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Promovarea coeziunii sociale prin activități
culturale: Refugiații din Ucraina și
locuitorii din Boșcana au gătit împreună și
au încurajat stabilirea noilor relații
Circa 86 de refugiați din Ucraina au fost găzduiți până în prezent în comuna
Boșcana, raionul Criuleni. Pentru a se cunoaște mai bine și a promova
coeziunea socială, femeile din Boșcana au organizat recent o activitate
culturală cu participarea femeilor refugiate din Ucraina. Acestea au gătit
împreună plăcinte ucrainene și celebrii prăjiței din Boșcana, descoperind
tradițiile locale. Această activitate a fost organizată de Congresul Autorităților
Locale din Moldova (CALM), cu sprijinul UN Women și al Suediei.
A fost pentru prima dată când femeile refugiate găzduite în comună au reușit să
se întâlnească și să împărtășească informații, să discute despre preocupările
pe care le au și să facă schimb de contacte. "Acest eveniment mi-a oferit
posibilitatea să cunosc alte femei cu povești de viață uimitoare și să leg noi
prietenii", a declarat Tatiana, refugiată din Ucraina. La scurt timp după
începerea războiului, ea a venit în comuna de baștină a soțului său împreună
cu cei trei copii ai lor.
Svetlana, o locuitoare din Boșcana, a oferit adăpost refugiaților timp de două
luni. "Am cinci copii și mai avem încă o casă în comuna noastră. Când a
început războiul, m-am dus la primărie să le spun că sunt pregătită să
găzduiesc refugiați. La început, au venit o bunică, o mamă și o fiică, iar apoi au
întrebat dacă își pot chema și rudele. Am fost de acord, iar sora geamănă a
bunicii a venit cu fiica și nepoata ei. Împreună, am sărbătorit Paștele și ne-am
rugat pentru pace".
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Boșcana este o comună din raionul Criuleni cu aproximativ 3.500 de locuitori.
Este situată la 20 km de Chișinău, capitala Republicii Moldova.
UN Women sprijină partenerii și societatea civilă în acordarea asistenței
imediate refugiaților din Ucraina, inclusiv prin coeziune socială și economică.
Descoperă întreaga poveste aici.

Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este unul dintre Grupurile de Lucru ale structurii de coordonare a refugiaților la nivel de țară, creat de
Guvernul Republicii Moldova și UNHCR, cu participarea unei game largi de instituții publice și private, centrale și locale, precum și a părților int eresate în
contextul crizei refugiaților din Ucraina. Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este prezidat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și PNUD.
Mandatul grupului de lucru constă în realizarea unei coordonări între partenerii care activează în sfera mijloacelor de trai și incluziunii, precum șicompletarea în
mod reciproc a activității fiecăruia și permiterea acordării unui răspuns coerent în conformitate cu mandatul fiecărei organizații. Activitatea întreprinsă de
Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este un prim exemplu al interconexiunii dintre aspectul umanitar și cel de dezvoltare: abordarea nevoilor
de răspuns la criză, luând în același timp în considerare prioritățile de consolidare a rezilienței pe termen mai lung, de care beneficiază refugiații, migranții care se
reîntorc și comunitățile gazdă.

Informații actualizate privind
intervențiile de incluziune și
mijloace de trai ale membrilor
noștri
◼

◼

◼

◼

People in Need sprijină 17 proiecte privind
răspunsul la criza refugiaților, implementate de OSCurile locale. Unul dintre proiecte se axează pe
formarea profesională a refugiaților din Strășeni, iar
altele patru vizează activități de protecție, educație,
incluziune și bunăstare. În curând va fi lansat un apel
de propuneri privind incluziunea socio-economică cu
locații țintă din regiunea de nord a Moldovei.
Cu sprijinul Uniunii Europene, PNUD
implementează în prezent proiectul “Primarii pentru
Creștere Economică”, alocând suma de 290.000 de
Euro dedicată sprijinirii răspunsului la criza
refugiaților și măsurilor de redresare. Intervențiile vor
ajuta comunitățile gazdă să răspundă nevoilor
imediate ale refugiaților și să sprijine incluziunea
socio-economică a acestora, precum și să
consolideze capacitatea de reacție la criză și de
pregătire viitoare a municipalităților, inclusiv prin
dezvoltarea de capacități inovatoare.
Cu sprijinul Uniunii Europene, programul PNUD
Măsuri de Promovare a Încrederii sprijină integrarea
temporară a refugiaților în comunitățile de pe ambele
maluri ale râului Nistru. Bugetul total alocat este de
130.000 Euro. Până în prezent, au fost organizate
activități și jocuri de socializare pentru 31 de copii și
8 adulți refugiați din satul Varnița. De consiliere
psihologică au beneficiat 9 refugiați, iar 11 refugiați
au fost asistați în ceea ce privește înregistrarea și
acordarea de asistență necesară, activități pentru
copii și medicamente. De asemenea, au fost
organizate activități pentru refugiați pe malul stâng al
Nistrului, de care au beneficiat 45 de copii cu vârste
cuprinse între 3 și 14 ani.
Prin intermediul Proiectului Migrație și Dezvoltare
Locală finanțat de Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare, PNUD a sprijinit 17
Asociații ale orașelor natale în vederea furnizării
echipamentelor și bunurilor necesare pentru cazarea
și alimentarea refugiaților, oferirii accesului la
cupoane și consiliere și creării activităților de
socializare pentru copiii refugiați. Până în prezent, au
fost găzduiți aproximativ 13.000 de refugiați din
Ucraina.

Contactați-ne
Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai se întâlnește în
fiecare miercuri, de la 13:00 la 14:00, ora Chișinăului, pe Zoom:
https://undp.zoom.us/j/83411777112. Meeting ID: 834 1177 7112. Pentru
orice întrebări privind lGrupul de lucru, vă rugăm să o contactați pe
doamna Ioana Creitaru la adresa de e-mail ioana.creitaru@undp.org.

Răspândiți informația!
PNUD Moldova lansează în această perioadă Sondajul
online "Cum e viața", scopul căruia este colectarea
poveștilor ("micro-narațiuni") de la populația locală,
refugiați și proprietarii de afaceri locale, pentru a analiza
efectele actualului aflux de refugiați asupra societății
moldovenești și pentru a dezvolta intervenții programatice.
Sondajul este anonim și este disponibil în limbile română,
ucraineană, rusă și engleză (limba poate fi selectată în
colțul din dreapta sus al paginii). Sondajul poate fi
completat de către refugiații care au fugit de războiul din
Ucraina, voluntari, familii gazdă, funcționari publici,
întreprinderi care angajează refugiați, parteneri de
dezvoltare.
Sondajul face parte dintr-un studiu longitudinal al PNUD
Moldova și poveștile vor fi colectate în mod continuu
pentru a monitoriza și evalua impactul crizei. Metoda
"micro-narațiunilor" este o metodă de etnografie distribuită.
Aceasta combină datele "concrete", cum ar fi vârsta și
sexul, cu experiențele personale împărtășite de
respondenți și geolocalizarea. În comparație cu sondajele
clasice, acesta permite extragerea unor informații mai
precise și mai detaliate în timp real.
Datele rezultate vor fi disponibile în mod deschis pentru
toate părțile interesate. Pentru mai multe informații despre
sondaj, vă rugăm să îl contactați pe Dumitru Vasilescu la
adresa de e-mail dumitru.vasilescu@undp.org.

Membri
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă din Moldova, Congresul Autorităților
Locale din Moldova, Organizația Națiunilor Unite, PNUD, UNHCR,
OHCHR, OIM, PAM, FAO, UNFPA, UN Women, UNICEF, OMS,
OIM, ECHO, Departamentul Federal al Afacerilor Externe al Elveției,
HELVETAS, ACTED, Terre des Hommes, CLEAR Global, Johanniter,
Plan International, WeWorld, People in Need, Help Age, Medecins
Sans Frontieres, His Speed, Caritas Moldova, CWS Global, ICRC
Global, ADRA, Keystone Moldova, Centrul Parteneriat pentru
Dezvoltare, Palladium, REACH.

