„Caravana” CATALACTICII a ajuns la punctul final de destinație – comuna Sireți
La fel ca şi în lunile precedente, echipa ADPSE CATALACTICA a desfășurat, împreună cu GILurile celor 4 comunități - Fârlădeni, Bădragii Vechi, Lupa
Recea şi Sireţi, acţinui legate de extinderea proiectului E
Durabil! Angajarea comunității în sprijinul educației.
Acestea au ţinut de organizarea celei de a doua runde de
colectare a datelor calitative (focus-grupuri si/sau interviuri
în cele 4 comunități) pentru cea de-a treia etapa a evaluării
de impact. Pe lângă aplicarea instrumentelor calitative
utilizate şi la evaluarea iniţială (ce vor servi, în această
etapă, la măsurarea impactului de rezultat), va fi construit
şi utilizat de către experții din România un instrument de
măsurare a impactului mai larg al întregului proiect asupra
comunității (măsurarea de impact). Concomitent, s-a
produs îndrumarea și sprijinul echipelor la implementarea
activităților planificate sau la inițierea altora, diseminarea
materialelor relevante pentru proiect în presa raională şi,
mai ales, prelucrarea preliminară, apoi analiza şi
interpretarea datelor cantitative colectate.
GIL-urile din cele 4 comunități au continuat
să organizeze activități de divers gen, durată şi
frecvenţă, în deplină concordanță cu obiectivele miniproiectelor
locale,
având
sprijinul
ADPSE
CATALACTICA şi al Fundaţiei SOROS-Moldova. Luna
octombrie a permis GIL-urilor să coaguleze şi să
implice şi mai activ aceste 4 comunităţi în acțiuni ce
susţin educația la diferit nivel. Manifestările repetitive
au țintit şedințele Cercului „Arta acului” vizând
confecționarea costumelor de port popular şi
utilizarea mașinii de brodat computerizate, cu
participarea membrilor comunității; activitățile de
educație ecologică: promovarea eco-turismului local şi
acțiuni de ecologizare în localitate ; competițiile
sportive cu implicarea membrilor comunității „Pentru
un mod sănătos de viață” (tenis de masă, ridicare
greutăţi, dame, şah etc.).
«Caravana» CATALACTICII a ajuns în 29
octombrie la SIREŢI ca destinație finală din proiect
pentru organizarea ultimei reuniuni de rețea a celor 4
GIL-uri şi a voluntarilor din comunități.
Întâmpinați fiind conform tradiției cu pâine şi sare
chiar în faţa Casei de Cultură din comunitate, cu dl
viceprimar Leonid Boaghe în preajmă, invitații din
celelalte comunități au putut admira în imagini
foto, video şi chiar pe viu realizările din cadrul
mini-proiectului legat de ecologizarea comunității
şi de ghidarea în carieră a tinerilor din această
localitate. Prezentarea istorică a comunei Sireţi a
trezit un interes sporit din partea tuturor, întrucât
a fost realizată cu mult har şi dar de un adevărat
profesor de istorie de la Liceul Teoretic din localitate, Nicolae Olaru, şi care a știut să destăinuie
lucruri nebănuite de cei prezenți despre denumirea satului, curiozitățile locale, deportările, setea de

carte, dragostea de neam, limbă şi istorie, nevoia ecologizării, implicarea tinerilor şi voluntarilor etc.
Intervențiile muzicale au creat decorul necesar unei atmosfere de sărbătoare, dar şi de lucru intensiv.
Iimediat după prezentări, cele 4 GILuri şi invitaţii
lor au fost încadrați în trainingul: Idei creative de
atragere de fonduri pentru organizații non-profit,
moderat cu succes de doamna Aliona Țurcan.
Trainingul a permis să sensibilizăm participanții
din cadrul mini-proiectelor faţă de modalitățile
de colectare de fonduri, tipurile de fundraising,
desemnarea procentuală, sursele de finanțare
indirecte, precum evenimentele speciale,
crowdfundind etc.
Activităţile organizate au avut efect
benefic şi cu impact de durată asupra
participanților din partea celor 4 GIL-uri şi comunități.
Echipa CATALACTICA şi experţii din România au mobilizat toate cele 4 GIL-uri spre ultima lună de
activități intensive în cadrul proiectului pentru a
elabora raportul final de evaluare cu
recomandările acționabile sectoriale privind
evaluarea impactului intervențiilor socioeducaționale în comunități din Republica
Moldova, a organiza masa rotundă de
prezentări, discuții, dezbateri şi a disemina
bunele experiențe acumulate în fiecare miniproiect la nivel local, regional sau național, fără
a slăbi eforturile bine depuse în scopul
coagulării comunităților în susținerea educației.
Pentru alte detalii vă invităm să
urmăriți evenimentele proiectului pe pagina web a asociației și pagina de Facebook
/https://www.facebook.com/edurabil.md/?ref=br_rs/, precum și pe paginile Grupurilor de Inițiative
Locale:
https://www.facebook.com/centrul.educativsportiv
https://www.facebook.com/centrudeeducatie.estetica
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016904312317
https://www.facebook.com/Biblioteca-Public%C4%83-Lupa-Recea-1259493307447127/

