crescut pentru prima dată în ultimii trei ani, atingând 26,4%, comparativ cu 25,8% în anul 2007,
în mare parte din cauza extinderii în mediul rural şi a scăderii volumului remitenţelor. Sărăcia afectează
mai mult gospodăriile gestionate de femei, gospodăriile gestionate de persoane cu dizabilităţi,
gospodăriile romilor, familiile cu mulţi copii.
Oficial persoanele cu dizabilităţi reprezintă aproximativ 5% din populaţie, dar această cifră este
considerată a fi subestimată, cifra reală constituind mai mult de 10%. Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în
mediul rural este cea mai îngrijorătoare. În anul 2009 numărul persoanelor cu dizabilităţi a crescut cu 2,1
la sută faţă de anul 2008. Deşi bărbaţii prezintă o majoritate în rândul persoanelor cu dizabilităţi, femeile
devin invalide la o vârstă mai precoce. Conceptul de dizabilitate, care pune accent pe componenta
medicală şi de sănătate mai mult decât pe cea de integrare socială, împiedică sau limitează accesul la
piaţa muncii, atât pentru persoanele cu dizabilităţi, cât şi pentru membrii familiilor care le îngrijesc
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(preponderent femei), iar pentru restul - creează un cadru de dependenţă. Persoanele cu dizabilităţi se
confruntă cu un risc sporit al sărăciei persistente, reprezentând 22,4% faţă de 17,5% din alte gospodării.
În peste 80% din cazuri acestea sunt mame care îngrijesc copii cu dizabilităţi.
În Republica Moldova, în timp ce femeile şi fetele de toate vârstele rareori se bucură de acelaşi statut şi
putere sau acces şi control asupra resurselor ca bărbaţii şi băieţii, anumite grupuri de femei se confruntă
cu forme suplimentare de discriminare şi excluziune socială din motive de vârstă, apartenenţă etnică sau
confesiune, dizabilităţi, nivel de educaţie, stare civilă sau de alţi factori.
Femeile din cadrul minorităţilor etnice, în special de etnie romă, femeile cu dizabilităţi, femeile în etate,
mamele solitare şi femeile sărace din mediul rural sunt reprezentate insuficient în procesul decizional la
nivel local sau nu sunt reprezentate deloc.
Acestea au acces mai redus la educaţie, asistenţă medicală, alte servicii publice şi facilităţi de calitate şi
sunt mult mai vulnerabile la sărăcie, violenţă, traficul de fiinţe umane şi excluziune socială.
Deficienţele în puterea şi exprimarea opiniei femeilor sunt factori-cheie ai inegalităţii de gen în cadrul
dezvoltării locale. În agendele de dezvoltare locală se acordă priorităţi reduse necesităţilor şi statutului
femeilor şi fetelor vulnerabile şi sunt întreprinse puţine eforturi pentru a satisface necesităţile lor.
Persoanele în etate abandonate
Cazurile de sărăcie în gospodăriile persoanelor în etate au constituit peste 37,2% în anul 2008, prezentând
o creştere cu peste 10 la sută în comparaţie cu media pe ţară. Indemnizaţiile pentru vârstnici prezintă mai
puţin de 70% din minimul de existenţă. Există o tendinţă generală de abandon al persoanelor în etate, în
special în localităţile rurale. Abandonarea persoanelor în etate a sporit numărul de cazuri de
vulnerabilitate din cauza resurselor limitate care le-ar permite să-şi asigure standarde normale de viaţă.
Cheltuielile necesare pentru asistenţa medicală a persoanelor în etate contribuie la creşterea nivelului de
vulnerabilitate a acestora. Femeile solitare în etate deţin proprietăţi mai mici, pensii mai mici, prin
urmare, acestea sunt expuse unui risc semnificativ mai mare de sărăcie la bătrâneţe în special în zonele
rurale, decât bărbaţii. În termeni cantitativi, numărul de femei cu vârsta de 60 şi mai mulţi ani este de 1,5
ori mai mare în Republica Moldova decât cel al bărbaţilor cu aceeaşi vârstă (16,0 la sută de femei în etate
la 100 de locuitori faţă de 11,2 la sută de bărbaţi în etate la 100 de locuitori în anul 2007).
Copiii abandonaţi
31 la sută din copii sub vârsta de 15 ani nu locuiesc cu ambii părinţi. 7 la sută din copiii din Republica
Moldova locuiesc doar cu un părinte. Majoritatea acestor copii (79,5 la sută) locuiesc în zonele rurale. 37
la sută dintre migranţii din mediul urban şi 45 la sută dintre cei din mediul rural au lăsat cel puţin un copil
şi 40 la sută dintre ei - doi sau mai mulţi copii.
Şomerii tineri
Tinerii din Republica Moldova suportă o discriminare vădită în cazul angajării în câmpul muncii. Există o
corelaţie negativă între vârstă şi riscul de şomaj. Persoanele din grupul de vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de
ani se confruntă de două ori mai mult cu riscul de şomaj, decât persoanele următorului segment de vârstă
(25 – 34). Rata şomajului în rândul tinerilor este mai mare în zonele rurale. În primul trimestru al anului
2009 rata şomajului în rândul tinerilor (adică în rândul persoanelor din grupul de vârstă 15-24 de ani) a
crescut până la 16%,în comparaţie cu tendinţele anterioare în care rata şomajului în rândul tinerilor a
scăzut de la 17% în anul 2006 până la 14% în anul 2007. Şomajul de asemenea afectează sever tinerii cu
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studii şi bine formaţi din cauza lipsei de experienţă profesională. Doar 22% din tineri au găsit un loc de
muncă imediat după absolvirea instituţiilor de învăţământ.
Minorităţile etnice: Romii
În Republica Moldova, romii reprezintă una dintre cele mai discriminate şi excluse minorităţi etnice, fiind
cel mai vulnerabil grup din populaţia ţării. Rapoartele prezintă cazuri de inegalitate în rândul romilor
privind accesul la justiţie, dificultăţi în accesul la educaţia şcolară, probleme în asigurarea locativă
angajarea la muncă, profilare rasială din partea colaboratorii de poliţie, precum şi accesul limitat la alte
servicii. Ca rezultat al acestor şi al altor factori, mulţi romi muncesc în economia paralelă şi/sau
emigrează.
Conform unui sondaj recent, 30% dintre romii din Republica Moldova (faţă de 7% din populaţia ţării)
trăiesc în locuinţe foarte degradate sau în locuinţe sărace,. Cazuri de evacuare forţată a romilor din
locuinţe sunt raportate atunci când romii, în situaţii de vulnerabilitate extremă, încearcă să închirieze
locuinţe în localităţile centrale urbane sau rurale. Organismele regionale şi internaţionale de monitorizare,
precum şi societatea civilă, au specificat câteva situaţii îngrijorătoare, inclusiv cazuri de refuz de a acorda
asistenţă medicală urgentă în localităţile romilor (a fost raportat cel puţin un caz recent de deces din
această cauză), precum şi stereotipurile medicilor specialişti, care în unele cazuri generează teamă,
acordând tratamente inechitabile sau arbitrare. În plus, există un decalaj îngrijorător între romi şi restul
populaţiei în ceea ce priveşte asigurarea medicală. Mijloacele de informare în masă sunt dominate de
stereotipuri despre romi. Femeile de etnie romă sunt expuse riscului sporit de excluziune socială şi de
sărăcie în comparaţie cu bărbaţii din comunitatea lor, dar şi cu femeile majorităţii etnice, în special în
cazurile de angajare în câmpul muncii, de acces la educaţie şi servicii sociale.
Minorităţi lingvistice: ruşi/bulgari/ucraineni/găgăuzi
În anul 2009, 25% din populaţie era reprezentată de minorităţi lingvistice etnice naţionale, din care 8%
erau ucraineni, 6% ruşi, 4% găgăuzi, 2% bulgari, 0,4% romi. Cel puţin 11% afirmai că limba lor maternă
este rusa, 6% ucraineana, 4% găgăuza, 1,6% bulgara.
Sistemul de învăţământ din Republica Moldova se bazează pe principiul educaţiei monolingve.
Învăţământul şcolar pentru minorităţi se efectuează în limba rusă. Doar 0,06% din toţi copiii ucraineni fac
studii în limba ucraineană. Şi doar 0,02% dintre toţi copiii bulgari fac studii în limba bulgară. Autorităţile
şcolare găgăuze au solicitat o extindere a posibilităţilor de educaţie în limba maternă, inclusiv creşterea
numărului de ore de la două la patru pe săptămână în învăţământul primar. Au fost raportate cazuri de
discriminare în angajarea la muncă a persoanelor a căror limbă maternă nu este limba română.
Minorităţile religioase
Minorităţile religioase neortodoxe (Adventiştii de ziua a şaptea, musulmanii, Martorii lui Iehova, iudaiştii,
Falun Gong) au fost supuse periodic discriminării şi refuzului de a li se respecta unele dintre drepturile
fundamentale ale omului.
Ministerul Justiţiei a refuzat în repetate rânduri să înregistreze orice comunitate musulmană în Republica
Moldova. Musulmanilor li se refuză, de asemenea, alocarea unor spaţii separate în cimitire şi parcele de
înmormântare orientate spre Kaaba. Martorii lui Iehova au raportat numeroase cazuri de restricţionare a
activităţii lor religioase, inclusiv opt cazuri de urmărire penală pentru refuzul de a satisface serviciul militar
în Transnistria. Se înregistrează cu regularitate cazuri de atac asupra exponenţilor Martorilor lui Iehova şi
ai altor grupuri creştine prozelite în zonele rurale ale Moldovei, inclusiv atacuri din partea primarilor
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şi/sau a preoţilor ortodocşi. În anul 2009, grupul de demonstranţi condus de preoţi ortodocşi au
vandalizat şi au demontat menorah-ul iudaic în perioada Hanukkah, care a fost plasat în mod autorizat în
parcul central din Chişinău de către un grup de evrei; autorităţile publice nu s-au implicat ca să oprească
vandalii şi să înlocuiască menorah-ul. Au fost raportate numeroase cazuri de discriminare a exponenţilor
Adventiştilor de ziua a şaptea şi a participanţilor la mişcarea Falun Gong.
Lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali (LGBT)
LGBT se confruntă în permanenţă cu discriminarea în exercitarea dreptului lor la libertatea întrunirilor.
Praid-ul anual al homosexualilor din anul 2009, precum şi din anii precedenţi, a fost restricţionat şi/sau
autorităţile municipiului Chişinău nu au asigurat securitatea participanţilor, fără niciun motiv acceptabil.
Organizaţiile LGBT au raportat refuzuri de angajare în câmpul muncii sau de acordare a serviciilor
medicale, precum şi cazuri repetate de hărţuire din partea colaboratorilor de poliţie.
În general, informaţiile despre grupurile vulnerabile din Republica Moldova, în special despre femeile
vulnerabile, cum ar fi cele din mediul rural, proprietari unici ai gospodăriilor, persoane care aparţin
grupurilor etnice, în special romii, persoane cu dizabilităţi şi persoane în etate, rămân dispersate, ceea ce
nu permite efectuarea în profunzime a unei analize şi elaborarea unor politiciargumentate de dezvoltare
locală.
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Cadrul abilitării comunităţii în vederea sensibilizării la dimensiunea de gen şi la
drepturile omului
Cum pot fi aplicate aceste concepte în practică?
În partea a doua a acestui ghid, vom aborda pe etape procesul de mobilizare a comunităţii în
scopul abilitării. La primele etape vom explica importanţa "cunoaşterii" comunităţii şi înţelegerii
necesităţilor acesteia, în special a celor mai vulnerabili membri, şi vom stabili cum să începem
procesul de formare a grupurilor în cadrul comunităţii pentru a reprezenta interesele categoriilor
vulnerabile şi marginalizate. Aceste etape iniţiale sunt susţinute de mai multe activităţi-cheie
care ne ajută să aplicăm conceptele de egalitate de gen şi ABDO în practică.
Aceste activităţi includ:
Identificarea grupurilor vulnerabile în baza taxonomiei din studiul vulnerabilităţii.
Pentru fiecare grup (în funcţie de mărimea acestuia) principiile egalităţii de gen şi al
drepturilor omului vor fi evaluate în corelare cu drepturile fundamentale din cadrul
comunităţii cum ar fi: educaţia, protecţia socială, serviciile sociale, participarea, asistenţa
medicală, accesul la infrastructura de bază, accesul la facilităţile şi instituţiile comunităţii,
accesul la muncă şi la serviciile de angajare, accesul la pensii, condiţii decente de muncă,
locaţiile religioase.
Vor fi formate grupuri comunitare (OC/GAA), care să reprezinte şi să includă femeile şi
bărbaţii din cadrul comunităţii, consideraţi cei mai vulnerabili (în raport cu taxonomia şi
constatările evaluării egalităţii de gen şi a preocupărilor faţă de drepturile omului). Apoi
aceste grupuri vor beneficia de activităţile de consolidare a capacităţilor şi vor beneficia
de eforturi susţinute pentru a analiza, proiecta, implementa iniţiativele şi a aborda
propriile necesităţi prioritare.
Un mecanism pentru monitorizarea şi evaluarea activităţii PCDLI la nivel comunitar va fi
proiectat şi implementat, aplicând criteriile care reflectă caracterul vulnerabil al
comunităţilor şi al preocupărilor lor specifice cu privire la egalitatea de gen şi drepturile
omului.
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MCA - componentă integrată a planificării mai eficiente a dezvoltării locale
Cum influenţează procesul de mobilizare planurile APL-urilor?
Mobilizarea comunităţii este un aspect al eficientizării planificării dezvoltării locale şi al
procesului de luare a deciziilor cu privire la utilizarea resurselor limitate. Cu toate acestea, în mod
separat, acest proces are un impact limitat. Pentru a consolida impactul acestuia şi a asigura
susţinerea realizărilor de abilitare a celor mai vulnerabile grupuri, este esenţial ca procesul să fie
complet integrat în procesele de planificare a administraţiilor publice locale. Astfel, în cadrul
PCDLI, mobilizarea comunităţii în scopul abilitării prezintă activităţi complementare şi relaţionate
cu activităţile realizate pentru susţinerea formării capacităţilor APL.
Prin urmare, este vital pentru practicienii procesului de mobilizare ca să-şi concordeze activităţile
cu cele care vizează îndeplinirea obiectivului componentei PCDLI privind dezvoltarea capacităţilor
APL-urilor. Acest obiectiv este prezentat şi descris mai jos:
Dezvoltarea capacităţii administraţiilor publice locale pentru a realiza planificarea bazată pe
drepturi şi dimensiunea de gen, bugetarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea
iniţiativelor de dezvoltare
Astfel, PCDLI va susţine autorităţile locale în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare socioeconomică locală într-un mod nediscriminatoriu, participativ, transparent şi responsabil,
subliniind priorităţile dezvoltării socio-economice locale şi coordonând la nivel local iniţiativele
de dezvoltare cu cadrele internaţionale care susţin ABDO, precum şi cu strategiile naţionale şi
regionale (SND, ODM, strategiile regionale, strategiile sectoriale relevante). Capacităţile umane,
instituţionale şi financiare vor fi dezvoltate în regiunile, zonele şi raionale selectate; autorităţile
locale vor beneficia de asistenţă în elaborarea şi adoptarea sistemelor şi procedurilor care vor
permite planificarea, bugetarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de
dezvoltare într-un mod bazat pe drepturi şi sensibil la dimensiunea de gen pentru a satisface mai
bine necesităţile oamenilor, inclusiv ale celor mai vulnerabili. Capacitatea instituţiilor municipale
de a gestiona eficient prestarea serviciilor în zonele vizate, precum şi capacitatea de a presta
servicii va fi evaluată şi consolidată. Capacităţile asociaţiilor autorităţilor locale vor fi consolidate
pentru a pleda pentru descentralizare şi politici de dezvoltare locală mai bune. O atenţie
deosebită va fi acordată capacităţilor femeilor care ocupă funcţia de primar.
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PARTEA A DOUA: Etape practice de mobilizare a comunităţii în scopul abilitării
Introducere
Despre ce este această parte a ghidului?
În acest paragraf vom vorbi despre persoanele care ar putea fi implicate într-un ciclu complet de
mobilizare a comunităţii în scopul abilitării, vom aborda aspecte legate de timp, competenţe şi alte
resurse necesare pentru a organiza un astfel de ciclu, şi vom prezenta modul în care procesul de MCA
poate fi divizat în 10 etape clare.
Pentru fiecare dintre cele 10 etape participanţilor le vor fi oferite îndrumări care explică:
Care este scopul fiecărei etape şi care sunt rezultatele minime necesare înainte de a trece la
următoarea etapă;
Ce instrumente şi metodologii pot fi utilizate pentru a obţine rezultatele scontate la fiecare etapă;
Câteva exemple de instrumente şi metode aplicate în practică;
Sfaturi esenţiale pentru obţinerea succeselor la fiecare etapă;
Posibile riscuri şi modalitatea de atenuare a acestora.
Este important ca la fiecare etapă realizată în cadrul procesului să fie luate în consideraţie aspectele cu
privire la dimensiunea de gen şi abordarea bazată pe drepturile omului. Modul în care acest lucru poate
funcţiona în practică este explicat după descrierea fiecărei etape, şi, în sfârşit este elaborat un capitol care
abordează modul de asigurare a durabilităţii şi a extensibilităţii rezultatelor procesului.

Modalităţi de organizare în scopul facilitării mobilizării eficiente a comunităţii
Care sunt actorii-cheie ai procesului de mobilizare?
Grupurile de auto-susţinere (GAS-uri) şi alte tipuri de organizaţii comunitare (OC-uri)
În decursul Etapei 3 din cadrul procesului MCA (formarea grupurilor de abilitare), membrii comunităţii vor
forma diferite tipuri de grupuri în funcţie de necesităţile, profilurile şi aşteptările lor. Aceştia se pot
manifesta ca Grupuri de auto-sprijin (GAS-uri) cu un număr de membri relativ mic şi caracteristici
omogene, sau Organizaţii Comunitare mai mari (OC-uri) cu trăsături preponderent mixte. Cu ajutorul
Mobilizatorilor comunitari, Mentorii grupurilor vor determina misiunile lor, vor stabili modalitatea de
reglementare şi operare. În funcţie de necesităţi, profiluri şi aşteptări, grupurile formate în baza
dimensiunii de gen pot avea un caracter mixt fiind compuse din bărbaţi şi femei. Ulterior, GAS-urile şi OCurile vor fi principalii factori de organizare a procesului MCA.
Mobilizatorii comunitari
Mobilizatorii comunitari vor fi aleşi din rândul membrilor comunităţilor-ţintă şi vor fi identificaţi în
decursul Etapei a 2-a (Profilarea comunităţii). Calificările, profilurile, sarcinile şi responsabilităţile
corespunzătoare sunt prezentate în “Fişele de post ale Mobilizatorilor” prezentate în Setul de
instrumente. Mobilizatorii vor fi ghidaţi şi susţinuţi de Mentorii comunitari şi vor beneficia de rambursări
oferite de Program, atât pentru orice cheltuieli suportate, cât şi pentru anumite perioade de contribuţie la
procesul MCA. ONG-urile partenere vor trebui să întreprindă acţiuni proprii, pentru a asigura faptul că
Mobilizatorii sunt motivaţi şi recompensaţi pentru eforturile depuse. Rolul principal al Mobilizatorilor este
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de a iniţia şi a elabora un proces social în cadrul comunităţilor ţintă în scopul analizei colective a
necesităţilor comunităţii, a acţiunii colective de soluţionare a acestor probleme, şi pentru a asigura autosusţinerea şi auto-gestiunea procesului. Auto-gestiunea va fi asigurată prin formarea grupurilor (GAS-uri/
OSC-uri) cu participarea Mobilizatorilor care joacă un rol important în identificarea membrilor şi
catalizatorilor potenţiali ai grupului. Mobilizatorii vor asigura caracterul receptiv al proceselor la
problemele ce ţin de gen şi drepturile omului.
Mentorii comunitari
Mentorii comunitari sunt selectaţi din cadrul ONG-urilor partenere ale programului. Rolul principal al
Mentorilor este de a fi lider la etapele iniţiale ale procesului de MCA, de a oferi asistenţă în ceea ce
priveşte consolidarea capacităţilor Mobilizatorilor şi grupurilor comunitare, atât prin ateliere de lucru
organizate, cât şi prin instruire la locul de muncă, şi pentru a facilita activităţile care vor contribui la
abilitarea prin auto-susţinere a GAS-urilor/OC-urilor. În cadrul procesului MCA, Mentorii vor juca rolul
esenţial de intermediari între ONG-urile partenere (şi program) şi comunităţileţintă, şi, utilizând
instrumente participative, vor asigura integrarea aspectelor ce ţin de egalitatea de gen pe parcursul
ciclului integral. Mentorii, de asemenea, vor juca un rol important în crearea unei reţele a actorilor MCA,
în special, pentru a contribui, împreună cu alţi mentori, la activităţile de susţinere colegială.
ONG-urile partenere
Este important ca toţi actorii implicaţi la nivel local - Mobilizatorii, Mentorii şi grupurile comunitare – să
fie susţinuţi în cadrul activităţii lor organizaţionale şi de promovare de către ONG-urile mandatate, să se
implice în dezvoltarea comunitară şi locală, în baza valorilor şi principiilor de egalitate de gen şi a
drepturilor omului. Aceste organizaţii vor oferi comunităţilor acces la formare, consiliere, cooperare,
precum şi diverse resurse necesare pentru a atinge obiectivele lor de abilitare. Intermedierea principală
între comunităţi şi ONG-urile partenere va fi realizată de mentorii comunitari, care vor fi numiţi de către
ONG-uri. ONG-urile, de asemenea, vor fi organizaţii care activează la nivel regional, naţional, şi chiar la
nivel internaţional, şi, astfel, vor putea acorda asistenţă grupurilor comunitare să colaboreze cu alte
grupuri şi alte părţi interesate, precum şi mobilizatorilor să coopereze şi să-şi consolideze capacităţile.
Administraţiile publice locale (APL-urile)
Obiective specifice ale programului sunt realizarea schimbărilor în cadrul autorităţilor locale, în special în
ceea ce priveşte integrarea principiului EG şi ABDO în procesele locale de planificare. Astfel, este esenţial
ca grupurile comunitare, Mobilizatorii, Mentorii şi ONG-urile partenere să consolideze aceste schimbări
prin angajamentul lor cu actorii APL-urilor, inclusiv să ofere instruire APL-urilor cu privire la aspectele
legate de MCA şi la activităţile de lobby a grupurilor comunitare.
Alte părţi interesate: agenţi economici, organizaţii ale societăţii civile
În cadrul primelor etape ale procesului de MCA, vor fi identificate diverse grupuri de interes atât din
sectorul de afaceri, cât şi din cadrul societăţii civile. Grupurile comunitare şi Mobilizatorii vor adopta, dacă
este necesar, strategii ce ţin de modalitatea de angajare a acestor părţi interesate, în special a celor care
pot oferi oportunităţi alianţelor pentru realizarea scopurilor de abilitare sau a celor care pot tergiversa
realizarea acestor obiective.
Programul de susţinere: PCDLI
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În anul 2010, PNUD şi UN Women, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, au lansat Programul
omun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), finanţat de Guvernul Suediei. Programul descris mai detaliat în
Prima parte a Ghidului este implementat, fiind fundamentat pe abordarea bazată pe drepturile omului şi
egalitatea de gen, în patru domenii principale:
Consultanţă şi susţinere la elaborarea şi promovarea politicilor
Auto-administrare locală şi participare
Abilitare comunitară
Transnistria şi zona de securitate
Activitatea de bază a Programului (în cadrul Componentei Abilitarea Comunitară) este lansarea unui ciclu
complet de mobilizare a comunităţii în scopul abilitării în diverse localităţi-pilot din Republica Moldova.
Această activitate va include acordarea asistenţei tehnice şi financiare unui grup de ONG-uri partenere.
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De regulă, aceşti diverşi actori operează la diferite niveluri în Republica Moldova. Astfel, relaţiile dintre
aceştia pot fi prezentate succint sub forma diagramei de mai jos:

Nivelul de
angajare

GAS-uri

OC-uri

Comunitar

Mobilizatori comunitari
APL-uri

Regional

Alte părţi
interesate
(agenţi
economici,
OSC-uri)

Naţional

Mentori comunitari

ONG-uri partenere

Mecanisme de susţinere a
PCDLI

Cum interacţionează în practică toţi aceşti “actori”?
Pentru a ilustra profilurile acestor actori diferiţi, vom aborda un exemplu de Mobilizatori, Mentori
comunitari, OSC-uri, ONG-uri şi alte părţi interesate, prezentat într-un exerciţiu de abilitare comunitară
realizat în Kazahstan.
În zonele rurale din sudul Kazahstanului, un ONG numit Moldir, care de fapt este situat în fosta capitală
kazahă Almatî, oferă susţinere Grupurilor de auto-sprijin ale femeilor, care prevede abilitarea economică
şi aplicarea ABDO pentru a aborda în instanţă violenţa asupra femeilor tinere în familii. ONG-ul Moldir
beneficiază de susţinere pentru aceste activităţi, atât sub formă de finanţare, cât şi de asistenţă tehnică,
oferită de un consorţiu de donatori olandezi (ICCO), datorită căruia organizaţia trimite lucrătorii săi sociali
şi lucrătorii pentru dezvoltarea comunitară, de două ori în fiecare lună, în misiuni în satele în care au
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contribuit la crearea grupurilor neoficiale. În fiecare dintre cele 8 sate în care activează Moldir, a fost
numit un Mobilizator comunitar care a participat la cursurile de instruire de bază în domeniul mobilizării şi
care, din când în când, beneficiază de susţinere pentru a participa la seminarele organizate în Almatî cu
privire la cooperarea şi învăţarea colegială împreună cu alţi mobilizatori cu care Moldir menţine relaţii de
colaborare în alte zone ale ţării.
În aceste localităţi rurale din sudul Kazahstanului, colaboratorii ONG-ului Moldir au susţinut formarea şi
dezvoltarea GAS-urilor. GAS-urile au două funcţii principale: acordarea asistenţei membrilor grupului (care
sunt femei solitare sau căsătorite cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 ani) pentru gestiunea economiilor şi
folosirea creditului de grup fie în scopul de auto-dezvoltare sau pentru întreprinderi mici, şi pentru a
promova interesele membrilor grupului în privinţa accesului la consiliere juridică, aplicare a legii şi la
oportunităţi educaţionale ulterioare. Pentru a atinge obiectivele lor, GAS-urile, cu asistenţa
colaboratorilor Moldir, au stabilit relaţii de cooperare cu administraţia şi poliţia locală, cu multe alte ONGuri care operează în domeniu (de exemplu Asociaţia avocaţilor şi filiala locală a Uniunii Oamenilor de
Ştiinţă), precum şi cu o mare întreprindere rurală, în proprietatea căreia intră majoritatea terenurilor
agricole din regiune.

Ciclul de mobilizare a comunităţii în scopul abilitării
De ce este numit “ciclu”?
Deseori ciclul de mobilizare este numit în mod diferit, în funcţie de scopul mobilizării: "Ciclu de promovare
a participării comunitare", sau "Ciclu de soluţionare a problemelor", sau "Ciclu de dezvoltare comunitară",
sau "Ciclu de animare socială". Ciclul prezintă numeroase intervenţii (realizate de unul sau câţiva
mobilizatori) care sporesc nivelul de implicare a comunităţii în luarea deciziilor cu repercusiuni asupra
propriei dezvoltări. În cazul mobilizării comunităţii în scopul abilitării, intervenţiile (sau diferite "etape") au
obiectivul de abilitare a celor mai vulnerabili şi marginalizaţi bărbaţi şi femei din cadrul comunităţilor.
Denumirea de "Ciclu" este datorată faptului că intervenţiile se repetă de fiecare dată atunci când sunt
realizate succese prealabile, când sunt comise greşeli şi se învaţă lecţii.
Ciclul:








Este o serie de intervenţii în ordine logică şi progresivă;
Este facilitat de un mobilizator sau câţiva mobilizatori, recunoscuţi şi legitimaţi de către
comunitate;
Utilizează alegerea comunitară a acţiunii ca un mijloc de consolidare, şi nu ca un scop;
Solicită ca mobilizatorul (ii) să fie informat(ţi) şi sensibil(i) la trăsăturile comunităţii;
Poate fi implementat de către un minister sau departament la nivel central sau raional, sau de
către o organizaţie neguvernamentală;
Nu are loc „de jos în sus”, nu se bazează pe comunitate sau oamenii de rând, ci are loc „de sus în
jos”, are scopul de a consolida comunitatea sau oamenii de rând; şi
Promovează (încurajează, pledează pentru, formează abilităţile necesare şi oferă susţinere
pentru) participarea comunităţii în procesul de control şi cel decizional cu privire la toate acţiunile
care, de regulă, afectează comunitatea, şi abilitează membrii individuali ai aceleiaşi comunităţi.
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Termeni, abilităţi şi alte resurse
Cât timp durează ciclul şi ce abilităţi şi alte resurse sunt necesare?
Experienţa arată că nu există niciun termen standard de realizare a unui "ciclu", ci mai degrabă acesta
depinde în întregime de contextul local şi de necesităţile şi priorităţile comunităţii, precum şi de
disponibilitatea mobilizatorilor şi a altor susţinători. În unele cazuri, ciclul complet poate dura 6-9 luni, în
timp ce în alte situaţii ciclul durează mai mult de 24 de luni. Factorii care pot afecta "ritmul" de mobilizare
sunt:
Demografia populaţiei şi aspectul fizic al comunităţii;
Tipurile mijloacelor de existenţă ale membrilor comunităţii şi alte cerinţe economice;
Starea unităţii comunitare;
Tipurile şi natura oricăror oportunităţi sau ameninţări la adresa procesului de mobilizare;
Nivelurile de motivaţie a comunităţii;
Gradul de susţinere disponibilă a procesului din partea mobilizatorilor şi a altor persoane;
Competenţa şi motivaţia mobilizatorilor;
Tipurile acţiunilor prioritare alese de către comunitate;
Calamităţile naturale.
În privinţa resursele necesare pentru a finaliza cu succes ciclul, cele mai importante au fost deja
menţionate: gradele de motivare şi implicare a membrilor comunităţii, şi, timpul, disponibilitatea,
experienţa şi abilităţile mobilizatorilor. Resursa a doua este prezentată în mod mai detaliat în paragrafele
ce urmează, dar există şi alte aspecte practice aferente resurselor necesare. Acestea includ astfel de
elemente cum ar fi locaţiile reuniunilor care ar putea fi accesibile, corespunzătoare diferitor condiţii
meteorologice, "neutre" (şi inaccesibile manipulării de către elitele de putere), cu mobilier strict necesar
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(de exemplu, mese şi scaune), echipament de bază şi materiale necesare pentru reuniuni şi ateliere de
lucru, precum şi cu acces la internet în scopuri de cercetare şi comunicare, dar şi mijloace de
telecomunicaţii, transport pentru membrii mai puţin mobili ai comunităţii, şi formatori/consilieri externi
pentru activităţile de consolidare a capacităţilor şi a competenţelor tehnice.
Experienţa mondială a demonstrat că, în majoritatea cazurilor, comunităţile reuşesc să asigure, în mare
măsură, din resursele necesităţile de mobilizare, cu toate acestea, deseori mobilizatorii şi susţinătorii
participă la identificarea şi acordarea asistenţei financiare şi tehnice, precum şi a asistenţei în atragerea
resurselor altor părţi interesate. Aspectele ce ţin de asigurarea cu resurse a mobilizării comunităţii sunt
abordate în cadrul descrierii detaliate a etapelor de mobilizare prezentate mai jos.
Abilităţile de care au nevoie mobilizatorii comunitari nu este foarte dificil de a le forma, dar acestea pot
avea un impact semnificativ fiind utilizate în mod corespunzător. Mobilizatorii comunitari trebuie să-şi
formeze abilităţi oratorice. Aceştia trebuie să poată ţine discursuri publice pentru liderism şi facilitare.
Mobilizatorul comunităţii trebuie să înveţe cum să obţină informaţii şi decizii de la grupuri, ceea ce
necesită o înţelegere completă a scopului şi a încrederii publicului. Acesta trebuie să poată să distingă o
predică de un curs şi un discurs şi să evite aceste stiluri. Astfel abilităţile tehnice de care au nevoie
mobilizatorii sunt ţinerea discursurilor în public, planificarea, gestiunea, observarea, analiza şi scrierea. Pe
lângă aceste competenţe, mobilizatorii comunitari de asemenea trebuie să posede un caracter personal
onest, entuziast, pozitiv, tolerant, răbdător şi motivat.
Mobilizatorul comunitar trebuie să ştie cum să asculte şi să înţeleagă ce vorbesc oamenii, şi trebuie să
cunoască cum:
Să asigure exactitatea informaţiilor;
Să ştie cum să prezinte o situaţie într-un mod interesant pentru auditoriu, în special în context
local;
Să încurajeze dialogul şi discursul deschis, şi să descurajeze retorica şi "predica";
Să fie sensibili la dimensiunea de gen;
Să cunoască drepturile omului şi să intervină atunci când drepturile sunt încălcate;
Să asigure faptul că toate persoanele sunt auzite şi sunt evitate discuţiile în care domină una sau
două persoane.
Întrucât mobilizatorul comunitar va participa la organizarea grupurilor comunitare şi la formarea
comitetelor executive, acesta ,de asemenea, trebuie să posede unele abilităţi organizatorice aferente
competenţelor de bază de management, abilitatea de a utiliza programele computerizate de bază şi de
căutare a informaţiei pe internet, de elaborare a proiectelor simple şi capacitatea de a duce evidenţa
exactă a înregistrărilor, inclusiv a rapoartelor financiare de bază.
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10 Etapele mobilizării comunităţii în scopul abilitării
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ETAPA 1: Cercetarea terenului

Care este obiectivul?
Partenerii programului fac cunoştinţă cu actorii-cheie la nivel local, prezintă programul şi sensibilizează
opinia publică despre conceptul şi obiectivele mobilizării comunităţii în scopul abilitării. Partenerii de
asemenea vor lua cunoştinţă de contextul specific local şi de structurile existente, folosind analiza
conceptuală prezentată în partea 1 a acestui ghid şi vor identifica atât eventualele provocări, cât şi
oportunităţile pentru MCA.

Care sunt cerinţele minime pentru a trece la următoarea Etapă?
Stabiliţi o imagine clară a diverselor interese ale actorilor-cheie locali faţă de administraţia locală,
de mediul de afaceri şi de societatea civilă (inclusiv organizaţiile religioase), în special pentru
următoarea perioadă de 12 luni. Acest lucru va contribui la identificarea oportunităţilor şi a
ameninţărilor posibile pentru comunitatea.ţintă.
Asiguraţi-vă că femeile şi bărbaţii sunt vizaţi în mod egal de intervenţia partenerilor de program
din cadrul Etapei 1.
Actorii-cheie la nivel local manifestă o înţelegere fundamentală a ceea ce semnifică mobilizarea
comunităţii, obiectivul fiind abilitarea.
Asiguraţi-vă de libera circulaţie a partenerilor programului în zona comunităţii-ţintă.
Luaţi în consideraţie oricare actor semnificativ cu care nu aţi putut să vă întâlniţi, şi planificaţi
întâlnirea cu acesta la etapa ulterioară.

Cum pot fi atinse obiectivele la această etapă?
Activităţile din cadrul Etapei 1 vor
Identificaţi părţile interesate în cadrul şi în jurul
fi conduse de mentorii
comunităţilor-ţintă prin efectuarea unei "cercetări de
comunitari şi personalul ONGbirou", pentru a întocmi o listă de instituţii şi organizaţii, şi
urilor partenere
pentru a fi pregătiţi în timpul următoarei vizite pe teren să
aplicaţi tehnica de "eşantionare" pentru a identifica orice
părţi interesate care nu sunt incluse în listă. ("Creşterea
intensivă" înseamnă că, dacă în cadrul unei reuniuni cu o
anumită parte interesată auziţi despre o altă parte interesată, o includeţi în listă şi vă întâlniţi cu aceasta.)

Pregătiţi materiale de sensibilizare cu privire la program, inclusiv un mesaj clar privind egalitatea de gen şi
ABDO, precum şi o descriere a schimbărilor scontate, indicând beneficiile de cost ale abilitării. Aceste
materiale ar putea fi tipărite (un simplu pliant sau un "fluturaş"), sau prezentate pe hârtie, sau ca o simplă
prezentare PowerPoint. Este important ca mesajele-cheie ale programului să fie transmise cu uşurinţă
într-un mediu de reuniune în decurs de 10-15 minute. De asemenea, este important să se pregătească o
simplă listă de întrebări (nu mai mult de 5) pentru a explora obiectivele şi preocupările părţilor
interesate. Aceste întrebări pot fi bazate pe o analiză de tip SWOT a părţilor interesate.
Organizaţi o serie de întâlniri bilaterale la sediile diferitor părţi interesate. Asiguraţi-vă că stabiliţi reuniuni
cu acele părţi interesate, care ar permite identificarea modelelor sensibile la gen, a inegalităţilor sau a
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necesităţilor specifice ale femeilor şi bărbaţilor în comunitate. Aceste reuniuni nu ar trebui să dureze prea
mult (aproximativ 30-45 de minute). În afară de prezentarea programului, este util să se stabilească
punctele forte şi punctele slabe ale părţilor interesate în ceea ce priveşte susţinerea Abilitării Comunitare,
şi Oportunităţile şi Ameninţările care ar putea fi reprezentate de către părţile interesate la proces. Luaţi
notiţe despre întâlniri şi elaboraţi un raport de sinteză despre toate întâlnirile. pe care îl veţi putea
prezenta ulterior mobilizatorilor şi comunităţilor.
Dacă este necesar, asiguraţi-vă că v-aţi întâlnit cu careva autorităţi care ar putea restricţiona sau
împiedica cumva activitatea mobilizatorilor(de exemplu, forţele de securitate).

Care sunt riscurile? Cum poate fi redus impactul acestora?
Este important ca la această etapă timpurie mentorii comunitari şi ONG-urile partenere să nu fie
consideraţi ca factori care ar consolida elitele de putere existente, prin solicitarea "permisiunii" sau
aprobării procesului de mobilizare. Această etapă se referă doar la furnizarea şi căutarea informaţiilor, şi,
dacă este posibil, la verificarea modului de înţelegere de către părţile interesate a conceptelor şi
implicaţiilor abilitării. Din acest motiv este esenţial ca, în cadrul oricăror reuniuni, să fie acceptat faptul că
acţiunile şi rezultatele procesului să fi fost determinate în întregime de către comunităţi şi nu de către
autorităţile locale, agenţii economici locali, ONG-uri, lideri neoficiali sau de program.

Recomandări esenţiale
Când identificaţi părţile interesate, la fiecare etapă întrebaţi-vă "Cine lipseşte?"
Este preferabil ca notiţele acumulate (în cadrul reuniunilor) să fie tipărite în aceeaşi zi, în
caz contrar informaţia riscă să fie pierdută, iar observaţiile notate în mod neclar pot
rămâne necitite!

27 | P a g i n a

ETAPA 2: Profilarea comunităţii
Care este obiectivul?
Comparaţi datele existente, culese la nivel central de
program din surse "oficiale" cu analiza informaţiei
Activităţile din cadrul etapei 2 vor
colectate într-un mod specific în cadrul comunităţilor.
fi conduse de mentorii
Aplicarea Evaluării Rurale Rapide (ERR) va contribui, de
comunitari, de ONG-urile
asemenea, la prezentarea datelor generale către
partenere şi de mobilizatorul
comunităţi
oferind
asistenţă
comunităţilor
şi
comunitar, dacă acesta este
identificat .
mobilizatorilor în procesul de identificare şi analiză a
necesităţilor şi a problemelor comunităţii în cadrul Etapei
3. Profilarea comunităţii este un exerciţiu, care facilitează
colectarea datelor de diferite tipuri despre comunitate şi
despre rezidenţii acesteia, analiza cărora permite identificarea eventualelor lacune de egalitate, a
modelelor de putere, a preocupărilor faţă de discrepanţele de gen şi faţă de drepturile omului etc.
Exerciţiul de prezentare a comunităţii de asemenea este o oportunitate pentru a sensibiliza comunitatea
cu privire la ceea ce este "mobilizarea", şi beneficiile pe care aceasta le poate genera. Obiectivul final al
acestei etape este identificarea persoanelor care doresc şi sunt competente să acţioneze în calitate de
mobilizatori. Acest obiectiv poate fi atins chiar la începutul procesului, şi în acest caz mobilizatorii de
asemenea pot utiliza această etapă pentru a se familiariza cu tehnicile ERR.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea etapă?
Se completează modelul profilului comunităţii;
În cadrul elaborării profilului, este esenţial ca în procesul de colectare a datelor să se realizeze
un număr egal de interviuri cu bărbaţi şi femei şi cu grupurile focale, această prevedere specială
a fost inclusă pentru a realiza întruniri cu persoanele marginalizate, şi cu orice grupuri de femei
sau OSC-uri;
Trebuie să existe cel puţin un mobilizator comunitar identificat şi numit pentru fiecare
comunitate-ţintă înainte de a trece la etapa 3.

Cum pot fi atinse obiectivele la această etapă?
Pentru a asigura participarea comunităţilor la studii comparative şi contribuţia lor la elaborarea unor
studii regionale sau naţionale referitoare la îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul abilitării şi
incluziunii sociale, este important ca la această etapă să fie adoptată o abordare standardizată. Astfel,
datele trebuie să fie colectate în scopul completării modelelor convenite ale profilurilor comunităţii.
Modelul Profilului comunităţii poate fi găsit în paragraful despre Setul de instrumente din prezentul ghid.
Modelul raportului Profilului comunităţii prezintă un cadru pentru care datele trebuie colectate, analizate
şi prezentate. Un astfel de raport ar trebui să fie elaborat ca un "document de lucru", ceea ce înseamnă că
acesta nu este o lucrare de cercetare academică, ci mai degrabă un document practic, care poate fi utilizat
de către toate părţile interesate (funcţionarii APL, membrii comunităţii, organele administraţiei publice
centrale, categoriile societăţii civile, personalul PCDLI etc.), atât în procesul de planificare a dezvoltării
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locale, cât şi pentru monitorizarea şi evaluarea schimbărilor în domeniile aferente drepturilor omului.
Astfel, Profilul comunităţii nu ar trebui să fie un document care să conţină o mulţime de statistici, ci mai
degrabă un instantaneu concis al comunităţii descris în mod clar printr-o analiză standardizată a
resurselor umane, prin prisma prevederilor ce ţin de egalitatea de gen, şi cu viziuni şi perspective ale
membrilor comunităţii, în special ale celor care fac parte din cele mai vulnerabile grupuri.
În termeni mai specifici, exerciţiul de profilare a comunităţii este elaborat pentru a asista toate părţile
interesate la identificarea răspunsurilor pentru următoarele întrebări:
Care sunt datele demografice de bază ale comunităţii: populaţia totală, structura acesteia (gen,
vârstă, etc.), compoziţia etnică, bărbaţi şi femei, migranţi, tipurile de gospodării (cu copii mulţi,
mame/taţi solitari, familii conduse de vârstnici/copii etc?
Care sunt grupurile vulnerabile din comunitate şi în raport cu care prevederi ale drepturilor
omului acestea sunt vulnerabile? Care este numărul lor şi cum sunt distribuiţi în întreaga
localitate? Care sunt condiţiile bărbaţilor şi femeilor care reprezintă grupurile vulnerabile?
Care sunt disparităţile şi preocupările de gen în cadrul comunităţii în general, şi în rândul
grupurilor vulnerabile, în special?
Care este profilul social al comunităţii?
Care sunt motivele şi cauzele de bază ale îngrijorărilor legate de drepturile omului şi ale
problemele ce ţin de vulnerabilitate? Există surse de putere în comunitate? Structuri de putere?
Există norme sociale şi instituţii din comunitate care prezintă un impediment pentru femeile şi
bărbaţii care reprezintă grupurile vulnerabile pentru a participa la procesul de dezvoltare, de
luare a deciziilor, de satisfacere a necesităţilor şi preocupărilor acestora?
Care este profilul factorilor decidenţi cu privire la abordarea preocupărilor aferente drepturilor
omului şi problemelor de vulnerabilitate?
Care este profilul economiei şi infrastructurii comunităţii?
Care este profilul de mediul şi al dezastrelor din comunitate?
Trebuie să fie elaborat un plan comprehensiv de colectare a datelor, care va fi implementat de către
mentorii comunitari, alte categorii de personal din cadrul ONG-urilor partenere, şi, dacă este posibil, orice
mobilizatori recrutaţi pentru fiecare comunitate vizată de PCDLI. Datele ar trebui să fie colectate printr-o
serie de activităţi în cadrul comunităţii peste câteva zile. Mai jos este prezentat un tabel al activităţilor de
colectare a datelor, inclusiv câteva reuniuni, şi aplicarea instrumentelor de cercetare, cum ar fi:
Întâlniri cu APL, precum şi cu orice organe guvernamentale (cum ar fi birourile de asistenţă
socială; centrele medicale) ce deservesc comunitatea, care pot oferi datele solicitate;
Întâlniri cu orice OSC-uri care cooperează cu comunitatea, în special cu cele pentru femei (de
exemplu, ONG-urile pentru femei, asociaţiile mamelor solitare, etc.);
Discuţii ale grupului focal cu membrii comunităţii, sau realizarea interviurilor cu membrii
comunităţii. În unele comunităţi, ar putea fi necesar să formaţi grupuri separate suplimentare din
femei şi bărbaţi, pentru a înţelege mai bine discrepanţele de gen;
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Reuniunile de vecinătate şi vizitele directe atât în scopul colectării informaţiilor despre gospodării,
cât şi în scopul verificării datelor din alte surse. Acestea trebuie să includă interviuri scurte,
neoficiale cu reprezentanţii celor mai vulnerabile grupuri, în special femei. Acestea pot fi realizate
ca parte a unei "vizite în cadrul comunităţii", sau astfel propus de alţi informatori.
Elaborarea Cronologiilor sau a Diagramelor Venn, sau alte metode similare de colectare
participativă a datelor, care facilitează colectarea şi prezentarea preocupărilor identificate de
membrii comunităţii, în special femeile şi bărbaţii cei mai vulnerabili. Asemenea date contribuie la
prezentarea cauzelor preocupărilor DO şi a structurilor de putere în cadrul comunităţilor.
Schiţa planului de colectare a datelor indicative:
Activitatea

Etapa
1

Înregistrările colectărilor
de date
Formularul primei vizite

Resurse
umane
1 zi de
lucru
3 zile de
lucru

Prima întrevedere cu
primarul şi asistentul
social

A ne prezenta şi face cunoştinţă cu
această comunitate

Identificarea şi
întâlnirea cu
persoanele- resursă

A colecta informaţii detaliate cu privire
la comunitate şi la femeile şi bărbaţii
care reprezintă grupurile vulnerabile,
ţinând cont de acţiunile dedicate
drepturilor omului/dimensiunii de gen
În baza informaţiilor colectate
anterior, a limita domeniul de aplicare
a profilării la grupurile cele mai
vulnerabile şi cele mai serioase
preocupări faţă de drepturile
omului/dimensiunea de gen
A colecta suplimentar informaţii
detaliate despre grupurile vulnerabile
ale femeilor şi bărbaţilor, distribuţia
geografică a acestora în întreaga
localitate, şi cauzele care stau la baza
vulnerabilităţii. Informaţiile pot fi
colectate prin interviuri/observaţii,
grupuri focale, vizite la faţa locului,
alte instrumente relevante şi valabile
A totaliza şi a analiza datele colectate
şi a elabora proiectul pe baza acestora
– primul proiect al raportului cu privire
la profilul comunităţii
A prezenta comunităţii şi a valida
(pentru a legitima) constatările
profilării comunităţii

Formularele de
intervievare a persoaneiresursă

A finaliza profilul comunităţii

Versiunea finală a
formularului raportului cu
privire la profilul
comunităţii

Restrângerea
domeniului de
aplicare

Etapa
2

Scopul

Colectarea
suplimentară a
informaţiilor
detaliate

Totalizarea şi analiza
datelor colectate

Prezentarea şi
validarea rezultatelor
raportului cu privire
la profilul comunităţii
Finalizarea raportului
profilului comunităţii

Analiza preliminară şi
Formularul domeniului de
aplicare

Formulare detaliate

1 zi de
lucru

5 zile de
lucru

Prima versiune a
formularului raportului cu
privire la profilul
comunităţii
Procesul-verbal al
evenimentelor comunităţii

1 zi de
lucru

3 zile de
lucru

1 zi de
lucru
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Instrumente şi metodologii
După cum s-a menţionat mai sus, pentru a colecta diverse date necesare pentru elaborarea Profilului
comunităţii, Mentorii comunităţii vor aplica o serie de metodologii calitative şi cantitative de colectare a
datelor. Pentru a a decide modul de utilizare a acestor metodologii, în special a celor care sunt
participative şi care implică înregistrări directe de către membrii cei mai vulnerabili ai comunităţilor, vă
rugăm să consultaţi Setul de instrumente de însoţire şi materialele de referinţă oferite de PNUD privind
efectuarea unor analize rapide a mediului.

Exemple
Verificarea datelor existente: în oraşul Balykchy din Kârgâzstan, ONG-ul Umut a stabilit, în cadrul unei
cercetări, că mai mult de 38% din datele incluse în lista oficială a persoanelor cu vârsta de pensionare nu
sunt exacte. Cercetarea acestui ONG, realizată în cadrul unei campanii directe de o echipă de voluntari
pentru a identifica persoanele în etate, a demonstrat că multe persoane incluse în listele elaborate de
autorităţile locale "erau fie decedate, fie au migrat, şi că un număr mare de persoane în etate nou-venite
nu au fost deloc înregistrate”.

Care sunt riscurile? Şi cum poate fi redus impactul acestora?
Pentru mulţi membri vulnerabili ai comunităţii, situaţia în care agenţii externi colectează informaţii este
un alt aspect al consolidării excluderii şi dizabilităţii lor. Astfel, este esenţial ca procesul de colectare a
informaţiilor să se efectueze în mod cât mai participativ şi transparent posibil. Potenţialii informatori
trebuie să fie complet informaţi cu privire la scopul colectării de date şi trebuie să nu fie constrânşi să
participe sau nu. Orice luare de note trebuie să fie convenită cu informatorii şi la sfârşitul
interviului/reuniunii notele pot fi prezentate informatorilor. De asemenea, toţi informatorii trebuie să fie
conştienţi de faptul că şi constatările făcute în baza datelor culese sunt deţinute în comun şi vor fi
prezentate şi discutate în timpul următoarei Etape de mobilizare. Informaţiile furnizate în mod
confidenţial nu trebuie să fie împărtăşite cu alte persoane.
În mod ideal, chiar dacă de la începutul prezentării (sau şi mai înainte) Mentorii comunitari au identificat
un Mobilizator potrivit, această persoană ar trebui să participe la colectarea de date necesare pentru
elaborarea Profilului comunităţii.
Un alt risc care apare în timpul acestei şi în cadrul următoarei etape a ciclului MCA este riscul aşteptărilor
exagerate. Pentru majoritatea comunităţilor vulnerabile este comun faptul că, dacă cineva cu legături "din
exterior" începe să vorbească despre dezvoltarea comunităţii şi despre soluţionarea problemelor, se
presupune că această persoană "din exterior" de asemenea va prezenta soluţii pentru probleme. Prin
urmare, cei implicaţi în creşterea gradului de conştientizare în timpul exerciţiului de conturare a profilului
comunităţii, trebuie să fie fermi în ceea ce priveşte sublinierea abordării bazate pe drepturile omului şi că
soluţiile vor veni din interiorul comunităţii. Mentorii şi Mobilizatorii trebuie să se asigure chiar de la prima
interacţiune a lor cu membrii comunităţii că rolul lor este pur şi simplu cel de facilitatori.
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Recomandări esenţiale
Dezagregaţi pe genuri toate chestiunile relevante atunci când planificaţi o culegere de
date pentru elaborarea Profilului comunitar. Date dezagregate în baza dimensiunii de
gen înseamnă orice date care sunt clasificate în mod separat pentru femei şi bărbaţi,
băieţi şi fete. Datele clasificate în baza dimensiunii de gen reflectă rolurile, situaţiile
reale, condiţiile generale ale femeilor şi bărbaţilor în toate aspectele vieţii societăţii. De
exemplu, nivelurile de educaţie, dreptul de proprietate asupra afacerii, angajarea în
câmpul muncii, diferenţele salariale, persoanele aflate la întreţinere, locuinţa şi
proprietatea funciară, împrumuturile şi creditele, toate sunt incluse.
Fără date dezagregate în baza dimensiunii de gen, va fi mult mai dificil să identificăm
contribuţiile reale şi potenţiale ale unei jumătăţi a populaţiei pentru comunitate, ceea ce
ar putea împiedica elaborarea unor planuri eficiente de dezvoltare locală.
NU elaboraţi profilul comunitar dacă nu sunteţi complet pregătiţi pentru a utiliza
instrumentele de colectare a datelor; interacţiunea cu comunitatea-ţintă, prost
gestionată, poate submina întregul ciclu de mobilizare la această etapă.
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ETAPA 3: Formarea grupurilor de abilitare
Care este obiectivul?
Mobilizatorii comunitari sunt instruiţi şi implicaţi în
susţinerea comunităţilor în cadrul tuturor etapelor
următoare. Sunt create grupuri comunitare de diverse
formări, iar dezvoltarea lor organizaţională trebuie
evaluată.

Activităţile din cadrul Etapei 3
vor fi conduse de Mentorii
comunitari şi de Mobilizatorul
comunitar.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la
următoarea etapă?
Mobilizatorii comunitari trebuie să fie instruiţi cu privire la conceptele de bază (EG /
ABDO/Abilitare), ciclul MCA, precum şi la elementele fundamentale ale dinamicii de grup (de
"formare", "asalt", "normare" şi efectuare), la diverse modalităţi de grupare, şi competenţe de
bază de care au nevoie.
Mobilizatorii trebuie să se simtă încrezuţi în faptul că aceste comunităţi au sentimentul de
unitate.
Membrii comunitari, în special cei mai vulnerabili bărbaţi şi femei, au format cel puţin un grup de
iniţiativă organizat sau mai multe grupuri mici de auto-sprijin, printr-un proces facilitat de "autoselectare", care reflectă necesităţile prioritare ale membrilor specifici ai grupului (care ar putea fi
format doar din femei, din bărbaţi sau ar fi mixt).
Grupurile comunitare au participat la întâlniri facilitate prin care au lansat un proces de
consolidate a echipei, au identificat problemele generale ale comunităţii şi au evaluat capacitatea
de know-how în domeniul gestiunii de bază şi a analizei problemei.

Cum pot fi atinse obiectivele la această Etapă?
Partenerii din ONG vor organiza un modul de instruire introductivă pentru Mobilizatorii comunitari
identificaţi. O "fişă de post" cu caracter indicativ pentru Mobilizatorul comunitar este prezentată în Setul
de instrumente. Acest modul va dura 2 zile (preferabil 2 zile consecutive, dar ar putea fi organizat sub
formă de şedinţe divizate). Şedinţele vor ajuta Mobilizatorii:
Să înţeleagă conceptele-cheie şi să se plaseze în contextul EG şi ABDO (şi să se familiarizeze cu un
Glosar de termini);
Să cunoască obiectivele şi rezultatele aşteptate de la fiecare Etapă din cadrul MCA;
Să revizuiască Profilul comunităţii lor;
Să consolideze competenţele lor, necesare pentru unirea şi formarea grupurilor, precum şi
cunoştinţele despre diverse tipuri de OSC-uri;
Să formeze orice abilităţi sau să dobândească cunoştinţele necesare referitoare la ţinerea
evidenţei, gestiunea financiară de bază, utilizarea elementară a calculatorului şi a internetului.
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Odată instruiţi, Mobilizatorii pot lansa procesul de unificare a comunităţii. În dependenţă de situaţie,
acest lucru poate fi realizat fie în cadrul unor întâlniri mici de vecinătate sau cu ajutorul grupurilor focale
care ar întruni membrii comunităţii cu o trăsătură specifică de vulnerabilitate, sau în cadrul adunărilor
generale publice cu un număr mai mare de participanţi. Metodele utilizate vor depinde de hotărârea
Mobilizatorilor reieşind din gradul de unitate a comunităţii sau în alt mod. Dacă există deja un sentiment
al scopului şi al intereselor comune, organizarea unei reuniuni mai mari (cu 30-40 de persoane) ar fi
potrivită, dar în cazul în care există o diversitate mai mare şi distincţii clare de interese şi capacităţi,
reuniunile mai mici (3-12 de persoane) ar fi mai preferabile. În orice caz Mobilizatorii trebuie să se asigure
de faptul că:
i)

reuniunile sunt organizate pe criterii sensibile la dimensiunea de gen (includ o reprezentare
corespunzătoare a femeilor şi a bărbaţilor) şi includ femeile şi bărbaţii care reprezintă cele mai
marginalizate grupuri;
ii) mobilizatorul rămâne imparţial;
iii) în timp ce conflictele trebuie evitate, diferenţele trebuie să fie expuse şi acceptate.
Mobilizatorul va trebui să se pregătească pentru aceste reuniuni, astfel încât acesta să poată realiza o
prezentare succintă a despre necesitatea mobilizării comunităţii şi a beneficiilor abilitării, să aducă
exemple şi să prezinte situaţii care să ilustreze conceptul şi scopul. Exemplele trebuie să fie specifice unui
anumit context; mai jos este prezentat un exemplu din Tanzania, care poate sau nu să se potrivească
situaţiei din Republica Moldova, şi, de asemenea, alte Studii de caz ale MCA din materialele FF MCA.
Mobilizatorii trebuie să aibă mai multe situaţii proprii. De asemenea, este important ca Mobilizatorii să nu
ţină prelegeri la aceste reuniuni, ci să acţioneze ca facilitatori fermi, încurajând membrii comunităţii să
vorbească şi să nu permită faptul ca discuţiile să se axeze în mod exagerat pe problemele prioritare ale
oricărei persoane. Scopul acestor reuniuni este ca la sfârşit majoritatea sau toţi participanţii să fie de
acord ca procesul de mobilizare a comunităţii să continue în comunitatea lor, şi să se formeze o înţelegere
comună a ceea ce va implica mobilizarea. Reuniunile nu trebuie să fie prea îndelungate, dar să dureze
suficient pentru ca să se facă declaraţii (30-60 de minute).
Odată ce în rândul membrilor comunităţii s-a format sentimentul de unitate, sau cel puţin în anumite părţi
ale comunităţii (de exemplu, în rândul femeilor, persoanelor în etate etc.), Mobilizatorul poate organiza
una sau două "Ateliere de formare a grupului". Aceste ateliere pot fi organizate ca evenimente mari (cu
participarea a 30 sau 40 de persoane divizate în câteva grupuri diverse în timpul atelierului) sau ca
evenimente mai mici cu participanţi specifici (ex. un grup de 5 sau 6 mame singure). Atelierele de lucru
trebuie să fie organizate la o anumită locaţie în cadrul comunităţii (vezi comentariile de mai sus despre
Resurse) şi să dureze 1,5 - 2 ore, astfel încât ora desfăşurării acestora să fie convenabilă pentru
participanţi.
Atelierele de formare a grupului:
Vor acorda asistenţă participanţilor pentru a-şi reconfirma dorinţa de mobilizare şi vor demonstra
diferite tipuri de OSC;
Vor aborda cerinţele faţă de activităţile în echipă şi vor identifica ce tipuri de competenţe şi
cunoştinţe ar putea fi necesare pentru a conduce un OSC de succes;
Vor facilita participanţii să identifice tipurile de abilităţi şi experienţe pe care le pot fi oferi
grupului;
Vor aplica un exerciţiu de asalt al ideilor pentru a alege o denumire a grupului.
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Exemple
Un Mobilizator experimentat din Tanzania explică: "Este util să fii un pic actor sau "o persoană spectacol"
în procesul de mobilizare. Puteţi utiliza metoda chibritelor, dar aceasta va consuma timp. Apelaţi la
ajutorul unuia sau a doi voluntari; repetaţi în diverse moduri; faceţi un spectacol din asta. Luaţi un chibrit
şi întrebaţi grupul dacă e uşor să-l frângă.
Solicitaţi răspunsurile acestuia. Apoi rugaţi voluntarul să-l frângă. Felicitaţi voluntarul şi faceţi o mare
agitaţie cu grupul despre faptul cât de uşor este să frângi un chibrit. Apoi luaţi o mână plină de chibrituri şi
legaţi-le împreună cu o bandă elastica; arătaţi chibriturile legate grupului. Rugaţi voluntarul să le frângă
astfel cum a procedat şi un singur chibrit. Voluntarului îi va fi dificil să le frângă sau (sperăm) nu va putea
să le frângă deloc.
Astfel, veţi spune că fiecare chibrit reprezintă o parte separată a comunităţii, iar toate chibriturile
împreună reprezintă comunitatea integrală. Sărăcia şi slăbiciunea divizează cu uşurinţă comunitatea,
continuând să o disperseze în direcţii diferite.
Arătaţi grupului chibriturile, explicând din nou analogia (metaforă, parabolă), un chibrit poate fi frânt
obţinând astfel o fracţiune, iar chibriturile legate sunt identificate ca fiind o comunitate unită. Utilizaţi
acest exerciţiu în cadrul mai multor întâlniri în diferite momente. (Niciodată să nu vă fie frică să repetaţi
principiile voastre). Utilizaţi şi alte instrumente şi prezentaţi alte situaţii proprii sau împrumutate de la alţi
mobilizatori."

Care sunt riscurile? Şi cum poate fi redus impactul acestora?
Având în vedere că procesul de mobilizare este susţinut de PCDLI, Mobilizatorii şi Mentorii, pentru a limita
programul în timp şi resurse, vor fi permanent tentaţi să încurajeze în mod excesiv membrii comunităţii să
ia decizii convenabile. Astfel, în decursul Etapei de formare a grupului există riscul că tipul grupului,
apartenenţa la un grup şi rolurile membrilor grupului pot fi dictate de Mobilizator. Este important ca acest
lucru să nu aibă loc. Pentru a evita acest tip de manipulare Mobilizatorii ar trebui să ia în consideraţie
sfaturile prezentate mai jos.

Recomandări esenţiale
Sugeraţi membrilor comunităţii, în cazul în care nu sunt de acord cu structura grupului,
să organizeze încă o întâlnire pentru a finaliza procesul de formare a grupului, şi să nu
grăbească acest proces;
Părăsiţi locaţia în care are loc atelierul de lucru pentru a permite membrilor comunităţii
să discute singuri detaliile formării, şi apoi reveniţi ca să răspundeţi la orice întrebări
eventuale ale grupului cu privire la formarea propusă.
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ETAPA 4: Identificarea necesităţilor prioritare şi consolidarea grupului
Care este obiectivul?
Grupurile au planuri de acţiuni elaborate în mod independent şi abilităţi de bază pentru a le gestiona, a
elabora un proiect sensibil la dimensiunea de gen. Această Etapă este una foarte intensivă pentru MCA,
dar, de asemenea, una extrem de lucrativă pentru ambele Grupuri şi Mobilizatori, deoarece Grupurile trec
de la etapa de "asaltat" la cea de "normare". (Aceşti termini sunt parte a Modelului de dezvoltare a
grupului.)

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea Etapă?
Grupurile au capacitatea să analizeze probleme şi să proiecteze soluţii care sunt sensibile la
perspectiva de gen şi care sunt adaptate la principiile ABDO, şi sunt disponibile să prezinte şi să
explice analiza proprie şi soluţiile în faţa altora;
Grupurile au o misiune clară, o structură organizaţională şi un set de instrucţiuni operaţionale
simple (înregistrarea oficială şi o identitate juridică pot fi procesate, dacă este necesar);
Grupurile au un Plan de acţiuni, care include cel puţin o propunere bugetată pentru
implementarea unui proiect sau a unei acţiuni comunitare;
Mobilizatorii au fost de acord cu Grupurile în
privinţa
fezabilităţii
proiectelor/acţiunilor
comunitare propuse.

Cum pot fi realizate obiectivele la această Etapă?

Activităţile din cadrul Etapei 4 vor
include acţiuni de implementare
şi facilitare, efectuate de către
Mentorii comunitari şi de
Mobilizatorul comunitar.

Etapa 4 va implica o perioadă intensivă de instruire, de
antrenare şi de planificare a acţiunii pentru Grupuri,
Mobilizatori şi Mentori. Prin urmare, este recomandabil ca
Mobilizatorii să se reunească cu Grupurile pentru a
planifica cu atenţie activităţile de asigurare a
disponibilităţii membrilor grupului şi a altor resurse (cum ar fi locaţia cursurilor de instruire). Membrii
grupului trebuie să înţeleagă faptul că în această perioadă vor trebui să aloce mult timp. Este puţin
probabil că membrii grupului vor rezista, căci de obicei, la această Etapă comunitatea este foarte
motivată. Mobilizatorii şi Mentorii vor trebui, de asemenea, să se reunească pentru a partaja activităţile
care urmează a fi implementate. Aceste cursuri de instruire şi de planificare a atelierelor de lucru, precum
şi reuniunile grupului ar trebui să fie organizate în ordinea prezentată mai jos:
1. ½ zi de Instruire a atelierului de lucru pentru explorarea acţiunilor bazate pe drepturile omului şi
EG:
Obiective: membrii grupului pot reflecta asupra propriilor poziţii şi asupra poziţiilor altora în ceea ce
priveşte respectarea drepturilor şi a egalităţii.
Metoda: Mobilizatorul/Mentorul trebuie să elaboreze o abordare în funcţie de profilul grupului.
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2. ½ zi de Instruire a atelierului de lucru cu privire la Analiza problemelor şi Prioritizarea
necesităţilor.
Obiectivele: Grupul este de acord să evalueze situaţia; Grupul foloseşte Arborele problemelor (sau un
alt instrument), pentru a identifica şi a conveni asupra unor aspecte-cheie; Grupul este de acord cu
privire la aspectele prioritare care urmează a fi abordate.
Metoda: Mobilizatorul/Mentorul prezintă Profilul comunităţii şi susţine Grupul la iniţierea discuţiilor
şi la realizarea propriei evaluări; Mobilizatorul/Mentorul prezintă Instrumentele de analiză a
problemelor, iar Grupul le utilizează; Mobilizatorul facilitează discuţiile pentru ca Grupul să
prioritizeze problemele.
Materiale: copii ale Profilului comunităţii; hârtie, flip-chart şi stilouri
3. ½ zi de instruire la atelierul de lucru cu privire la planificarea acţiunilor
Obiectivele: Grupul utilizează Arborele soluţiilor (sau un alt instrument) de care se va ghida în
procesul de selectare a obiectivelor privind schimbările pe care doreşte să le realizeze; Grupul este
de acord cu eventualele activităţi care îl va ajuta să-şi realizeze obiectivele(acestea ar putea fi
colectate în cadrul unui proiect unic, sau a unei serii de acţiuni legate, dintre care unele ar putea fi
elaborate în cadrul Etapei 7).
Metoda: Mobilizatorul/Mentorul prezintă instrumentul tip - Arborele soluţiilor (sau un alt instrument
similar), iar Grupul îl utilizează; Mobilizatorul facilitează discuţiile pentru a susţine Grupul să
definească în mod clar obiectivele privind schimbările; Mobilizatorul facilitează discuţia pentru ca
Grupul să identifice activităţile de realizare a obiectivelor, să desfăşoare activităţi şi să estimeze
efortul necesar; Grupul elaborează un Plan de acţiuni care include atât activităţi de proiect, cât şi
activităţi ce ţin de dezvoltarea operaţională a Grupului (de exemplu, necesitatea de a deschide un
cont bancar; necesitatea oricărei instruiri profesionale specializate, etc.)
Materiale: diagrama Arborelui problemelor; coli de hîrtie, flip-chart şi stilouri; (Mobilizatorul va
trebui să prezinte diferite exemple de proiecte de abilitare a comunităţii - vezi Studii de caz în Setul
de instrumente).
4. Reuniunea Grupului de facilitare (2 ore) pentru a confirma misiunea, structura, rolurile membrilor,
ghidul operaţional simplu.
5. ½ zi de Instruire în cadrul atelierului de lucru cu privire la evidenţăşi managementul financiar de
bază .
Obiective: Membrii grupului trebuie să poată efectua analiza de bază a costurilor, bugetarea, să
prezinte un raport privind cheltuielile, să păstreze procesele verbale ale reuniunilor şi să înregistreze
deciziile luate; Membrii Grupului înţeleg beneficiile şi practică instruirea colegială.
Metoda: Mobilizatorul/Mentorul prezintă o evaluare de ansamblu a necesităţii acestor abilităţi şi
principiile de bază ale managementului şi a evidenţei financiare, şi obţin experienţele Grupului;
Mobilizatorul/Mentorul propune o serie de exerciţii prin care membrii grupului analizează costul,
elaborează un buget simplu şi completează o foaie de calcul a cheltuielilor; Mobilizatorul/Mentorul
prezintă o listă de verificare pentru realizarea evidenţei pe durata exerciţiului şi revizuieşte lista de
verificare; Mobilizatorul ar trebui să solicite cei mai experimentaţi membri ai grupului să ofere
asistenţă şi să lucreze cu membrii mai puţin experimentaţi.
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Materiale: coli flip-chart/stilouri; copii ale exerciţiului şi lista de verificare.
6. Organizarea reuniunilor de grup (atâtea câte sunt necesare) pentru ca grupul să lucreze asupra
planurilor de acţiuni, precum şi să abordeze orice probleme operaţionale.
7. ½ zi de instruire în cadrul atelierului de lucru despre abilităţile de comunicare şi activitatea de
lobby de bază.
Obiective: Membrii grupului sunt încrezuţi şi au competenţe de bază pe care le aplică în scopul
implementării strategiei de comunicare pentru a atenua orice tensiuni/conflicte inspirate de opoziţia
scopurilor lor, şi/sau pentru a întreprinde activitatea de lobby de bază.
Metoda: Mobilizatorul/Mentorul acţionează în funcţie de necesităţile grupului.
8. Întrunirea grupului facilitat (2 ore) pentru revizuirea fezabilităţii planurilor de acţiune.

Exemple
Fotografia prezentată mai jos este un exemplu al Arborelui problemelor elaborat în timpul unui exerciţiu
din cadrul formării cu privire la MCA
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Care sunt riscurile? Şi cum poate fi redus impactul acestora?
Etapa 4 se axează pe dezvoltarea individuală a membrilor grupului şi pe abordarea necesităţilor
organizaţionale ale grupurilor. Din acest motiv, având în vedere faptul că membrii grupului vor avea
capacităţi şi experienţe diferite, este important ca Mobilizatorii să monitorizeze cu atenţie ritmul de
însuşire a diverselor activităţi. Există riscul ca ritmul să fie prea rapid pentru unii membri ai grupului şi ca
aceştia să se simtă "lăsaţi în urmă", confuzi şi demotivaţi. Pentru a evita acest lucru, Mobilizatorii au
nevoie de mecanisme de control în timpul şi după activităţile de învăţare. Acestea ar putea include simpla
observare a nivelurilor de participare şi limbajul corpului membrilor grupului, discutând direct cu
persoanele în timpul exerciţiilor pentru a verifica nivelul de înţelegere a acestora, şi a asigura faptului că
sarcinile practice ale Grupului sunt partajate între membri (mai degrabă decât între liderii Grupului care îşi
asumă majoritatea responsabilităţilor).

Recomandări esenţiale
Analiza problemelor/Planificarea acţiunilor poate fi utilizată de către grupuri pentru a
identifica o serie de proiecte sau acţiuni care vor contribui la îndeplinirea obiectivului
global de abilitare. Apoi, grupurile pot prioritiza, dar şi plasa în ordine acţiunile propuse,
astfel încât să aibă o "conductă" de proiecte pe care doresc să le implementeze.
Analizaţi în permanenţă "arborele problemelor" pentru a vă asigura de faptul că şi
"cauzele şi efectele", nu sunt amestecate, şi că grupurile identifică “cauzele principale”
reale mai degrabă decât cele mandatate.
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ETAPA 5: Implicare!
Care este obiectivul?
Grupurile îşi prezintă obiectivele prioritare şi planurile în cadrul comunităţii extinse şi precizează
obiectivele de promovare a acestora. Grupurile, precum şi oricare alţi aliaţi vor asigura, de asemenea,
eliminarea oricăror bariere specifice procesului de MCA, identificate în cadrul Etapei 1. În sfârşit, grupurile
convin asupra modului de cooperare şi a resurselor necesare pentru a începe implementarea
proiectului/activităţilor descrise în planurile lor de acţiune.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea Etapă?
Grupurile trebuie să poată demonstra capacitatea lor de a-şi prezenta interesele şi de a elimina
provocările;
Părţile interesate ale comunităţii extinse trebuie să accepte obiectivele şi acţiunile planificate ale
Grupurilor (de exemplu, prin declaraţii oficiale, acorduri de cooperare, etc.);
Grupurile trebuie să asigure resurse minime de care au nevoie pentru a lansa procesul de
realizare a proiectelor/ activităţilor lor.

Cum pot fi atinse obiectivele la această etapă?

Activităţile din cadrul Etapei 5
vor implica în mare parte
eforturi ale Mobilizatorului
comunitar, dar şi susţinerea
Mentorilor comunitari.

Mobilizatorul va contribui la facilitarea Reuniunii Grupului,
în cadrul căreia Grupul va discuta strategia şi ideile cu
privire la modul prezentare a Planului de acţiuni altor părţi
interesate din comunitate. La această reuniune ar trebui să
participe Grupul care ia decizii cu privire la faptul pe cine
doreşte să informeze şi să influenţeze, cum, unde şi când se
va face acest lucru. Ulterior Mobilizatorul, cu susţinerea Mentorului comunitar, poate acorda asistenţă
Grupului în pregătirea oricăror materiale de prezentare necesare, poate să fixeze întâlniri cu părţile
specifice interesate, poate stabili locaţia întâlnirilor, dar şi să organizeze reuniuni, să fixeze întâlniri cu
orice alte Grupuri similare din regiune, etc. Cu toate acestea, în timpul oricărei "activităţi externe" a
Grupului (cum ar fi întâlnirile, adunările generale, vizitele de cooperare), Mobilizatorul nu va juca niciun
rol activ, doar pe cel de facilitator.
Primele "Activităţi externe" ale Grupului pot include unele sau toate activităţile prezentate mai jos:
Prezentarea şi discutarea cu APL
Reuniunea publică (stilul adunărilor generale)
Întâlniri bilaterale cu anumite părţi interesate
Vizite de schimb cu alte grupuri similare
Grupul, de asemenea, ar putea încheia un acord oficial cu programul PCDLI, în scopul asigurării susţinerii
pentru implementarea Planului lor de acţiuni. Încheierea acestui acord poate fi facilitată de Mobilizator
care poate utiliza un model în formă scrisă a Acordului de cooperare.
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Exemple/Subiecte de discuţii
Programul de abilitare comunitară din Uganda a oferit o listă iniţială de idei factorilor de susţinere a
acţiunilor comunitare aşa cum este menţionat mai jos. Prin ce s-ar distinge o astfel de listă pentru o
comunitate din Republica Moldova?
Donaţii: numerar, teren, clădiri, materiale şi echipamente donate de către persoane fizice care doresc să
susţină comunitatea. (Recunoscute şi apreciate în cadrul adunărilor publice);
Donaţii: numerar, teren, clădiri, materiale şi echipamente donate de către programele de dezvoltare
susţinute la nivel internaţional. (Recunoscute şi apreciate în cadrul adunărilor publice);
Asistenţă comercială: cadouri de la firme şi companii care doresc să facă publicitate cu bunăvoinţă şi
susţinerea comunităţii. (Recunoscute şi apreciate în cadrul adunărilor publice);
Muncă în folosul comun: timp şi muncă donate de către membrii comunităţii, fiind uneori necalificată
(ordine pe teren, munci auxiliare), uneori calificată (tâmplărie, zidărie), întâlniri, planificare,
supraveghere);
Susţinere agricolă: fermierii pot dona produse alimentare pentru proiect:
Lucrătorilor comunali care sunt implicaţi în proiect, sau
Grupului pentru vânzare şi acumularea de numerar pentru proiect;
Produse alimentare: oamenii pregătesc produse şi băuturi răcoritoare pentru membrii comunităţii în zilele
de muncă în folosul comun;
Contribuţii şi taxe: pentru clubul de credit şi proiecte financiare similare, contribuţii din partea tuturor
membrilor; taxe de servicii, cum ar fi taxe pentru aprovizionarea cu apă;
Asistenţă acordată de Guvern: finanţare parţială din resurse guvernamentale centrale, raionale sau locale.
Organizaţii neguvernamentale (ONG-uri): organizaţii comunitare, biserici, ONG-uri externe care lucrează
la nivel local; şi
Donatori anonimi: binefăcători care rămân necunoscuţi.

Care sunt riscurile? Şi cum poate fi redus impactul acestora?
Procesul MCA prin natura sa este foarte provocator pentru structurile existente ale puterii, astfel la
această etapă (precum şi în cadrul altor etape într-o măsură mai mică), există o probabilitate mare că
anumite grupuri de interes din cadrul comunităţii extinse vor încerca să influenţeze sau să "coopteze”
planurile de acţiuni ale grupurilor. Acest risc poate fi atenuat în modul cel mai reuşit prin analiza
prealabilă a părţilor interesate (aşa cum s-a discutat mai sus, la etapele 1 şi 2) facilitate de către
Mobilizatori, iar Grupurile trebuie să fie pregătite pentru orice provocare. Astfel ar putea fi stabilit un
număr suplimentar de întâlniri bilaterale şi prin stabilirea relaţiilor de alianţă cu grupuri similare. La orice
etapă, Mobilizatorii trebuie să motiveze membrii grupului să rămână dedicaţi planurilor lor de acţiune.
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Recomandări esenţiale
Mobilizatorii ar trebui, de asemenea, să fie conştienţi de faptul că orice provocări la
adresa planurilor grupurilor lor pot fi privite ca nişte semnale "pozitive", deoarece
acestea constituie indicatorii de abilitare - adică rezistenţa la schimbare este adesea un
semn că structurarea existentă a puterii arată că redistribuirea este iminentă.
Grupurile trebuie să cunoască diferenţa între "cooperare" cu alte părţi interesate şi
"cooptarea" de către alte părţi interesate.
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ETAPA 6: Implementarea proiectului
Care este obiectivul?
Pentru această etapă există două obiective principale. În primul rând, grupurile realizează obiectivele
iniţiale de abilitare şi demonstrează capacitatea în faţa comunităţii extinse. Şi în al doilea rând, membrii
grupului consolidează abilităţile de gestiunare şi de promovare.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea etapă?
Membrii Grupului trebuie să fie instruiţi cu privire la abilităţile de bază în domeniul gestionării
proiectului şi trebuie să demonstreze competenţa lor de a gestiona implementarea activităţilor;
Grupurile trebuie să aibă abilităţi de monitorizare şi evaluare a activităţilor lor din punct de
vedere al abilitării şi sensibilităţii la gen, şi trebuie să fie capabile a) să utilizeze informaţiile pentru
a lua decizii cu privire la gestiunea activităţilor, şi b) să împărtăşească şi să oficieze ceea ce au
realizat şi au învăţat împreună cu ceilalţi;
Grupurile trebuie să aibă un plan pentru a asigura rezultate durabile (sau rezultate scontate) în
baza proiectului/acţiunilor lor;
Grupurile demonstrează angajamentul în calitate de OSC-uri durabile.

Cum pot fi atinse obiectivele la această etapă?
La această etapă Mobilizatorii şi Mentorii vor începe să-şi
schimbe rolurile. În cadrul etapelor anterioare aceştia au fost
la fel de "activi" ca şi membrii grupului, dar la etapa 6 accentul
ar trebui să fie plasat pe implicarea Grupurilor, iar
Mobilizatorii ar trebui să le încurajeze şi să le acorde asistenţă
în ceea ce priveşte orice instruire tehnică şi consiliere
necesare. De asemenea, ei ar putea fi solicitaţi să asiste
activităţile de cooperare între grupuri şi părţile interesate din
alte raioane din regiune.

Activităţile din cadrul Etapei 6 vor
fi realizate în mare parte de
Grupuri, dar Mobilizatorii şi
Mentorii comunitari sunt
solicitaţi să ofere cursuri de
instruire, consiliere şi încurajare.

Înainte de a începe şi în timpul implementării planurilor de acţiuni, membrii grupului vor avea nevoie de
ateliere de instruire cu privire la diverse aspecte ale gestiunii proiectului. Acestea vor varia de la o
comunitate la alta în funcţie de natura grupurilor şi acţiunile planificate. Cel puţin toate grupurile vor
trebui să aibă acces la următoarele ateliere de lucru:
½ zi de instruire, în cadrul atelierului de lucru, despre bazele gestionării proiectului
Obiective: Membrii grupului au cunoştinţe şi abilităţi de bază pentru a gestiona implementarea unui
proiect.
Metoda: Mobilizatorul/Mentorul oferă asistenţă grupului ca să efectueze o analiză critică a fiecărei
etape a planului de acţiuni şi să identifice abilităţile necesare de gestionare a fiecărei etape. (De
exemplu, trebuie să gestioneze achiziţiile unor bunuri, să organizeze din punct de vedere logistic un
eveniment public, să raporteze situaţia financiară a proiectului etc.) Apoi Grupul revizuieşte
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capacităţile proprii la fiecare punct, iar Mentorul/Mobilizatorul explică modul în care "lacunele" pot fi
soluţionate.
½ zi de Instruire, în cadrul atelierului de lucru, cu privire la monitorizare
Detalii la tema monitorizării la Etapa 9.
Mai târziu, în timpul implementării planurilor lor de acţiuni, grupurile ar trebui să beneficieze de
următoarele instruiri:
1 zi de atelier de instruire cu privire la Promovare
Acesta ar trebui să fie planificat cu atenţie, în funcţie de necesităţile şi contextul fiecărui grup. ONGurile partenere ar trebui să fie consultate cu privire la faptul cum să proiecteze şi să organizeze un
astfel de atelier.
În afară de cursurile planificate de instruire minimă pentru grupuri şi de antrenare la locul de muncă
a membrilor grupului, Mobilizatorii vor trebui să discute cu grupurile şi să monitorizeze procesul de
implementare a planurilor lor de acţiuni cu scopul de a identifica şi de a elimina lacunele în abilităţile
solicitate în cadrul grupurilor pentru a finaliza cu succes implementarea proiectelor/acţiunilor lor.
Apoi aceste "lacune ale abilităţilor" pot fi împărtăşite cu Mentorii comunitari, iar unele măsuri
corespunzătoare pot fi luate pentru a forma capacitatea relevantă.

Exemple
Un ONG internaţional din Marea Britanie, Centrul de Instruire şi Cercetare (INTRAC) oferă mai multe
definiţii ale terminilor de Monitorizare şi Evaluare, inclusiv următoarele:
Monitorizarea este evaluarea sistematică şi continuă a progresării unei activităţi în timp, care verifică
faptul că lucrurile “intenţionează să fie planificate” şi vor putea fi ajustate într-un mod metodic.
Evaluarea este estimarea periodică a relevanţei, performanţei, eficienţei şi a impactului unei părţi a
activităţii cu privire la obiectivele sale. De regulă, evaluarea se realizează la o etapă semnificativă a
elaborării proiectului, de exemplu, la sfârşitul unei perioade de planificare, când proiectul trece la o nouă
etapă, sau ca răspuns la o problemă critică.
Astfel, dacă ar trebui să recurgem la o analogie, pentru a pleca într-o excursie cu un grup, în autobuz,
călătoria va fi monitorizată de către conducătorul auto şi de alte persoane. Conducătorul auto şi pasagerii
pot monitoriza traseul, viteza, cantitatea de combustibil consumat, efectuând ajustări pentru a ajunge la
destinaţie în siguranţă şi la timp. După ce au ajuns la destinaţie, pasagerii pot evalua călătoria, analizând
costurile şi timpul, prin comparaţie cu alte tipuri de transport, apreciind cât de confortabilă a fost
călătoria, şi ce servicii oferite pe parcursul călătoriei cu autobuzul ar putea fi îmbunătăţite.
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Care sunt riscurile? Şi cum poate fi redus impactul acestora?
Un risc apărut în decursul implementării semnifică faptul că activităţile eşuează, fie din cauza insuficienţei
de resurse, a planificării necorespunzătoare sau a deficienţelor tehnice. Totuşi, acestea nu sunt riscurile
majore. În timpul implementării, cu siguranţă pot interveni unele eşecuri, iar Mobilizatorul trebuie să
lucreze cu Grupurile la aceste etape pentru ca acestea să înţeleagă şi să facă concluzii cu privire la eşecuri,
luând măsuri pentru a evita repetarea acestora. Astfel, filosofia de "învăţare prin acţiune" ar trebui să fie
încurajată.

Recomandări esenţiale
Mobilizatorii de acum încep să ofere mai multă susţinere, cu toate acestea, este foarte
important ca ei să continue monitorizarea performanţei grupurilor şi să ofere sugestii
acestora dacă observă abateri de la obiectivele de abilitare - de exemplu, este firesc
faptul ca grupurile să convină asupra unei rotaţii a conducerii, dar în realitate sarcinile de
conducere şi de gestiune deseori revin uneia sau la două persoane. Astfel, mobilizatorii
ar trebui să reamintească grupurilor să partajeze rolurile.

45 | P a g i n a

ETAPA 7: Proiecte şi acţiuni secundare
Care este obiectivul?
Grupurile şi-au consolidat abilităţile pentru a elabora soluţii şi a promova schimbarea, şi au consolidat
modificările aferente abilitării.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea etapă?
Odată ce grupurile s-au maturizat în măsura în care să fie capabile să se angajeze în elaborarea şi
implementarea acţiunilor secundare aferente proiectului lor comunitar iniţial, Mobilizatorii pot fi siguri de
faptul că nu mai au un rol central în proces şi că pot contribui la etapele rămase fără a se retrage din
Etapa 7 în curs de finalizare. Totuşi, la această etapă, Mobilizatorii trebuie să poată oferi consiliere
grupurilor astfel ca progresul lor şi dezvoltarea organizaţională să depindă de:
Posibilitatea de a aplica lecţiile învăţate de la începutul
implementării proiectului până la planificarea
viitoarelor acţiuni, în special în ceea ce priveşte
aplicarea principiilor de EG şi ABDO;
Având cunoştinţele necesare şi abilităţi de a mobiliza
resurse, pentru a implementa alte acţiuni;
Utilizând unitatea lor organizatorică pentru a asigura
faptul ca toţi membrii grupului să beneficieze în mod
egal de procesul de proiectare şi de implementare a
acţiunilor.

Activităţile din cadrul Etapei 7 vor
fi implementate în mare parte de
Grupuri, iar Mobilizatorii
comunitari, şi într-o măsură mai
mică Mentorii comunitari, vor
trebui să ofere consiliere, să facă
critici constructive şi să
încurajeze.

Cum pot fi îndeplinite obiectivele la această etapă?
Disponibilitatea grupurilor de a se angaja în acţiunile secundare după proiectul/acţiunile lor comunitare
va varia considerabil de la o comunitate la alta. Unele dintre aceste variabile includ domeniul de
aplicare/amploarea acţiunii iniţiale şi timpul şi resursele necesare pentru a avansa în direcţia realizării,
până la maturizarea grupului şi eficienţa trecerii de la "normare" la "efectuare", şi schimbările (sau
rezistenţa) apărute în mediul în care operează grupul. Mobilizatorii vor discuta cu grupurile şi le vor
acorda asistenţă în procesul de luare a deciziilor cu privire la noile acţiuni pentru a se dezvolta şi a se
angaja în cadrul primului ciclu de MCA.
Procesul de luare a deciziilor pe durata acţiunilor secundare va implica:
½ zi de activitate a atelierului de lucru care va revizui analiza problemelor şi progresul
realizat până în prezent
Obiective: Grupurile înţeleg aspectele practice de gestiune şi monitorizare şi pot lua decizii cu privire
la acţiunile planificate în funcţie de schimbările circumstanţelor.
Metoda: Mobilizatorul facilitează revizuirea diagramei originale a "analizei problemei" şi Planul de
acţiuni şi sugerează grupului să observe a) ce s-a realizat; b) dacă realizările au fost obţinute cu
uşurinţă, sau au existat probleme c) dacă activităţile contribuie la realizarea obiectivului prevăzut în
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Planul de acţiuni, sau este necesar să se schimbe ceva. Apoi Grupul analizează viitoarele acţiuni şi
decide care dintre acestea ar trebui să fie modificate, dacă este cazul.
½ zi de activitate a atelierului de lucru pentru Planificarea viitoarelor acţiuni şi mobilizarea
resurselor
Obiectivele: Grupurile convin asupra uneia sau a mai multor acţiuni "secundare", care vor
complementa sau contribui în mod direct la obiectivul vizat în Planul de acţiuni original, şi pe care
probabil îl pot asigura cu resurse.
Metoda: Acest atelier de lucru ar trebui să urmeze procesul de revizuire menţionat mai sus. Acesta va
implica în esenţă aceleaşi discuţii cu privire la planificarea iniţială a acţiunilor, dar de data aceasta
grupul trebuie să identifice acţiunile pe care le poate asigura în mod independent cu resurse şi/sau
poate identifica posibili donatori sau parteneri suplimentari.
Apoi aceste ateliere vor facilita implementarea acţiunilor suplimentare planificate, cu elemente repetate
din cadrul etapelor 6 şi 7.

Exemple
În mod indicativ, Grupurile pot decide să efectueze acţiuni secundare, cum ar fi:
Acţiuni de colaborare cu APL pentru a stabili mecanisme inovatoare care să faciliteze
participarea celor mai marginalizate persoane la procesul de luare a deciziilor;
Campaniile locale trebuie să promoveze schimbări în domeniul prestării serviciilor în baza
rezultatelor acţiunilor-pilot realizate în cadrul proiectului comunitar iniţial;
Învăţarea colegială şi acordarea susţinerii mobilizării în alte comunităţi;
Formarea coaliţiei sau realizarea activităţilor de cooperare cu grupuri similare.
Vezi studiile de caz pentru a se vedea exemple unor astfel de acţiuni

Care sunt riscurile? Şi cum poate fi redus impactul acestora?
Având în vedere faptul că ONG-urile partenere sunt supuse unor constrângeri ale programelor de
susţinere şi ale propriilor probleme organizatorice, există riscul că mobilizatorii comunitari s-ar putea simţi
obligaţi să motiveze grupurile să acţioneze dincolo de capacităţile lor în curs de formare în cadrul primului
ciclu de mobilizare. Pentru a reduce acest risc, Mentorii trebuie să se asigure de faptul că printr-o
monitorizare detaliată aceştia sunt capabili să asiste şi să consilieze mobilizatorii în dezvoltarea
organizaţională a grupurilor. Atât membrii grupului, cât şi mobilizatorii trebuie să se simtă liberi, având
capacitatea şi angajamentul de grup să se implice în acţiuni secundare.

Recomandări esenţiale
Evitaţi orice “acţiuni secundare”care necesită contribuţii pentru infrastructura ”grea”.
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ETAPA 8: Lucrul cu APL-urile
Care este obiectivul?
Procesul de mobilizare a comunităţii în scopul abilitării este cel mai eficient atunci când acesta nu depinde
de planificarea administraţiei publice locale, iar grupurile comunitare formate ar trebui să fie rezistente la
acţiuni de co-optare din partea funcţionarilor aleşi la nivel local. Cu toate acestea, este esenţial ca atât
procesul, cât şi rezultatul procesului de mobilizare să fie
coordonate cu activităţile APL-urilor şi ca acestea să fie
percepute ca paralele şi complementare planificării
Etapa 8. Activităţile vor fi
administraţiei publice locale. Astfel, obiectivul acestei etape
realizate pe tot parcursul ciclului
este ca toate părţile interesate, în special funcţionarii APL, să
MCA şi vor fi, în mare parte, sub
înţeleagă conceptul şi scopul mobilizării comunităţii şi nu
responsabilitatea ONG-urilor
doar să salute rezultatele activităţilor lor de planificare, ci şi
partenere şi a mentorilor
să ofere "spaţiu" corespunzător pentru ca acest lucru să aibă
comunităţii
loc.
Este important ca funcţionarii aleşi la nivel local să înţeleagă
diferenţa dintre mecanismele democraţiei reprezentative, procesul participativ de luare a deciziilor,
precum şi abilitarea celor mai vulnerabile grupuri. Toate sunt relaţionate între ele, iar APL-urile trebuie să
fie capabile să gestioneze aceste relaţii.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea etapă?
Comunităţile şi administraţiile publice locale deja au o capacitate instituţională considerabilă. Această
capacitate nu a fost utilizată din cauza lipsei abilitării locale corespunzătoare. Orice definiţie a capacităţii,
care se concentrează doar pe capacitatea tehnică nu va dispune de potenţialul mare existent. Capacitatea
existentă este cel mai bine definită ca o abilitate de a soluţiona problemele. Oamenii care au supravieţuit,
încercând să soluţioneze problemele în condiţii economice şi politice dificile, au o capacitate considerabilă
de a aplica experienţa şi aptitudinile lor de muncă, odată ce aceştia sunt abilitaţi. Astfel, această etapă
este oarecum diferită de alte etape ale MCA, deoarece activităţile care urmează să fie întreprinse trebuie
să fie realizate într-un mod mai degrabă continuu decât consecutiv, or obiectivul etapei în cauză ţine de
schimbarea atitudinilor funcţionarilor APL, astfel încât aceştia să conştientizeze beneficiile enorme ale
abilitării celor mai vulnerabile grupuri.
Există trei indicatori-cheie, care pot fi folosiţi pentru a identifica în ce măsură APL-urile (şi alte părţi
interesate) satisfac cerinţele minime de MCA:
Funcţionarii APL organizează şi îmbunătăţesc participarea comunitară - Participarea reprezintă un
pilon-cheie al procesului de abilitare. Beneficiind într-o măsură mai mică de servicii şi subvenţii,
comunităţile şi, în special grupurile cele mai vulnerabile, iau iniţiativa în procesul de dezvoltare.
Doar femeile şi bărbaţii din comunităţile lor îşi cunosc condiţiile şi problemele şi îşi pot identifica
cel mai bine priorităţile. Procesul participativ oferă membrilor comunităţilor posibilitatea de a
analiza şi a discuta situaţia lor în mod sistematic, identificând necesităţile comunităţii şi
implementând planuri de acţiuni. Procesul participativ vizează toate grupurile diferite sociale, de
gen, etnice şi alte grupuri vulnerabile în cadrul unei anumite comunităţi. Acesta ia în vizor şi
caracterul eterogen al comunităţii care urmează să fie expus şi, astfel, ar identifica necesităţile şi
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priorităţile comunităţii, care sunt indicate de toate grupurile sociale implicate. Procesele cu
caracter participativ de planificare de asemenea oferă acces şi utilizează capitalul social existent
şi contribuie la crearea şi consolidarea capitalului social al comunităţii. Multe dintre metodele,
instrumentele şi tehnicile necesare pentru participarea comunităţii sunt incluse în diferite etape
prezentate în acest ghid, în special în Profilarea comunităţii.
Finanţarea comunităţilor prin intermediul granturilor – Pentru a dezvolta capacităţile locale de
planificare şi alocare a resurselor, este important să existe o trecere de la alocarea fondurilor la
corespunderea granturilor necondiţionate în cazul în care comunităţile exercită control asupra
fondurilor. A dispune de granturi necondiţionate nu înseamnă a aloca bani fără a stabili reguli sau
condiţii. Dimpotrivă, aceaste alocaţii financiare trebuie însoţite de îndrumări pentru a asigura o
participare amplă la nivel local; pentru a promova transparenţa şi responsabilitatea; pentru a
preveni frauda şi abuzul; pentru a evita capturarea de către elită şi excluziunea socială. Banii nu
vor fi alocaţi pentru anumite proiecte, dar vor fi alocaţi respectând procedurile aprobatede
utilizare a acestora. Conceptul de corespundere a granturilor implică acoperirea de către
comunităţile locale a unei părţi din costurile proiectului. Mecanismele
eficiente de
responsabilizare socială, însoţite de o comunicare strategică şi de o campanie de informare
constituie o condiţie prealabilă. Comunităţile trebuie să dispună de informaţiile şi de cunoştinţele
necesare, pentru a participa activ şi a contribui la proiectarea şi implementarea iniţiativelor lor
proprii de dezvoltare.
Stabilirea intervenţiilor pentru a asigura participarea grupurilor social excluse - Este important ca
funcţionarii APL să recunoască caracterul neomogen al comunităţilor, iar intervenţiile pot fi
nicesare pentru a ajunge la grupurile vulnerabile excluse de obicei. O astfel de stabilire şi
recunoaştere a necesităţilor va fi demonstrată odată ce APL-urile vor lua cunoştinţă de
constatările Profilurilor comunităţii şi vor elabora planuri corespunzătoare.

Cum să realizăm obiectivele acestei etape?
Etapa 8 solicită ca ONG-urile partenere şi mentorii comunităţii să întreprindă mai multe acţiuni:
În cadrul întrevederilor iniţiale cu funcţionarii APL (la etapele 1 şi 2), conceptul şi procesul de
mobilizare a comunităţii în scopul abilitării trebuie să fie explicat clar şi cu a o atenţie deosebită.
Astfel de explicaţie poate fi facilitată prin utilizarea instrumentelor vizuale prezentate în acest
Ghid şi anume "Ciclul" şi diagrama celor 10 etape. Copiile ghidului, de asemenea, ar trebui să fie
puse la dispoziţia funcţionarilor.
ONG-urile partenere trebuie sa elaboreze Planuri integrate de acţiuni, care să prezinte diverse
activităţi complementare ale MCA şi ciclul de planificare a dezvoltării locale. Acest plan integrat
trebuie să fie prezentat şi convenit cu APL-urile.
Ca parte a activităţilor oficiale de formare a capacităţilor în cadrul APL-urilor, modulul de formare
cu privire la MCA trebuie să fie elaborat şi prezentat funcţionarilor aleşi şi desemnaţi. Această
formare ar trebui să includă şedinţe pentru: a explica conceptul de MCA şi etapele- cheie; a
prezenta exerciţiul de Profilare a comunităţii, inclusiv matricea pentru a reflecta asupra
preocupărilor DO în rândul celor mai vulnerabile grupuri; a revizui procesul de Formare şi de
cooperare a grupului care ar putea fi necesară în relaţia cu administraţia publică locală (de
exemplu, necesitatea de înregistrare etc.); şi formarea de bază cu privire la Monitorizarea şi
Evaluare Participativă şi modul în care comentariile membrilor comunităţii pot fi incluse eficient în
rapoartele oficiale ale APL.
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Formarea (fie printr-un atelier oficial de lucru sau prin intermediul instruirii "la locul de muncă")
funcţionarilor APL cu privire la modul de organizare şi facilitare a adunărilor generale, astfel încât
grupurile comunitare să poată prezenta şi interacţiona cu administratorii în scopul finalizării
planurilor de dezvoltare locală.

Exemple
Studiu de caz: Abilitarea persoanelor cu dizabilităţi din Vietnam de către grupurile de auto-sprijin
Reţeaua supravieţuitorilor câmpurilor minate din Vietnam (LSN-V) este o organizaţie neguvernamentală
care îşi desfăşoară activitatea în provincia Quang Binh, Vietnam, începând cu anul 2003. Fondată de către
şi pentru supravieţuitori, LSN-V abilitează persoanele, familiile şi comunităţile afectate de acţiunea
câmpurilor minate pentru a se reface după traumatizare, a-şi recupera sănătatea şi a-şi exercita
drepturile.
Reţeaua a contribuit la crearea mai multor grupuri de auto-susţinere pentru supravieţuitorii câmpurilor
minate. Mulţi dintre aceşti supravieţuitori suferă de dizabilităţi cauzate de traume, dar trăsătura unică a
grupurilor este faptul că printre membrii acestora de asemenea sunt persoane cu dizabilităţi care nu sunt
cauzate de conflictul armat şi de câmpurile minate. Scopul acestor grupuri este facilitarea procesului de
auto-abilitare, depăşind excluziunea socială, sporind participarea la procesele decizionale şi îmbunătăţind
calitatea vieţii. Scopul final al organizaţiei LSN-Vietnam este de a crea un grup de auto-susţinere în fiecare
comună3.
Lucrătorii sociali din cadrul organizaţiei LSN-Vietnam, dintre care mulţi suferă de dizabilităţi, sunt
responsabili de acordarea asistenţei comunelor care sunt interesate să formeze un grup de auto-sprijin. La
început aceşti lucrători contribuie la stabilirea relaţiilor de colaborare cu autorităţile locale şi cu
principalele organizaţii reprezentative cum ar fi Asociaţia fermierilor, Uniunea femeii şi Asociaţia
veteranilor. Aceştia oferă instruire în domeniul formării grupurilor de auto-susţinere grupului de
organizare şi îndrumări cu privire la aspectele juridice ce ţin de înregistrarea grupului în cadrul organelor
autorităţilor locale, şi organizează reuniuni ale părţilor iniţial interesate.
Odată ce grupurile sunt oficial înregistrate şi formate, acestea sunt gestionate în mod independent de
către membrii lor. Lucrătorii sociali oferă asistenţă continuă atunci când aceasta este solicitată. De
exemplu, lucrătorii pot oferi instruire membrilor grupului cu privire la problemele ce ţin de dizabilităţi
şi/sau de facilitarea grupului (de exemplu, cum se conduc reuniunile). Membrii grupului sunt responsabili
de gestiunea activităţilor care au inclus: invitarea reprezentanţilor autorităţilor locale să participe la
discuţiile pe marginea serviciilor medicale acordate persoanelor cu dizabilităţi, cooperării cu autorităţile
locale în scopul îmbunătăţirii calităţii şi accesibilităţii serviciilor medicale acordate persoanelor cu
dizabilităţi, organizării evenimentelor sportive locale, participării la evenimente sportive naţionale,
asigurării unei formări colegiale privind asistenţa medicală şi tratamentul, creării afacerilor mici şi
asigurării oportunităţilor profesionale, promovării unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilităţi în
comunitatea locală. Multe grupuri de auto-ajutor şi-au asumat responsabilitatea pentru organizarea Zilei
naţionale a persoanelor cu dizabilităţi din Vietnam, elaborând agenda acestei zile şi organizând
manifestări publice.

3

“Comună” în Vietnam este un sat care din punct de vedere administrativ reprezintă cea mai mică unitate a autorităţilor
locale
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Una dintre cele mai mari realizări ale grupurilor de auto-sprijin este impactul pe care l-au produs asupra
creşterii gradului de conştientizare a autorităţilor locale cu privire la necesităţile persoanelor cu
dizabilităţi şi rolul participativ important al acestor persoane în ceea ce priveşte abordarea necesităţilor
lor. Următoarea etapă se referă la unirea eforturilor tuturor grupurilor de auto-sprijin în scopuri comune.

Ce riscuri există? Şi cum să reducem impactul acestora?
Mulţi funcţionari aleşi la nivel local pot fi confuzi şi, în cel mai rău caz, pot să se simtă ameninţaţi de
procesul de Mobilizare a Comunităţii în scopul Abilitării. Ei ar putea considera că, fiind funcţionari aleşi în
mod democratic, deja prezintă un mecanism autentic de a reprezenta necesităţile şi viziunile celor mai
vulnerabile grupuri în comunităţile lor şi mulţi ar putea să considere că nu este binevenit faptul ca
preocupările faţă de o minoritate din cadrul comunităţii (de exemplu, necesităţile unui grup de persoane
vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilităţi, sau o minoritate lingvistică) să prevaleze asupra
preocupărilor faţă de majoritate.
Aceste consideraţii ale funcţionarilor APL ar putea genera o provocare majoră la realizareaunei mobilizări
eficiente . Singura modalitate eficientă de a atenua aceste riscuri este sensibilizarea şi formarea
continuă. Funcţionarii trebuie să înţeleagă:
caracterul complementar al democraţiei reprezentative şi al dezvoltării participative;
bazele EG/ABDO şi modul în care acestea exercită un impact asupra sărăciei şi a problemelor
sociale din comunitate;
procesul de abilitare poate crea capacităţi complementare în cadrul comunităţii şi poate
transforma întreaga comunitate în una mult mai independentă şi puternică;
comunitatea care are un caracter divers şi incluziv, şi este capabilă să propună soluţii pentru
problemele cu care se confruntă, va fi percepută ca un obiectiv mult mai atractiv pentru
investitorii externi (publici şi privaţi) decât comunităţile care nu reuşesc să abordeze problemele
excluziunii sociale.
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ETAPA 9: Monitorizarea procesului de instruire, durabilizare şi abilitare
Care este obiectivul?
Grupurile pot colecta şi analiza informaţiile de monitorizare şi le pot utiliza pentru informare cu privire la
luarea deciziilor şi autogestiune. Analiza progresului realizat cu privire la obiectivele iniţiale de abilitare
trebuie să contribuie, de asemenea, la informarea, Grupurilor cu privire la modul în care acestea vor
menţine rezultatele acţiunilor şi dezvoltarea Grupurilor.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea etapă?
Grupurile au un cadru solid pentru colectarea informaţiilor aferente monitorizării şi le pot
utiliza pentru a lua decizii şi pentru a elabora buletine informative pentru o comunitate mai largă;
Grupurile au schiţat un Plan de durabilitate pentru rezultatele acţiunilor lor obţinute până în
prezent, şi au un Plan de bază de dezvoltare organizaţională pentru Grup.

Cum pot fi realizate obiectivele la această etapă?
Pe
parcursul
perioadei
de
implementare
a
proiectelor/acţiunilor comunitare, activităţile trebuie să aibă
loc în paralel pentru a atinge obiectivele Etapei 9. Aceste
activităţi vor include:
Reuniunea facilitată a Grupului (2 ore) pentru
raportarea Monitorizării participative.

Activităţile din cadrul Etapei 9
implică organizarea cursurilor de
instruire de către Mentorii
comunitari, dar în mare parte
organizate de Grupuri cu
facilitare acordată de către
Mobilizatorii comunitari.

Mobilizatorii oferă susţinere Grupurilor pentru
examinarea datelor colectate cu privire la
monitorizarea formării în domeniul Monitorizării şi
pentru evaluarea relevanţei, utilităţii şi modului în
care informaţiile ar putea fi analizate şi partajate în cadrul comunităţii mai largi.
½ zi a pentru Atelierul de instruire cu privire la evaluarea abilitării

Conţinuturile posibile pentru acest atelier vor fi stabilite în baza rezultatelor FF, analizând Cadrul
competenţelor grupurilor comunitare.
Un alt domeniu important al performanţei grupurilor care pot fi susţinute de Mobilizatori şi Mentori este
comunicarea. În decursul Etapei 4 membrii grupului vor fi instruiţi pentru a-şi forma abilităţi de
comunicare, dar în timpul implementării Mobilizatorii vor reaminti grupurilor despre importanţa
schimbului de informaţii în cadrul comunităţii şi cu alte părţi interesate. Acest lucru va contribui la
transparenţă şi va consolida abilitarea grupurilor. Tipurile de comunicare pot include tipărirea şi
distribuirea posterelor sau a buletinelor informative simple, dar şi organizarea unor evenimente cum ar fi
adunările publice. Pentru grupuri este la fel de important să celebreze public succesul, la fel şi realizările
lor.
Pe parcursul acestei etape de dezvoltare organizaţională, Grupul va efectua vizite la faţa locului şi vizite de
schimb cu alte Grupuri similare, de asemenea va avea posibilitatea să coopereze cu OSC-uri angajate în
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domeniul lor focal. Mobilizatorii şi Mentorii ar trebui să pună un accent deosebit pe susţinerea instruirii
colegiale şi pe schimbul de informaţii cu organizaţiile pentru femei.
Deoarece grupurile avansează spre finalul procesului de implementare a activităţilor lor iniţiale,
Mobilizatorii vor acorda asistenţă grupurilor în procesul de planificare a durabilităţii rezultatelor
acţiunilor. În unele cazuri, aceasta poate prevedea pur şi simplu planificarea următoarelor acţiuni ale
Grupului, dar în multe cazuri (în special în cazul proiectelor legate de accesul şi acordarea serviciilor)
Grupurile vor trebui să creeze comitete/unităţi dedicate sau alte entităţi care vor fi responsabile de
gestionarea rezultatelor şi extinderea beneficiilor, precum şi de mobilizarea resurselor necesare pentru a
susţine această gestiune.

Recomandări esenţiale
Dacă un grup cu siguranţă nu va fi durabil ca entitate (indiferent de motiv), Mobilizatorii ar
trebui să ofere asistenţă membrilor grupului pentru implementarea unei strategii de tip
"predare-primire", astfel încât un partener sau o organizaţie nouă să-şi poată asuma
responsabilitatea cu privire la rezultatele proiectului , iar pentru membrii grupului existent să
planifice ceea ce preconizează să realizeze în continuare ca persoane.
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ETAPA 10: Evaluarea şi următoarele etape
Care este obiectivul?
Grupurile, fiind abilitate, sunt capabile să realizeze o analiză şi să demonstreze altora practici reuşite de
promovare a egalităţii de gen şi mai multă dezvoltare locală incluzivă.

Care sunt cerinţele minime înainte de a trece la următoarea etapă?
Grupurile au realizat o evaluare participativă a acţiunilor lor de până în prezent şi au înregistrat
constatările şi impresiile într-un format potrivit pentru propria instruire, pentru instruirea altora,
precum şi pentru împărtăşirea cunoştinţelor cu alte părţi interesate.
Grupurile au un plan fezabil de dezvoltare organizaţională, actualizat după orice "lecţii învăţate"
din evaluarea proiectului.

Cum pot fi atinse obiectivele la această etapă?

Etapa 10 va fi condusă doar de
Grupuri cu facilitarea
Mobilizatorilor comunitari.
Mentorii comunitari şi ONG-urile
partenere vor trebui să
interacţioneze cu Grupurile
deoarece acestea prezintă
evaluările sale şi următoarele
etape.

Pe durata Etapei 9 membrii grupului vor beneficia de o
activitate de instruire cu privire la abilitarea de evaluare. După
aceasta, odată ce grupurile aproape că vor finaliza acţiunile lor
iniţiale, Mobilizatorii vor facilita Reuniunea Grupului pentru a
elabora un plan de evaluare. Acest plan va confirma indicatorii
care urmează a fi utilizaţi pentru a schimba măsurile,
metodele de colectare a informaţiilor şi a surselor de
informare care vor participa la acest proces, şi timpul necesar
pentru efectuarea evaluării. Având în vedere că sarcina estimării "schimbării" este o provocare majoră
pentru oricine, grupurile ar putea avea nevoie de susţinere din partea Mentorilor şi Mobilizatorilor
comunitari.
Odată ce grupul a colectat informaţii despre auto-evaluare, acesta ar trebui să organizeze o (sau mai
multe) reuniune pentru a discuta rezultatele obţinute şi a decide ce să facă cu ele. Aceasta poate include:
Elaborarea unui document simplu pentru a înregistra rezultatele acţiunilor grupului şi a stabili
care acţiuni au avut cel mai puţin sau mai mult succes şi de ce;
Prezentarea rezultatelor evaluării în cadrul unei reuniuni publice;
Prezentarea evaluării pentru părţile interesate, cum ar fi APL-urile în cadrul întâlnirilor bilaterale;
Interacţiunea cu Mobilizatorii şi Mentorii pentru a elabora "Istorii de succes".
Mobilizatorii de asemenea vor susţine grupurile în cadrul revizuirii planului lor de dezvoltare
organizaţională elaborat la Etapa 9, utilizând orice constatări relevante din procesul de evaluare şi din
comentariile şi opiniile altor părţi interesate.
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Care sunt riscurile? Şi cum poate fi redus impactul acestora?
Mobilizatorii vor constata faptul că grupurile au ajuns la etapele finale ale ciclului MCA în perioade
diferite. Dacă grupurile încă mai sunt implicate în activităţile din cadrul Etapei 6 în timp ce susţinătorul
programului încetează să acorde susţinere, există un risc sporit că grupurile nu se vor maturiza în mod
durabil. Pentru a diminua întro oarecare măsură acest risc, Mobilizatorii ar trebui să colaboreze
îndeaproape cu Mentorii comunitari şi ONG-urile partenere pentru ca grupurile să identifice susţinători
alternativi cel puţin cu 3 luni înainte ca susţinătorul iniţial al programului să-şi înceteze activitatea.

Recomandări esenţiale
Cheia documentării succesului nu constă în concentrarea asupra întrebărilor despre „ce
am făcut”, ci mai degrabă asupra celor de tipul "ce s-a schimbat în viaţa noastră?" şi "ce
am realizat?"
Niciodată nu subestimaţi "puterea" celebrării succesului!
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SCOPUL !
Care este obiectivul?
Bărbaţii şi femeile care reprezintă grupurile vulnerabile au creat organisme durabile (GAS-uri, OSC-uri,
ONG-uri), care pot promova în mod eficient şi pleda pentru includerea necesităţilor şi a intereselor lor în
procesul de dezvoltare locală.

Cum pot fi îndeplinite obiectivele la această etapă?
Obiectivele vor fi îndeplinite implementând cu succes Etapele 1 - 10, şi ar trebui să fie urmate de
evenimente publice pentru a promova şi a celebra realizările grupurilor.

Este durabilitatea mereu necesară?
Vor exista circumstanţe în care grupurile formate prin MCA au realizat obiectivele lor iniţiale şi care nu
mai sunt valabile în forma lor existentă. Astfel, membrii grupului ar putea solicita menţinerea realizărilor
lor prin transformarea într-un alt fel de grup sau fuzionarea cu o organizaţie existentă.

56 | P a g i n a

