Suport pentru organizațiile civile de mediu din Belarus și Moldova
Organizațiile de mediu ale societății civile (OSC) reprezintă actori importanți în domeniul
protecției mediului și dezvoltării durabile în Belarus și Moldova.
Scopul principal al proiectului "Sprijinirea organizațiilor societății civile de mediu din Belarus
și Republica Moldova" (SECTOR) este de a consolida rolul ONG-urilor de mediu din cele două
țări, contribuind la dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților, capacităților și a
infrastructurii lor.
Acest proiect a fost dezvoltat în cadrul programului-cadru "Consolidarea Planificării Locale
de Mediu și a Societatăților Civile de mediu în Belarus și Moldova în perioada 2012-2014"
(STREAM), implementat de Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est (REC
CEE), cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională
(SIDA).

Obiective
Activitățile implementate în cadrul proiectului SECTOR vor oferi un suport pe termen lung
pentru sectorul de mediu non-guvernamental în Belarus și Moldova. Obiectivele principale
sunt:
•

•
•
•

sprijinirea dezvoltării organizaționale a organizațiilor societății civile, consolidarea
capacităților lor de a obține impacte pe termen lung și de durabilitate asupra
mediului, care să le permită să devină de sine stătătoare, îmbunătățirea eficienței
acestora în punerea în aplicare a proiectelor de mediu, precum și introducerea unor
schimbări organizaționale care să consolideze impactul lor în societate;
sprijinirea OSC astfel încât să se implice mai activ în dialogul cu societatea și procesul
de luare a deciziilor privind problemele de mediu și de dezvoltare durabilă;
ajutarea OSC în promovarea dezvoltării durabile și a unui stil de viață durabil, la
diferite niveluri, precum și
consolidarea capacităților OSC și crearea de rețele, precum și îmbunătățirea
interacțiunii OSC cu guvernele și întreprinderile la diferite niveluri.

Activități / Dezvoltare Organizațională
Scopul principal al acestei componente este de a sprijini organizațiile societății civile pentru a
îmbunătăți capacitățile lor de atragere de fonduri și abilitățile de administrare de proiecte
pentru a le permite să efectueze activități de calitate în domeniul mediului, care corespund
cu prioritățile naționale și cu angajamentele internaționale ale Belarus și Republicii Moldova.

Organizațiilor Societății Civile le vor fi acordate asistență pentru a realiza o evaluare internă,
măsurând performanțele acestora într-o manieră participativă. Această evaluare
cuprinzătoare a capacităților interne ale fiecărei organizații, abilităților lor de strângere de
fonduri, administrare de proiecte și tehnici de raportare este menită să dezvăluie atât
punctele forte cât și cele slabe. Această evaluare va indica domeniile-cheie în care au nevoie
de dezvoltare (de exemplu instituțional, organizațional, programatice și rețele interorganizaționale, parteneriate și comunicare). Pentru fiecare OSC, concluziile evaluării vor fi
utilizate pentru a elabora un plan de dezvoltare, inclusiv măsuri pe termen scurt și pe
termen lung, ceea ce va duce la un management mai bun a resurselor și programelor.
Granturi de dezvoltare organizațională vor fi apoi puse la dispoziție pentru a ajuta OSC să
participante la punerea în aplicare a acțiunilor cheie identificate în planurile de dezvoltare.

Instrumentele de Evaluare a Dezvoltării Organizaționale
Evaluările organizatorice vor fi efectuate folosind Instrumentele de Evaluare a Dezvoltării
Organizaționale, pe baza unui set de instrumente similar testat în cadrul unui program
SECTOR anterior. Setul de instrumente va fi folosit pentru a ajuta un număr de OSC în fiecare
țară-țintă pentru a evalua structura lor internă și de valori, pentru a determina legitimitatea
lor în societate și pentru a stabili gradul de reprezentare a grupurilor lor țintă și a membrilor
lor. Setul de instrumente va fi adaptat de către experți locali și internaționali la condițiile
locale în Belarus și Moldova.

Evaluarea Dezvoltării Organizaționale
În urma evaluării, OSC vor produce un plan personalizat de dezvoltare a capacităților lor pe
termen scurt, mediu și lung, care să le permită îmbunătățirea managementului resursele și a
competențelor lor de gestionare a programelor și, totodată, să le permită să își desfășoare
activitatea mai eficient. Acest plan va consolida în cele din urmă competențele membrilor
personalului în evaluarea organizațională și de dezvoltare, precum și în implementarea
proiectelor. Instructaj și predări personalizate vor fi furnizate pe subiecte-cheie pentru a
asigura un succes general de organizare și o durabilitate sporită.

Granturi organizatorice
Granturi organizatorice vor fi puse la dispoziția organizațiilor societății civile pentru a pune în
aplicare aspecte prioritare ale planurilor lor de dezvoltare. OSC de mediu care sunt supuse
unei evaluări de dezvoltare organizațională și care pregătesc planuri pe termen lung de
dezvoltare organizațională vor primi, de asemenea, mai târziu, granturi locale sau naționale,
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prevăzute în cadrul componentei subiectului specific de Granturi, și vor beneficia de
Componenta de Consolidarea a Capacităților și Componentei de Creare de Rețele în funcție
de nevoile identificate în planul de dezvoltare organizațională.

Activități / Granturi
În cadrul componentei de granturi, vor fi oferite granturi naționale și locale ce vor contribui
la susținerea activităților la nivel regional, național și activităților comunitare ale OSC și vor
sprijini dialogul OSC cu autoritățile și cu alte părți interesate, precum și crearea de rețele
tematice între OSC. În plus, granturi de cooperare vor fi disponibile pentru a facilita schimbul
de bune practici și de experiență între Belarus și Republica Moldova. Granturile vor aborda
prioritățile actuale în rândul organizațiilor societății civile, pe baza evaluării detaliate a
necesităților.

Activități / Consolidarea Capacităților și Crearea de Rețele
Această componentă se va concentra pe investirea în competențele și cunoștințele OSC în
legătură cu diverse aspecte-cheie de mediu și de durabilitate. Aceasta va spori capacitățile
organizațiilor societății civile, care le va permite să fie parteneri importanți în luarea
deciziilor de mediu, de dezvoltare și de implementare a politicilor de mediu. De asemenea,
această componentă își propune să consolideze rolul organizațiilor societății civile în
comunitatea locală, care să le permită să influențeze atitudinile, comportamentele și valorile
cu scopul de a promova conceptul de dezvoltare durabilă.
În cadrul acestei componente, două instruiri (trening) de o săptămână vor fi organizate
pentru reprezentanții organizațiilor societății civile (Master Class și Programul Tineri Lideri în
domeniul Mediului), împreună cu schimburi de vizite de studiu. Setul de instrumente de
mediu Pași Verzi va fi produs pentru a promova atitudini și comportament ecologic în rândul
membrilor comunității, prin intermediul unor exemple din viața de zi cu zi și jocuri
distractive.

Master Class
Master Class cuprinde consolidarea capacităților și formarea pe diverse teme legate de
mediu și de durabilitate (inclusiv modele de consum durabile, energia regenerabilă, hrană,
locuință, transport, mobilitate și schimbări climatice). Temele selectate vor reflecta
prioritățile definite în strategia de dezvoltare durabilă a fiecărei țări.
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Această consolidare a capacităților va fi oferită în primul rând pentru OSC care au fost
supuse evaluării organizaționale, în scopul de a aborda nevoile specifice identificate de
consolidare a capacităților. Aceasta va fi, de asemenea, disponibilă pentru rețelele
organizațiilor societății civile care beneficiază de un sprijin de proiect în formă de granturi.

Programul de Tineri Lideri ai Mediului
Programul de Tineri Lideri ai Mediului este conceput pentru a forma capacitatea, aptitudinile
și cunoștințele tinerilor ecologiști, lideri ai OSC și a ONG-urile din Belarus și Moldova.
Programul abordează, de asemenea, probleme organizatorice și de management. Programul
oferă cursuri de formare de bază pentru a dezvolta abilitățile de leadership ale membrilor
ONG-urilor și capacitatea lor de a gestiona o organizație non-profit și proiecte în domeniul
mediului și dezvoltării durabile. Instruire avansată în dezvoltare organizațională și abilități de
management de proiect vor fi furnizate într-o atmosferă internațională.
Fiecare sesiune de o lună cuprinde formare atât teoretică, cât și practică. Instruirea teoretică
va avea loc la sediul multicultural al REC-ului din Szentendre, Ungaria. Participanții vor
dobândi experiență practică, prin vizite la fața locului în parcuri naționale, rezervații, fabrici
energetice, fabrici de reciclare a deșeurilor, cât și vizite la alte ONG-uri de mediu. Acolo vor
învăța despre cele mai recente abordări pentru conservarea ariilor protejate, agricultura
durabilă, resurse de apă, gestionarea deșeurilor și eficiența energetică, precum și modul în
care OSC și proiectele de mediu sunt gestionate. Programul va oferi organizațiilor societății
civile experiență de muncă valoroasă, care să le permită să facă schimb de opinii și de
competențe și să stabilească legături de cooperare viitoare.

Pași Verzi
Setul de instrumente de educare ‘’Pași Verzi’’ va ținti la sensibilizarea și ridicarea
cunoștințelor cu privire la un stil de viață durabil și la micile diferențe pozitive pe care
cetățenii le pot face în viața de zi cu zi.
Pași Verzi va cuprinde un CD-ROM multimedia, care se concentrează pe o serie de teme de
mediu și de dezvoltare durabilă, inclusiv componentele de mediu (aer, apă, sol și
biodiversitate); presiunile asupra mediului (urbanizarea, zgomot, deșeuri); activitățile umane
și impactul acestora asupra mediului (generarea de energie, transporturi, industrie,
agricultură, silvicultură și turism); problemele globale de mediu (schimbările climatice,
epuizarea resurselor și creșterea populației); precum și valori legate de dezvoltarea durabilă
(probleme de consum excesiv, sănătate, rolul și responsabilitățile cetățenilor).
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Vizită de studiu
O vizită de studiu va fi oferită pentru cele mai de succes OSC care participă la programele
regionale și naționale de granturi pentru a le permite să câștige experiență și să
dobândească cunoștințe de la omologii lor într-o țară a Uniunii Europene. Un tur de cinci zile
de studiu va fi organizat, similar la tururile precedente de succes în proiectele SECTOR
anterioare. Vizita va include consultări și oportunități de a se întâlni cu autoritățile,
organizațiile societății civile și întreprinderile interesate pentru a discuta subiecte selectate
în funcție de nevoile OSC care vizitează, așa cum au fost identificate în timpul activităților de
granturi.
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