Primarul comunei
Dvs. sunteți primarul comunei cu populația de 15 000 locuitori.
Capitalul comunei constituie păduri și lacuri (pe malul lacurilor sunt plaje
pentru bronzat și scăldat). Pinii ocupă peste 90% din suprafața pădurii, aici se mai
regăsesc stejari și fagi. Peisajul zonelor centrale și de vest ale comunei este
caracterizat prin multe lacuri. În păduri și câmpii trăiesc multe animale. O avere
naturală a pădurilor sunt pomușoare și ciuperci. În câmpii sunt multe păsări
valoroase și protejate.
Toate atracțiile naturale și peisajul, la fel ca și aerul curat, creează condiții
favorabile pentru dezvoltarea diferitor forme de turism și odihnă: windsurfing,
drumeții, ciclism, iahting, pescuit, bronzat, vânătoare. Prin teritoriul comunei trece
traseul internațional de ciclism R-1, în baza cărui este elaborată harta traseelor
locale de ciclism.
Misiunea comunei constă în asigurarea dezvoltării durabile și sigure ecologic,
cu utilizarea resurselor umane și financiare, precum și valorile localității, ce va
asigura condiții pentru îmbunătățirea calității vieții, autorealizarea locuitorilor, și va
permite constituirea propriei ”patriei mici” prietenoase tuturor.
Strategia dezvoltării comunei se bazează pe politica dezvoltării ecologice,
care presupune elaborarea și promovarea funcțiilor corespunzătoare predispozițiilor
mediului înconjurător, formarea structurii funcționale față de sistemele ecologice,
cu dezvoltarea domeniilor ca:
 turism, recreare și tratament balnear;
 agricultură ecologică și activitate agroalimentară;
 servicii și activități moderne de producere.
Autoritățile locale sunt deschise către cooperare. De asemenea, au fost
alocate 7 000 EUR pentru organizațiile neguvernamentale, care activează pe
teritoriului comunei. Ca primar, Dvs. doriți să oferiți acești bani organizațiilor, care
vor utiliza aceste mijloace în mod cel mai eficient, adică vor prezenta cele mai
interesante idei, realizarea cărora va mai contribui și la promovarea comunei.
Puteți aloca resurse pentru una sau mai multe organizații.

Această publicație este elaborată de către Wioletta Anuszkiewicz și Zbigniew Mieruński în cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru
dezvoltare durabilă comunitară”, realizat în cadrul programului ”Suport pentru măsuri de consolidare a încrederii”, finanțat de către Uniunea Europeană și
cofinanțat de către Ministerul afacerilor externe al Republicii Polone în cadrul programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare. Materialul prezintă
exclusiv opinia autorilor, care poate să nu coincidă cu poziția oficială a Uniunii Europene și a Ministerululi de afaceri externe al Republicii Polone.

ASOCIAȚIA AMATORILOR CAILOR "HUCUŁ"
Dvs. sunteți președintele organizației neguvernamentale, care se ocupă cu
hipism. Organizația Dvs. organizează întâlniri, lecții, concursuri și iarmaroace.
Dvs. elaborați și confecționați mape, mărci, insigne, postere cu tematica hipismului.
Conducerea asociației a hotărât să organizeze un eveniment mare: competiții
de hipism în stil western. În afară de aceasta, se va desfășura testarea vehiculelor
de teren la rezistență. Va fi deschis un iarmaroc cu echipament și accesorii pentru
hipism.
Acesta este obiectivul prioritar al Dvs. Aveți mijloacele proprii în volumul de
3 600 EUR, ce reprezintă 37% din costul total al desfășurării acestui eveniment.
Trebuie să mai găsiți 6 000 EUR.
În localitatea Dvs. a apărut un sponsor, care are bani și vrea să-i utilizeze
pentru sprijinirea inițiativelor existente.
Obiectivul Dvs. este să găsiți mijloace pentru realizarea priorităților.
Pentru aceasta, aveți trei surse:
 bugetul propriu
 mijloacele sponsorului
Rețineți, că în acest caz, Dvs. trebuie să Vă argumentați cazul – sectorul
privat nu este caritabil
 mijloacele autorităților locale
Partea rămasă a mijloacelor-lipsă - șansa Dvs. să le obțineți de la
autoritățile locale.
Însă, Dvs. trebuie să convingeți reprezentanții
autorităților locale că prioritățile Dvs. sunt la fel importante pentru
localitate, în care activați. În acest sens, sunteți în competiție cu alte
organizații, care activează în localitate.
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FONDUL ”PISICUȚA”
Dvs. sunteți președintele Fondului, care a hotărât să aloce careva mijloace
pentru sprijinirea organizațiilor neguvernamentale în comuna X.
Dvs. sunteți
interesați în sprijinirea proiectelor, care vor aduce beneficiile acestor organizații, în
special permițându-le să lucreze mai eficient, să-și utilizeze resursele mai econom,
în același timp contribuind la dezvoltarea comunității locale de pe teritoriul
comunei.
Prioritatea Fondului Dvs. în comuna X constă în sprijinirea:
1. Integrării organizațiilor neguvernamentale
2. Consolidarea acțiunilor comunitare în beneficiul locuitorilor
Pentru grant este eligibil NUMAI și EXCLUSIV acordul sau coaliția organizațiilor
neguvernamentale, care activează în comuna X și intenționează să implementeze
proiectul elaborat împreună.

Dvs. veți finanța un proiect în valoare de 25 000 EUR. Coaliția
organizațiilor neguvernamentale trebuie să contribuie cu 50%
din mijloacele proprii, adică 12 500 EUR.
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ASOCIAȚIA DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITĂȚI ”IONEL”
Dvs. sunteți președintele organizației neguvernamentale, care activează în
interesele persoanelor cu dizabilități. Până la moment, organizația Dvs. s-a ocupat
de colectarea publicațiilor, informațiilor despre viața persoanelor cu dizabilități,
identificarea necesităților lor, organizarea călătoriilor, ținerea lecțiilor pentru părinții
copiilor cu dizabilități. Aveți o clădire cu o suprafață mare (se utilizează 50%), o
autospecială pentru transportarea persoanelor cu dizabilități.
Ați început să lucrați asupra următoarelor:
 crearea unui Centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități și părinții lor
 organizarea unui Centru de zi pentru copii cu dizabilități
Acestea sunt obiectivele Dvs.prioritare. Aveți mijloacele proprii în volumul de
5 000 EUR, ce reprezintă 20% din costul total al proiectului. Mai aveți nevoie de
20 000 EUR.
În comuna Dvs. a apărut un sponsor, care dorește să aloce bani pentru
sprijinirea inițiativelor implementate în localitatea Dvs.
Obiectivul Dvs. este să găsiți mijloace pentru realizarea priorităților.
Pentru aceasta, aveți trei surse:
 bugetul propriu
 mijloacele sponsorului
Rețineți, că în acest caz Dvs. trebuie să Vă argumentați cazul – sectorul
privat nu este caritabil
 mijloacele autorităților locale
Partea rămasă a mijloacelor-lipsă - șansa Dvs. să le obțineți de la
autoritățile locale.
Însă, Dvs. trebuie să convingeți reprezentanții
autorităților locale că prioritățile Dvs. sunt la fel de importante pentru
localitate, în care activați. În acest sens, sunteți în competiție cu alte
organizații, care activează în localitate.
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ASOCIAȚIA ”ROMANIȚA”
Dvs. sunteți președintele organizației neguvernamentale, care se ocupă de
protejarea mediului înconjurător. Direcția activităților Dvs. – activitatea editorială
și educațională (pe lângă Asociație funcționează Centrul regional de educație
ecologică pentru copii și tineret).
Dvs. doriți să organizați o conferință cu tematica ”Rolul agroturismului în
dezvoltare locală”. În cadrul conferinței se vor desfășura instruiri pe ”agrotrism”
pentru reprezentanții autorităților locale din diferite regiuni ale Moldovei.
Acesta este obiectivul prioritar al Dvs. Aveți mijloacele proprii în volumul de
2 500 EUR, ce reprezintă 25% din costul total al proiectului. Mai aveți nevoie de
7 500 EUR.
În comuna Dvs. a apărut un sponsor, care dorește să aloce bani pentru
sprijinirea inițiativelor implementate în localitatea Dvs.

Obietivul Dvs. este să găsiți mijloace pentru realizarea priorităților.
Pentru aceasta, aveți trei surse:
 bugetul propriu
 mijloacele sponsorului
Rețineți, că în acest caz Dvs. trebuie să Vă argumentați cazul – sectorul
privat nu este caritabil
 mijloacele autorităților locale
Partea rămasă a mijloacelor-lipsă - șansa Dvs. să le primiți de la
autoritățile locale.
Însă, Dvs. trebuie să convingeți reprezentanții
autorităților locale că prioritățile Dvs. sunt la fel de importante pentru
localitate, în care activați.
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