Comunicat de presă
Programul național de mentorat „INSPIR‐O” s‐a încheiat: 27 de femei au creat 7 proiecte de succes
inspiraționale

12 noiembrie 2017 ‐ 27 de femei active, 7 localități și 7 proiecte de mobilizare comunitară de succes.
Acestea sunt rezultatele Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Active „INSPIR‐O!”, care se
încheie după un an de zile. „INSPIR‐O”, care s‐a desfășurat în localităţi cu reprezentare zero a femeilor
în consiliile locale, și‐a propus să consolideze capacitățile de lidere a femeilor, iar ele, la rândul lor, să
promoveze conceptul egalităţii de gen în politicile locale și să implementeze proiecte de mobilizare
comunitară. Programul de mentorat a fost realizat de către Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”,
cu susținerea Programului ONU „Femeile în Politică”.
„Proiectul nostru a fost deosebit, căci am vrut să demonstrăm că și localitățile fără femei în consiliile locale au femei de
calitate și că administrația publică locală poate găsi în ele un sprijin. Am demonstrat că femeile pot schimba atitudini și
comportamente și pot implementa proiecte de succes în localitățile lor”, a menționat Galina Precup, coordonatoarea
Programului „INSPIR‐O!” și directoarea adjunctă a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”.
Cele 7 proiecte de mobilizare comunitară au fost implementate în diferite domenii, și anume, în sănătate și sport,
amenajare de parcuri și terenuri de joacă, în instruiri pe liderism și educație de gen, îmbunătățirea condițiilor sanitare în
instituții de învățământ, dar și securitatea în trafic. Astfel, calitatea vieții femeilor, bărbaților și copiilor din șapte
localități din R. Moldova – or. Ialoveni, s. Suruceni, r. Ialoveni, s. Cociulia, r. Cantemir, s. Mileşti, r. Nisporeni, s.
Morozeni, r. Orhei, s. Pelinia, r. Drochia, și s. Rubleniţa, r. Soroca – s‐a îmbunătățit.
„Implicarea femeilor în procesele de luare a deciziilor și accesul egal al femeilor și al bărbaților pe piața muncii contribuie
la bunăstarea noastră, a familiei, dar și la dezvoltarea comunității și a țării. De aceea, ne dorim ca rezultatele pe care le‐
ați atins să rămână sustenabile și vizibile. Dumneavoastră ați devenit agente ale schimbării în comunitățile dvs. și sperăm
să vă vedem mai departe în consiliile locale și în primării”, a declarat Svetlana Andrieș, managera Programului ONU
„Femeile în politică”.
În rezultat, Programul „INSPIR‐O” are 27.261 de beneficiari direcți sau indirecți, 3587 de persoane mobilizate, ceea ce
înseamnă 7,8% din populația localităților implicate, 83 de acțiuni de mobilizare comunitară și 699 de persoane implicate
în munci de voluntariat.
Elena Popov și alte două femei din satul Suruceni, r. Ialoveni, au decis să realizeze un proiect de dezvoltare a
infrastructurii în localitatea cu 3000 de oameni. „La început, oamenii se uitau sceptic la noi și ne criticau. Nu aveau
încredere și ne‐a fost foarte greu să‐i mobilizăm. Dar după ce i‐am informat că dorim să schimbăm fața localității
noastre, spre binele nostru comun, am reușit să mobilizăm 600 de oameni din sat. Iar acum avem un parc amenajat,
aparate de fitness, o alee pentru plimbări și un loc de joacă pentru copii”, a punctat Elena Popov, profesoară în s.
Suruceni. Investiția a ajuns la 5492 dolari, dintre care aproape jumătate de sumă a fost donată de către locuitorii satului
Suruceni.
Sergiu Armașu, primarul or. Ialoveni, a declarat că „aceste femei active, care au implementat proiecte ce au schimbat
viața oamenilor în 7 localități din Moldova, trebuie să ajungă nu doar în consiliile locale și raionale, dar și în Guvern sau
în Parlament”.
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