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Prezentare generală
DVV International este Institutul pentru Cooperare Internaţională al Asociaţiei 
Germane pentru Educaţia Adulţilor. La ora actuală DVV International este pre-
zent în peste 40 de ţări în curs de dezvoltare sau tranziţie. 

Activitatea DVV International este finanţată din bugetul federal al Germaniei, 
oferit de: BMZ (Ministerul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare Economi-
că) și Ministerul de Externe al Germaniei, precum şi de către alţi donatori, 
inclusiv CE – Comisia Europeană.

Misiune: 
Promovarea şi dezvoltarea conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii 
(LLL) şi a educaţiei adulţilor (EA) ca factor important în creşterea calităţii vieţii 
a oamenilor, în dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei. 

Reprezentanţa DVV International în Moldova şi-a început ac-
tivitatea în 2010.

Obiective:
•	 Conlucrarea cu organizaţiile-partenere în lansarea unor activităţi ino-

vative de învăţare pentru diferite grupuri sociale;
•	 Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale partenerilor; 
•	 Crearea şi dezvoltarea reţelelor pe teritoriul Republicii Moldova şi în 

regiune; 
•	 Desfăşurarea activităţilor de lobby şi advocacy întru promovarea edu-

caţiei adulţilor şi învăţării pe tot parcursul vieţii;
•	 Crearea parteneriatelor strategice cu Ministerele, Agenţiile de resort şi 

autorităţile publice locale pentru dezvoltarea sistemului de educaţie a 
adulţilor; 

•	 Oferirea de asistenţă prin schimb de experţi şi experienţe la nivel na-
ţional, regional şi internaţional; 

•	 Efectuarea cercetărilor în domeniul educaţiei adulţilor şi învăţării pe 
tot parcursul vieţii.

str. 44 Sciusev, apt.6
Chisinau, MD – 2012, Republica Moldova
Tel.  (373-22) 212 272; 
Fax:  (373-22) 223 987
info@dvv-international.md 
www.dvv-international.md
Facebook: dvv international Moldova 



2

Asociaţia obştească pentru copii şi tineret “Moştenitorii” îşi des-
făsoară activitatea din 1996 în calitate de instituţie socială menită să asigure 
promovarea şi implementarea principiilor democratice în viaţa tinerilor. 

Misiune:
Facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor, preponderent celor tineri, din 
regiunea de nord a Republicii Moldova în viaţa socială prin oferirea serviciilor 
de informare, consultanţă, instruire şi asistenţă.

Scopurile şi obiectivele organizaţiei:
•	 promovarea integrităţii Republicii Moldova în comunitatea europeană 

şi internaţională; 
•	 propagarea valorilor democratice, apărarea drepturilor omului prin di-

verse investigaţii, proiecte şi programe;
•	 stimularea activităţii creative şi participarea tinerilor la soluţionarea 

problemelor ce ţin de dezvoltarea durabilă a comunităţilor;
•	 studierea şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric al Moldovei;
•	 stabilirea legăturilor de colaborare cu tinerii din republică şi de peste 

hotare în vederea elaborării şi promovării unui concept al schimbului 
de tineret susceptibil de a satisface interesele tinerilor;

•	 promovarea şi realizarea conceptului de educaţie permanentă pe tot 
parcursul vieţii;

•	 contribuirea la restabilirea echilibrului natural; formarea unei viziuni şi 
a conştiinţei ecologice a cetăţenilor; 

•	 sprijinirea dezvoltării sectorului asociativ în regiune. 

Cu suportul finanţatorilor din străinătate şi agenţilor economici locali au fost 
elaborate şi implementate circa 80 proiecte, ale căror beneficiari sunt asociaţii 
obşteşti, grupuri de iniţiativă, funcţionari publici, pedagogi.
AO „Moştenitorii” este membru-fondator al Consiliului Naţional al Tineretului 
din Moldova (CNTM) şi asociaţiei internaţionale de mediu „Eco-Tiras”, mem-
bru al reţelei internaţionale a Centrelor pentru Educaţia Adulţilor.

str. Konev 34/44, mun. Bălţi, 3100-MD, 
Republica Moldova,  
tel/fax (231) 75011, 
E-mail: mostenitorii@gmail.com, 
aomostenitorii.wordpress.com
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Proiectul “Biblioteca sătească – furnizor de servicii pentru adulţi”

Pe parcursul perioadei mai-noiembrie 2014, Asociaţia Obştească “Moștenitorii” 
din mun. Bălţi în colaborare cu Secţia Cultură din raionul Rîşcani, biblioteci-
le publice din raion şi cu suportul DVV International Moldova a implementat 
proiectul ”Biblioteca satească – furnizor de servicii de educație pentru adulţi” 
în localităţile rurale ale raionului Rîşcani: Rîşcani, Singureni, Mihăileni, Horo-
dişte, Grinăuţi, Hiliuţi, Pîrjota, Costeşti. 

Obiectiv general: 
Dezvoltarea serviciilor educaţionale de inserţie socială pentru adulţi în cadrul 
bibliotecilor săteşti.

Obiective specifice:
•	sensibilizarea reprezentanţilor organelor APL la posibilităţile de mo-

dernizare a bibliotecilor publice;
•	dezvoltarea competenţelor bibliotecarilor în vederea dezvoltării unor 

servicii inovative;
•	lansarea unor proiecte-pilot în comunităţi şi diseminarea noilor  

practici.

Proiectul a motivat bibliotecarii să dorească şi să producă schimbarea în mo-
dul de funcţionare a acestor instituţii în direcţia creării unor Centre Comuni-
tare multifuncţionale, care să includă activităţi din spectrul Educaţiei Adulţi-
lor. Proiectul s-a constituit dintr-un şir de ateliere informative de constituire a 
misiunii şi viziunii bibliotecii moderne, precum şi din traininguri la care s-au 
identificat posibilităţi de reînnoire şi diversificare a activităţii, s-au dezvoltat noi 
competenţe în mediul bibliotecarilor: abilităţi de elaborare a mini-proiectelor, 
competenţe manageriale, competenţe IT, abilităţi de comunicare, negociere, 
soluţionare de conflicte, luarea deciziilor, etc. 

I etapă: 15 biblioteci publice au participat în stagii de formare 
II etapă: 8 biblioteci publice au elaborat proiecte şi au obţinut mini-granturi 
în urma unui concurs riguros.

Astfel, în 8 localităţi din r. Rîşcani, în cadrul Bibliotecilor Publice au fost create 
servicii conexe la solicitarea membrilor comunităţilor: instruire IT, arta de a fi 
bunic-părinte, serviciul de educaţie pentru seniori, crearea clubului sănătăţii, 
creşterea şi îngrijirea florilor de grădină, instruirea ghizilor turistici. De aceste 
servicii au beneficiat peste 300 persoane adulte reprezentînd diverse cate-
gorii de adulţi: casnice, şomeri, profesori, asistenţi sociali, psihologi, medici, 
jurişti, bibliotecari, funcţionari publici, etc.
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De asemenea, 20 bibliotecari din r. Rîşcani au mers într-o vizită de studiu la 
biblioteca publică „Vasile Alecsandri” din or.Teleneşti şi la biblioteca publică 
Raională „A.Donici” din or. Orhei. Directoarele au împărtăşit cu plăcere din 
experienţa lor şi au subliniat că lucrul cel mai important în activitatea lor îl au 
parteneriatele cu instituţiile de învăţămînt, centrele de sănătate, poliţie şi alte-
le, iar bogăţia bibliotecilor este personalul - unul erudit, optimist şi pregătit la 
schimbările pe care le impune timpul.

Educaţia adulţilor are drept scop oferirea de formare personală şi pro-
fesională persoanelor cu obiectivul de a-i incuraja să:

•	 devină angajabili;
•	 îşi formeze noi abilităţi şi competenţe;
•	 îşi dezvolte personalitatea;
•	 socializeze cu alţi adulţi care invaţă; 
•	 îşi sporească împlinirea personală;
•	 devină membri activi ai comunităţii;
•	 cîştige venit legal şi să trăiască în demnitate.

Educaţia adulţilor este indispensabilă într-o lume în continuă schimbare: se 
dezvoltă tehnologii noi, cresc cerinţele legate de utilizarea echipamentelor de 
înaltă tehnologie, se solicită abilităţi şi competenţe relevante pentru implica-
rea activă în domeniul economic, social şi politic. 

Rîşcani 
Curs de instruire în domeniul IT

Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor de utilizare a calculatorului pen-
tru facilitarea comunicării şi creşterii profesionale

Grup ţintă: 12 persoane adulte, care nu posedă abilităţi de folosire a 
calculatorului. Cursul de instruire a fost format din 7 traininguri şi un atelier de 
consolidare a cunoştinţelor şi abilităţilor dezvoltate. Şedinţele de formare au 
îmbinat atît ore de teorie cît şi aplicaţii practice. 

Deoarece componenţa grupului era neomogenă din punct de vedere al cu-
noştinţelor şi vîrstei, materialele şi metodele de lucru au fost adaptate fiecărei 
categorii de participanţi.

Noul serviciu prestat de biblioteca publică Rîşcani este util participanţilor la in-
struire atît la nivel personal, cît şi la cel profesional, fiindcă le măreşte şansele 
de angajare în cîmpul muncii.
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Păreri şi sugestii ale participanţilor:

Svetlana Iordachi, directorul muzeului istorico-etnografic 
Aflînd despre proiect am fost una din primele participante. Prin acest proiect am realizat o sarcină foar-
te importantă care mă ajută la serviciu - am studiat mai profund programul Word. Binevenită a fost şi 
comunicarea între toţi participanţii. Ne-a unit dorinţa de a însuşi cunoştinţe noi, de a ne face prieteni pe 
reţelele de socializare, a deschide cont pe Skype. 

Nina Foliuşneac, casnică 
Drept vorbind, demult aveam necesitatea de a invăţa lucrul la calculator. Viaţa este aşa de complicată, 
totul mereu se schimbă şi noi, persoanele după 50, parcă rămînem în urma tuturor acestor schimbări. 
Tehnologiile sunt în jurul nostru şi necunoaşterea lor ne face inutili. Acest serviciu a fost un prilej de 
acumulare de noi cunoştinţe, abilităţi în mînuirea calculatorului. Dar un moment foarte important a fost 
socializarea noastră cu alţi membri ai societăţii. 

Zinaida Fazlî, pensionară 
Credeam că o să-mi fie dificil sa studiez deoarece nu dispun de calculator la domiciliu. Dar problema 
a disparut datorită faptului că pot veni în fiecare zi să lucrez gratuit la calculator la Biblioteca Publică 
Rîşcani. Căpătînd abilităţi în domeniul IT am devenit mai încrezută. Mă voi strădui să folosesc la maxim 
cunoştinţele primite.

Tatiana Iedu, educatoarea Şcoala Profesională 
Deşi am acasă calculator, internet, am aflat foarte multe lucruri noi pe care eu le cunoşteam doar su-
perficial. Materialul s-a predat foarte simplu, accesibil pentru toate categoriile. Este lăudabil faptul că 
biblioiteca publică din oraşul Rîşcani oferă beneficiarilor săi servicii noi bazate pe IT.
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Mihăileni
Curs de instruire la calculator „Alfabetizare în domeniul IT”

Obiectiv: familiarizarea persoanelor adulte cu principiile fundamenta-
le de lucru la calculator 

Grup ţintă: 12 persoane adulte care nu cunosc calculatorul
În perioada octombrie-noiembrie 2014, în cadrul bibliotecii publice din s. Mi-
hăileni, r. Rîşcani s-a desfăşurat cursul pentru persoanele adulte din localita-
te. Durata cursului – 16 ore. Teme abordate: fişiere, directoare, introducerea 
şi editarea textelor, diagrame, tabele, servicii Internet, poştă electronică etc.
Beneficiarii instruirilor au menţionat că acest curs este foarte util pentru ei 
deoarece calculatorul este necesar în diferite domenii: la serviciu, dar şi 
acasă, pentru a afla informaţia necesară, de exemplu, cum se îngrijesc albi-
nile, cum să scapi de cîrtiţă, 
etc. Dat fiind faptul că 
populaţia tînără de 
la sate este ple-
cată la muncă 
în străinătate,  
părinţii lor, ru- 
dele aces-
tora mai în 
vîrstă au ob- 
ţinut cunoş- 
tinţe şi abi-
lităţi de a 
crea un pro-
fil pe skype 
pentru a comu-
nica cu copiii şi 
nepoţii.

Păreri şi sugestii ale participanţilor:
Nina Onica, invalid din copilarie 

Am primit o deosebită plăcere să iau parte la acest curs. Am aflat multe lucruri utile, am invăţat cum să 
folosesc calculatorul, mi-am deschis cont pe Skype ca să pot comunica cu sora de care ne despart mii 
de kilometrii. Am invăţat cum să scriu un document în Word. Le multumesc doamnelor bibibliotecare că 
m-au inclus în acest proiect.

Elena Musteaţă, casnică
Lansarea acestei posibilităţi de instruire a fost binevenită pentru mine prin cultivarea aptitudinilor prac-
tice de lucru la calculator. Propun ca biblioteca să identifice şi mai departe necesităţile oamenilor şi să 
contribuim împreună la soluţionarea lor.

Natalia Dodiţa
M-am bucurat foarte mult că biblioteca publică a ciştigat acest proect ,,Alfabetizare în domeniul IT” şi 
că doamna bibliotecară m-a inclus în lista grupului de instruire. Am primit o satisfacţie vadită pentru 
instruirea noilor tehnologii informaţionale şi utilizarea lor.
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Pîrjota
Creşterea şi îngrijirea florilor de grădină

Obiectiv: Dezvoltarea serviciului pe lîngă biblioteca publică s. Pîrjota 
“Creşterea şi îngrijirea florilor de grădină” 

Grup ţintă: 12 persoane care au manifestat interes în domeniul creş-
terii florilor de grădină.
Cursul a cuprins mai multe ateliere tematice: specificul creşterii florilor de grădi-
nă, tehnologia cultivării florilor, pregătirea compostului nutritiv, aplicarea îngră-
şămintelor minerale şi organice, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor. 
De asemenea, pe lîngă lecţiile teoretice, cursul a inclus şi o vizită la S.A. Flo-
ribel din mun. Bălţi, care se ocupă de cîteva decenii de creşterea şi îngrijirea 
plantelor: copaci, arbuşti, flori, etc.
Participanţii au rămas mulţumiţi de conţinutul al cursului. Ca rezultat al aces-
tor instruiri, a apărut interesul de a creşte 
nu numai flori de grădină, dar şi arbuşti 
decorativi. Ei au înţeles că pentru a 
avea o grădină frumoasă este ne-
voie de multă muncă şi pasiune, 
dar şi de material săditor de 
calitate. 

Păreri şi sugestii ale participanţilor:
Oxana Covalciuc, dereticătoare 

Îmi plac florile şi de mulţi ani cresc şi îngrijesc flori în grădina mea. Am avut o mare plăcere să fiu în 
grupul format pentru cei ce doresc sau deja se ocupă cu creşterea florilor. Cu deosebit interes am mers 
în vizită la întreprindera ,,FLORIBEL’’ şi apoi am particpat la amenajarea răzoarelor cu flori în loc public. 
În fiece zi trec pe lînga răzor şi mă mîndresc cu lucrul pe care l-am facut.

Adriana Cuşnir, casnică  
În urma activităţilor am acumulat cunoştinţe în domeniu, am lucrat cu o deosebită plăcere în teren, am 
studiat literatura corespunzătoare pentru a-mi crea ,,frumosul” şi la mine în gradină.

Tatiana Reaboi, contabil  
O grădină frumos amenajată cu flori este mîndria gospodarilor. În aceasta mi-au ajutat cunoştinţele 
acumulate, abilităţile formate la seminarele susţinute de proiectul ,,Creşterea şi ingrijirea florilor de 
gradină.” Schimbul de experienţă cu unii amatori în creşterea florilor, informaţia de profil mi-au trezit un 
interes deosebit faţă de această ocupaţie. Sper să nu mă opresc aici!
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Singureni
Educaţia adulţilor în utilizarea computerului şi internetului

Obiectiv: Dezvoltarea şi implementarea serviciului gratuit “Educaţia 
adulţilor în utilizarea computerului şi internetului” în incinta bibliotecii publice 
din s. Singureni. 

Grup ţintă: adulţii din s. Singureni, r. Rîşcani
În perioada octombrie-noiembrie 2014, în localul bibliotecii publice din s. Sin-
gureni s-au desfăşurat activităţi de educaţie a adulţilor în utilizarea calcula-
torului şi Internet-ului. Tematicile au inclus următoarele aspecte: elemente 
de bază în utilizarea computerului, culegerea şi editarea textelor în Microsoft 
Word, calculul în Microsoft Excel, utiliza-
rea Internet-ului, inclusiv oportunită-
ţile de comunicare Skype, poşta 
electronică.
Majoritatea participanţilor, 
avînd rude peste hotarele 
ţării, au avut necesitatea 
de a cunoaşte modalită-
ţile de creare a unui pro-
fil pe Skype și  
pe reţelele de 
socializare. 
F i e c a r e 
dintre ei 
şi-au cre-
at o adre-
să e-mail 
şi au învă-
ţat să recep-
ţioneze şi să 
expedieze mesaje.

Păreri şi sugestii ale participanţilor:
Iulia şi Vladimir Dumbrăveanu, medic de familie/pensionar

Aducem mulţumiri organizatorilor acestui proiect. Ne-am simţit studenţi norocoşi, am ascultat teoria şi 
am făcut lucrări practice, cu mult interes. Proiectul a fost binevenit, mai mult, neavînd posibilitatea să-l 
fi studiat în timpul studenţiei (nu exista), astăzi avem nevoie de aceste studii pentru serviciu şi pentru 
viaţa de toate zilele. Am dori continuitatea acestui proiect, pentru a întări, aprofunda cunoştinţele care 
sunt foarte necesare.

Liuba Lungu, director grădiniţa ”Fluturaş”
În urma acestui proiect mi-am îmbogăţit cunoştinţele în ceea ce priveste studierea calculatorului, de-
oarece zi de zi la serviciu avem nevoie de a primi informaţie, de a transmite informaţie, şi totodată, de 
a comunica cu familia prin skype. Pentru mine acest proiect a fost foarte benefic şi am dori să se mai 
implementeze asemenea proiecte.

Marina Bologa, perceptor fiscal
Graţie acestui proiect am completat cunoştinţele cu multe operaţii adăugătoare la calculator, pe care nu 
le posedam mai înainte şi sunt mulţumită că s-a desfăşurat acest proiect la noi în comunitate.
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Horodişte
Arta de a fi Bunic – Părinte

Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor bunicilor de a îngriji eficient de 
nepoţii lăsaţi sub tutelă

Grup ţintă: 14 bunici cu vîrsta cuprinsă între 44 şi 73 de ani 
În lunile octombrie-noiembrie 2014, biblioteca publică din s. Horodişte, r. Rîş-
cani a organizat un curs de instruire destinat bunicilor în vederea dezvoltării 
competenţelor de a îngriji eficient de nepoţii lăsaţi sub tutelă. 
Serviciul a oferit posbilitate bunicilor să fie familiarizaţi cu specificul comuni-
cării eficiente cu copiii, cu 
modalităţi de monito- 
rizare a comporta-
mentului minorilor, 
cu modalităţi de 
îngrijire igienică 
şi sanitară a 
copiilor.
Biblioteca de-
ţine un suport 
teoretic şi prac-
tic experimentat 
care va fi folosit  
pentru oferirea aces-
tui serviciu şi altor 
bunici din sat.

Păreri şi sugestii ale participanţilor:
Nina Anton, bunică născută în anul 1953 

Am activat în calitate de pedagog la clasele primare pînă la vîrsta de pensionare. Am 2 fiice și un fecior, 
care, din lipsa unui loc de munca în Republica Moldova, au fost nevoiţi să plece peste hotare. Cu mine a 
rămas nepoţica Vlăduţa şi nepoţelul Vitalie. Ambii sînt foarte energici. Experienţa de pedagog mă ajută 
sa le port de grijă. La propunerea şefei bibliotecii s. Horodişte am participat la proiect. M-am bucurat 
nespus, deoarece metodele de educaţie se schimbă în permanenţă şi este nevoie să fim în pas cu ele 
pentru a fi un “prieten”, şi nu un “duşman” pentru nepoţii nostri. Comunicarea de la egal la egal cu nepoţii 
face ca relaţia bunici-nepoţi să fie una trainică, bazată pe încredere şi sinceritate. 

Maria Budigai, bunică născută în anul 1946 
Am o fiică care de 6 ani este plecată la muncă peste hotare. Nepoţelul meu a rămas în grija mea. În tot 
acest timp între mine şi nepot s-a stabilit o relaţie nu de bunic-nepot, ci una de părinte–copil. La toate 
trainingurile am participat şi am constatat că omul toată viaţa studiază şi tot nu le cunoaşte pe toate. Acest 
proiect m-a ajutat să înțeleg mai bine psihologia copiilor şi a adolescenţilor. Acum identificăm împreună 
problemele pe care le are şi încercăm să le soluţionăm în comun. Împreună facem temele, luăm masa, 
facem excursii în jurul satului povestindu-i diferite legende despre un izvor sau o stîncă, păduricea din 
preajmă şi multe altele. Mă străduiesc să fiu o bunică informată și modernă. Mă străduiesc să aibă un trai 
sănătos şi să primească acea dragoste de bunic ca să nu-i lipsească părinţii. 

Elena Mortu, bunică născută în anul 1949 
De 9 ani fiica mea este plecată la muncă peste hotare. Nepotul meu a rămas cu mine. Eu mi-am asumat 
faţă de el anumite obligaţii şi răspundere. Condiţiile de viaţă s-au schimbat foarte mult în ultimul timp, 
de aceea eu, la vîrsta mea, întîmpin unele dificultăţi în educaţia nepotului. Am participat cu deosebită 
plăcere la toate trainingurile. Am studiat factorii care pot influenţa relaţia dintre mine şi nepot şi am aflat 
cum pot face faţă cerinţelor zilei. Acest proiect a fost binevenit şi doresc ca el sa continuie.
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Hiliuţi
O şansă pentru fiecare

Obiectiv: Extinderea serviciilor bibliotecii prin crearea Clubului Sănătăţii.
Grup ţintă: adulţii din s. Hiliuţi, r. Rîşcani

Proiectul, desfăşurat în lunile octombrie-noiembrie 2014 de către biblioteca 
publică din s. Hiliuţi, r. Rîşcani a avut cîteva momente specifice:

•	 a combinat mai multe metode, începînd cu realizarea unui chestionar 
pentru identificarea opiniilor cetăţenilor cu privire la starea apei, desfă-
şurarea şedinţelor informative şi organizarea acţiunilor de salubrizare

•	 a combinat munca mai multor structuri: biblioteca publică, şcoala, 
APL, Eco-clubul şcolar.

În rezultatul desfăşurării instruirii, participanţii au înţeles importanţa majoră 
pe care o are apa în viaţa omului. S-a schimbat atitudinea şi comportamentul 
oamenilor faţă de resursele naturale. A fost conştientizat faptul că asigurarea 
protecţiei apelor se poate   
face numai prin îmbu- 
nătăţirea cooperării  
dintre autoritatea  
centrală de me- 
diu, comunităţile 
locale, primă- 
rii. Sătenii au 
devenit conști- 
enți de faptul 
că sănătatea  
depinde de me- 
diul curat, pe ca- 
re tot ei au meni-
rea sa-l creeze şi 
să-l păstreze.

Păreri şi sugestii ale participanţilor:
Alexandru Sandu, primarul satului

Mi-a plăcut faptul că locuitorii satului au fost receptivi la acest proiect. Însă şi primăria a contribuit cu un 
ajutor material în valoare de 3000 lei: la amenajarea şi curăţirea a două izvoare din afara satului, a două 
fîntîni publice neîngrijite şi construirea unui spaţiu de odihnă pentru elevi.

Dina Sandu, directorul Gimnaziul Hiliuţi
Colectivul didactic a fost receptiv și s-a implicat cu dăruire de sine în activităţile proiectului. Pe viitor 
ne propunem să desfăşurăm activităţi de voluntariat unde să fie implicaţi elevii – viitorii oameni maturi.

Andriana Gribincea, şefa bibliotecii publice ,,P. Nică’’.
Acest proiect m-a făcut să înţeleg mai bine ceea ce se întîmplă chiar sub ochii mei, să atrag mai multă aten-
ţie asupra a ceea ce fac. În acest sens, seminarele desfăşurate: utilizarea apei calitative, igienizarea fîntîn-
ilor din gospodărie au servit drept sursă de informare, dar şi de pregătire pentru mine, o persoană matură. 

Tatiana Gherasim, casnică
Apa este sursa de existenţă a fiecărui om. Aş vrea ca fiecare din noi să îngrijească o fîntînă, un izvor şi să 
nu polueze apa din jur. Mi-a plăcut că oamenii din sat nu sînt indiferenţi şi au ajutat la curăţirea şi amenaja-
rea fîntînilor. Aş vrea ca pe viitor să fie mai multe proiecte de acest gen.  
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Grinăuţi
Cum să ne prelungim viaţa activă în pofida vîrstei înaintate

Obiectiv: Dezvoltarea serviciului de informare despre sănătate oferit 
de către biblioteca sătească 

Grup ţintă: pînă la 30 de persoane în etate din comunitate 
În perioada octombrie-noiembrie 2014, locuitorii satului Grinăuţi, r. Rîşcani au 
avut fericita ocazie de a lua parte la un curs de instruire cu genericul “Cum să 

ne prelungim viaţa activă în pofida vîrstei îna-
intate.” Subiectul a interesat o bună par-

te din săteni, deoarece sala bibliotecii 
s-a dovedit a fi neincăpătoare. Au 

fost abordate următoarele teme: 
piramida alimentaţiei după 60, fi-

toterapie, cum să monito-
rizăm şi să ajutăm 

sănătatea după 
60, bibliote-
rapie pentru 
60+, etc.

Păreri şi sugestii ale participanţilor:
Efimia Banari, pensionară

Am ajuns la o vîrstă cînd starea sănătăţii nu mai întreabă dacă pot sau nu pot. Cu toate acestea, am 
decis că trebuie să fiu tare şi dacă n-o să am eu grijă de sănătatea mea, atunci cine s-o facă? De aceas-
ta am fost de-acord imediat de a participa la acest proiect. În primul rînd denumirea lui mi-a suscitat 
interes: „Cum să ne prelungim viaţa activă în pofida vîrstei înaintate”.Temele abordate au fost foarte 
interesante. Am învăţat cum să-mi organizez corect alimentaţia. Acum folosesc doar ceaiurile din plante 
datorită calităţilor lor medicale.

Ana Vangheli, pensionară
Mă bucur că am avut putere şi voinţă să particip la această instruire. Toate temele au fost interesante 
şi utile, îndeosebi cele legate de aplicaţiile fitoterapiei, aromaterapiei şi utilizarea mierii de albine în 
scop curativ. Pe viitor nu voi mai cheltui bani pentru a procura medicamente din farmacie, mă voi lecui 
natural. Sunt foarte atentă la sănătatea mea.

Maria Lungu, pensionară
În rezultatul acestui curs de instruire am devenit mai versată în domeniul sănătăţii mele. Sunt capabilă 
să monitorizez şi să măsor singură tensiunea arterială. Am învăţat cîteva tehnici simple de masaj. Am 
avut posibilitatea să cunosc plantele medicinale şi să le utilizez în funcţie de necesitate.
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Costeşti
Biblioteca – promotor al valorilor locale

Obiectiv: Extinderea serviciilor oferite de biblioteca publică Costeşti 
prin oferirea serviciului de instruire a ghizilor turistici 

Grup ţintă: 10 persoane adulte cu vîrsta cuprinsă între 30–65 ani din 
localităţile Costeşti, Pascauţi, Proscureni 
În perioada octombrie-noiembrie 2014, în cadrul bibliotecii publice din s. Costeşti, 
r. Rîşcani a fost organizat şi desfăşurat un curs de instruire a ghizilor turistici. Gru-
pul a fost format din persoane neangajate, mame solitare, pensionari, angajaţi 
cu salarii mici și care intentionează să exploreze un nou domeniu de activitate.
Au fost desfăşurate 4 ateliere tematice: comunicarea, prezentarea eficientă, colec-

tarea informaţiei cu privire la 
obiectele turistice, crea-

rea produsului turistic.
Beneficiarii instruiri-

lor au menţionat că 
acest curs este 
foarte util pentru 
ei deoarece le 
oferă posibilita-
tea să profese-
ze o ocupație 
nouă, dar şi 
foarte importan-

tă, dat fiind faptul 
că zona Costeşti 

este des vizitată de 
turişti.

Păreri şi sugestii ale participanţilor:
Dragoş Panţiru 

Împrejurimile Costeştilor, o comună din nordul Republicii Moldova, au semănat întotdeauna cu un tărîm de 
basm. Aciuată în umbra pădurii, în dimineţile limpezi de vară se văd Carpaţii. Mai spre Est, îşi cască gura 
sa enormă peştera de la Duruitoarea, care spun istoricii, cu multe mii de ani în urmă i-ar fi adăpostit pe pri-
mii locuitori ai Europei. Chiar alături se află defileul cu casacadele mici, dar pitoreşti ale rîuleţului Duruita. 
Ar fi o mare nedreptate, dacă comuna Costeşti ar rămîne ascunsă de ochii lumii. O zonă de agrement 
construită aici i-ar face pe mulţi să descopere o Elveţie a Moldovei cu farmecele şi tainele ei. Eventualii 
turişti ar putea vizita hidrocentrala, muzeul liceului şi muzeul satului din Duruitoarea. Pe lîngă aceasta se 
va dezvolta în continuare turismul rural, vor fi deschise noi locuri de muncă. Ţăranii vor putea mai uşor să 
realizeze produsele agricole. În comună se vor organiza festivaluri şi tîrguri ce ţin de obiceiurile românilor.

Elena Damian 
Doresc să mulţumesc pentru posibilitatea de a participa în cadrul acestui proiect interesant care ne-a 
îmbogăţit cunoştinţele despre ţinutul natal, dar şi ne-a format anumite deprinderi cu privire la profesia de 
ghid turistic. Luîndu-se în consideraţie că în raza de 3 km de la localitatea Costeşti sunt amplasate mai 
multe obiecte turistice, monumente naturale cum ar fi: Hidrocentrala Costeşti-Stînca, Valea Prutului, un 
izvor cu calităţi curative, muzee, biserici, cascada rîuleţului Ciuhur, afluent al rîului Prut, deducem faptul 
că se merită pe deplin dezvoltarea turismului rural, care va rezolva mai multe probleme: locuri de muncă, 
bani în buget, salubrizarea localităţii, aprovizionarea localităţii cu apă de calitate, reparaţia drumurilor, 
desfășurarea diferitelor activităţi culturale, tîrguri, festivaluri, instruiri, toate în beneficiul oamenilor şi a ţării.


