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Locuitorii și diaspora dintr-un sat mic din
Republica Moldova s-au mobilizat și ajută
refugiații din Ucraina
Cărpineni, un sat situat în centrul Republicii Moldova cu o populația de 8.000 de
locuitori, s-a mobilizat imediat după începutul războiului din Ucraina pentru a
oferi ajutor refugiaților care vin în țară, indiferent de vârstă sau etnie. Peste
1.500 de oameni au fost deja cazați în centre de plasament temporar,
amenajate ca la carte, în regim de urgență. Printre ei se numără și frații Katya și
Yaroslav. Ei au venit din Odesa.
Yaroslav, un tânăr de 17 ani, spune că era îngrozit să plece „spre nicăeri”: „E
groaznic că trebuie să-ți părăsești casa și să fugi într-o altă țară în care nu ai
niciun prieten și să încerci să-ți refaci viața de la zero”.
„Am crezut că ne vor caza în corturi. Însă, am găsit paturi, dușuri, căldură, o
mâncare caldă. O minune. Suntem norocoși. Și Internet ni se oferă, ca să ne
putem continua studiile la distanță. Toată lumea încearcă să ne facă să ne
simțim confortabil aici”, spune Katya.
Frații speră să revină curând acasă în Ucraina, împreună cu mama și să își
reunească familia. „Oricât de gravă ar fi situația, știm bine că Ucraina este casa
noastră”, spune Yaroslav.
Asociația de băștinași din Cărpineni a mobilizat voluntari din localitate pentru a
susține gestionarea eficientă a fluxului de refugiați, colectarea de fonduri și
amenajarea centrelor de plasament. Cu suportul PNUD și al Guvernului
Elveției, vor fi acoperite parțial costurile de alimentație și logistică din cadrul
centrelor de cazare.
Urmăriți istoria video în limbile engleză și română
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În total, Elveția și PNUD oferă, prin proiectul „Migrație și dezvoltare locală”,
59.000 de dolari SUA pentru a sprijini comunitățile care au depus cel mai mare
efort pentru a găzdui refugiați.

Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este unul dintre grupurile de lucru ale structurii de coordonare a crizei refugiaților la nivel de țară, creat de
Guvernul Republicii Moldova și UNHCR, cu participarea diverselor instituții publice centrale și locale, companiilor private, precum și a altor părți implicate în
gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este co-prezidat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și
PNUD. GL are mandatul de a asigura o abordare coordonată între partenerii care lucrează în domeniul mijloacelor de trai și incluziunii, a completa și a susține
reciproc activitatea desfășurată și a asigura un răspuns coerent în conformitate cu mandatul fiecărei organizații. Activitatea Grupul de lucru pentru incluziune
și mijloace de trai este un prim exemplu al legăturii dintre sectorul umanitar și cel de dezvoltare: prin abordarea necesităților de răspuns la criză, luând în
considerare în același timp prioritățile pe termen mai lung de consolidare a rezistenței, de care beneficiază refugiații, migranții care se întorc și comunitățile gazdă.

Actualizări privind intervențiile de
incluziune și mijloace de trai ale
membrilor grupului

◼

UN Women a selectat 9 femei refugiate pentru a participa
la programul de formare „Women in Online Work” (WoW),
care face parte din proiectul STEM. Programul de formare
WoW a fost lansat pentru ca femeile să dobândească
competențele și abilitățile IT necesare pentru a accesa
diverse platforme internaționale de freelance.

◼

Prin intermediul ONG-urilor locale, PNUD ajută refugiații
ucraineni din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia, precum
și din UTA Găgăuzia să beneficieze gratuit de asistență
juridică pentru a obține statutul de refugiat, să solicite acte
de identitate, să obțină codul personal necesar pentru
angajare și să pregătească actele necesare pentru a
înscrie copiii în instituții școlare și preșcolare. Acest sprijin
este oferit prin proiectul PNUD „Consolidarea eficienței și
a accesului la justiție în Moldova” (Proiectul A2J), finanțat
de Suedia.

◼

Prin programul „Măsuri de Promovare a Încrederii (V)”
finanțat de Uniunea Europeană, PNUD susține eforturile
autorităților centrale, dar și inițiativele autorităților și
comunităților locale de pe ambele maluri ale râului Nistru
pentru a răspunde necesităților refugiaților din Ucraina
care vin în Republica Moldova. Scopul activităților
desfășurate este de a contribui la coeziunea socială și a
asigura integrarea temporară fără dificultăți a refugiaților.
În cadrul proiectului, Asociația de tineret „Șansa” a
organizat activități de cunoaștere și jocuri de socializare
pentru 31 de copii și 8 adulți refugiați cazați în satul
Varnița. Alți 9 refugiați au primit consiliere psihologică, iar
11 refugiați au fost ajutați să se înregistreze și au
beneficiat de asistența necesară, activități pentru copii,
asistență medicală etc. Centrul de Programe Educaționale
și Sociale Inovatoare de la Tiraspol a organizat o serie de
activități pentru refugiații cazați în stânga Nistrului, cu
participarea a 45 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14
ani.

Contactați-ne: Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai se
întrunește în ședință în fiecare miercuri, de la 13:00 la 14:00, ora
Chișinăului, pe intermediul aplicației Zoom:
https://undp.zoom.us/j/83411777112. ID-ul ședinței: 834 1177 7112.
Pentru orice întrebări, pe care le-ați putea avea cu privire la Grupul de
lucru, vă rugăm să o contactați pe dna Ioana Creitaru la adresa de e-mail
ioana.creitaru@undp.org.

Prima discuție tematică cu
privire la implicarea sectorului
privat în activitățile de răspuns
la criză
În data de 20 aprilie 2022, Grupul de lucru pentru
incluziune și mijloace de trai al Forumului de
Coordonare a Refugiaților pentru Moldova a
organizat o discuție tematică cu privire la implicarea
sectorului privat în activitățile de răspuns la criza
refugiaților: acțiuni pentru incluziunea socioeconomică a refugiaților și consolidarea rezilienței
în Republica Moldova.
În cadrul reuniunii, dna Mariana Rufa, directorul
executiv al Asociației Businessului European, a
vorbit despre inițiativele care trebuie susținute
pentru ca entitățile din sectorul privat să se implice
în continuare nu doar în activitățile de răspuns
umanitar, ci și în activitățile de sprijinire a eforturilor
de consolidare a rezilienței pe termen lung.
Recomandările s-au referit la oportunitatea
promovării modificărilor cadrului legislativ în
domeniul impozitării pentru a încuraja întreprinderile
să angajeze refugiați și pentru oferi sprijin financiar
comunităților care găzduiesc gratuit refugiații,
inclusiv pensiunilor agro-turistice.
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