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MIJLOACE DE TRAI ȘI INCLUZIUNE
O refugiată din Ucraina, angajată să ajute
alți refugiați în Moldova. Descoperă
povestea Oksanei
"Când ne întâlnim între ucraineni, nu ne salutăm, ci
întrebăm direct ce mai fac oamenii. Ucrainenii care au
fugit de război și au ajuns în Moldova în ultimele luni au
nevoie de ajutor pentru că nu mai au putere. Dacă nu aș fi
întâlnit WeWorld personal, nu aș fi lucrat aici, iar acest job
mi-a dat puterea mentală de a merge înainte. Să înțeleg că
nu suntem singuri în durerea noastră, că ceilalți oameni ne
înțeleg și ne susțin este de mare ajutor și ne dă speranță
pentru mâine, chiar dacă nu știm ce ne rezervă viitorul. E
posibil ca eu și familia mea să decidem să ne mutăm în
Canada în curând, dar aceasta este o țară foarte mare și,
mai ales, nu este țara noastră".
Oksana este din Odesa. A fugit de războiul din Ucraina și sa mutat în Moldova. Ea a fost angajată de WeWorld ca
responsabil de comunicare și administrare.
I-am cunoscut pe Oksana și pe fiul ei în cadrul uneia dintre
distribuțiile noastre dedicate copiilor ucraineni, când fiul ei
s-a alăturat uneia dintre activitățile pentru copiii și nu a
mai vrut să plece. Văzându-l distrându-se a fost o mare
ușurare pentru Oksana care și-a luat timp să se întâlnească
și să discute cu noi. Așa s-a întâlnit Oksana cu
reprezentantul de țară WeWorld în Moldova și cu
managerul nostru de programe internaționale și le-a
povestit despre viața ei la Odesa, meseria ei de organizator
de evenimente și evadarea din Ucraina, lăsându-și în urmă
casa și tot ce știa.
De când Oksana s-a alăturat WeWorld, mulți alți ucraineni
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au întrebat-o dacă pot face ceva pentru a ajuta organizația
în eforturile lor de a sprijini copiii și familiile lor.

Grupul de lucru pentru mijloacele de trai și incluziune este unul dintre grupurile de lucru ale structurii de coordonare pentru
refugiați la nivel de țară înființate de Guvernul Republicii Moldova și UNHCR, cu participarea unei game largi de instituții publice
și private, centrale și locale și alte părți interesate în contextul crizei refugiaților din Ucraina. Grupul de lucru privind mijloacele de
trai și incluziunea este prezidat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și PNUD. Mandatul grupului de lucru constă în
coordonarea partenerilor care activează în sfera mijloacelor de trai și incluziunii, precum și completarea 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 mijloace de trai și incluziune 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.

Actualizări cu privirE la
intervenȚiile membrilor în
domeniul mijloacelor de
trai Și incluziunii
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Fund, continuă să accepte propuneri care
Șase organizații locale au primit granturi
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Ungheni și Centrului de Reabilitare a
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Prin proiectul său, IdeasBox, ACTED a

OIM a inițiat mai multe activități

facilitat activități sportive, artistice și

pregătitoare, inclusiv elaborarea

educaționale pentru cca. 40 de copii și
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comunitare care să fie sprijinite pentru
consolidarea coeziunii sociale între
refugiați și comunitățile gazdă.

Contactați-ne
Grupul de lucru pentru mijloacele de trai
și incluziune se întrunește o data la două
săptămâni, miercurea, între orele 13:00 și
14:30, ora Chișinăului pe Zoom:
https://undp.zoom.us/j/83411777112.
Pentru orice întrebări cu privire la
Grupul de lucru, vă rugăm să o
contactați pe Teodora Zafiu la
teodora.zafiu@undp.org.

Membri
Cancelaria de Stat din Moldova, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă a Moldovei, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Națiunile Unite,
PNUD, UNHCR, OHCHR, OIM, PAM, FAO, UNFPA, ONU Femei, UNICEF, OMS, OIM,
ECHO, Departamentul Federal de Afaceri Externe Elveția, HELVETAS, ACTED,
Terre des Hommes, CLEAR Global, Johanniter, Plan International, WeWorld,
People in Need, Help Age, Medecins Sans Frontieres, His Speed, Caritas Moldova,
NRC, Translators without borders, CWS Global, ICRC Global, ADRA , Keystone
Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Palladium, REACH, DRC,
Moldova pentru Pace, Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova.
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formare profesională pentru a-și spori

