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Introducere
Ceea mai marginalizată comunitate etnică din județul Covasna este comunitatea romă,
comunitate, care se confruntă cu
multiple vulnerabilități pe plan
social. Situația de marginalitate
şi sărăcia romilor reprezintă o
problemă economică—social—
educativă şi poate fi rezolvată
numai prin eforturi commune a
tuturor factorilor comunitari,
împreună cu etniile majoritare.
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În cadrul acestui program de
Dezvoltare
Comunitară
s-a
urmărit integrarea comunității
rome în dezvoltarea comunei
Belin, arătând că romii pot contribuii eficient la realizarea dezvoltării
comunitare
şi
că
diferența de cultură aduce valori
pozitive comunității mixte.
Istoria acestei etnii arată că
problemele cu care se confruntă
astăzi romii nu sunt de natură
etnică, ci sunt de natură socială .
Romii nu sunt
singurii responsabili de această situație, de
sărăcia şi marginalizarea în care
trăiesc, fiecare membru din comunitate este responsabilă de
emanciparea şi integrarea lor în
societate. Romii au nevoie de
înțelegerea şi ajutorul majorității,
împreună cu care pot schimba în
primul rând atitudinea negativă
manifestată de populația majoritară față de ei. Această atitudine
negativă se datorează modului
de viata pe care romii o duc, dar
nu numai.
Comuna Belin este un exemplu pozitiv în acest sens, fiind o
comunitate în care există
deschidere față de romii co-

munei, vedem o conviețuire
sănătoasă, astfel colaborarea
între toți factorii comunitari
este mai uşoară.
Obiectivul demersului nos
-tru în comuna multietnică
Belin este crearea unui grup
de „dezvoltatori comunitari”
pentru viitorul comunei, însuşirea de către ei a unei metodologii şi a unui set de instrumente necesare procesului de
dezvoltare, precum şi alcătuirea unei strategii concrete
pentru o dezvoltare pe termen scurt şi mediu. Strategia
națională pentru îmbunătățirea situației romilor prevede
luarea în calcul a opțiunilor
romilor, a priorităților lor în
procesul de dezvoltare comunitară. Acest lucru s-a realizat la Belin prin acest proiect.
Lucrare de față constituie
baza de dezvoltare comunitară pentru următorii ani.
Prin prezentarea detailată
a metodelor şi instrumentelor
de Dezvoltare Comunitară
Participativă s-a dorit crearea
unui exemplu de urmat şi în

viitor, asigurând prin aceasta
replicabilitatea procesului de
dezvoltare.
Metoda de lucru, Dezvoltarea Comunitară Participativă, este o metodă folosită cu
succes în Europa pentru dezvoltarea comunităților mixte
cu un număr mare de locuitori romi. Reuşita metodei
este asigurată de participarea
activă a membrilor comunității în toate fazele procesului
de la evaluare şi prezentare a
realității socio—economice
până la planificarea proiectelor comunitare, procesul de
dezvoltare fiind astfel un
“efort commun” a tuturor.

În realizarea acestei lucrări am primit ajutor moral
substanțial din partea autorității publice locale din Belin,
partener în proiectul „Comuna unde mă simt bine”

Belin, 18.06. 2015

Echipa de Dezvoltare Comunitară

În procesul elaborării strategiei am folosit metoda
de Est în procesul de integrare a comunităților de
romi (Ungaria, Bulgaria,
Macedonia, Romania în
județul Harghita). Metodologia Dezvoltării Participative Comunitare este o
metodă uşor de înțeles
pentru oamenii cu diferite
nivelele de educație, putând fi folosită şi înțeleasă
şi de către romii neştiutori
de carte. Fiecare comunitate trăieşte alte realități
şi are alte necesități. Metodologia aleasă dă posibilitatea de a ajunge treptat la o planificare strategică relevantă folosinduse de instrumentele cele
mai potrivite pentru realitatea şi necesitățile locale
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Comuna Belin este localitatea
cea mai sudică a Bazinului
Baraolt şi se situează la o altitudine de 420 m deasupra nivelului mării. În privința numărului
de locuitori, comuna dispune
de 1,19% din locuitorii județului
Covasna, respectiv 10,49% din
populația totală a Bazinului
Baraolt. În pofida faptului că se
situează pe locul patru în regiune în privința numărului de
locuitori, pe baza datelor
privind evoluția populației se
remarcă în regiune prin ritmul
de creştere a populației, mai
ales în perioada 1992-2006.
Componența etnică a comunei
Belin arată astfel :
Români (13.67%)
Maghiari (35.81%)
Romi (45.68%)
Necunoscută
2724
2659 2668 2716
(4.75%)
Altă
etnie
(0.06%)
Componența confesională a comunei Belin:
Ortodocşi
(8.53%)
Romano2003 2004 2005 2006
catolici (1.78%)
Reformați (7.31%)
Penticostali (46.44%)

existente.
În cursul acestui proiect s
-a realizat o mobilizare
sociala amplă folosind
metodologia de mai sus,
o mişcare la scară largă a
tuturor membrilor comunității din Belin, pentru
realizarea
obiectivelor
specifice de dezvoltare
prin eforturi proprii. S-a
ajuns astfel la un proces
planificat care urmăreşte
să faciliteze schimbări pen
-tru o dezvoltare durabilă,
printr-o serie de actori
angajati în acțiuni interdependente şi complementare, luând în considerare
nevoile resimțite de membrii comunității. Principiul
fundamental este vizualizarea problemelor, a pro-

cesului şi a rezultatului
folosind un limbaj şi un
set de simboluri înțelese
de toți.
Metodologia de Dezvoltare Participativă Comunitară duce la un proces
continuu de împuternicire
a comunităților locale , în
acțiuni colective realizate
de către membrii comunității, în evaluarea nevoilor
reale a comunității, în
planificarea şi implementarea unei strategii de
dezvoltare pe termen
mediu şi scurt prin mobilizarea puterii umanității,
reducerea vulnerabilității,
folosirea capacității comunității şi în viitor.

Baptişti (1.01%)
Unitarieni (25.81%)
Martorii lui Iehova (2.83%)
Necunoscută (5.28%)
Altă religie (0.97%)
Conform
recensământului
efectuat în 2011, populația comunei Belin se ridica la 2.859
de locuitori, în creştere față de
recensământul anterior din
2002, când se înregistraseră
2.643 de locuitori. Nu există o
pondere mai mare de 50% în
ceea ce priveşte etnia unei
dintre grupele de locuitori,
dispersia arătând astfel: etnie
romă
(45,68%),
maghiară
(35,82%) şi română (13,68%), în
cazul a 4,76% din populație
apartenența etnică nu este
cunoscută. Din punct de vedere confesional dispersia locuitoriilor arată astfel, ei fiind
penticostali (46,45%), unitarieni (25,81%), ortodocşi (8,53%),
reformați (7,31%), martori ai lui
Iehova
(2,83%),
romanocatolici (1,78%) şi baptişti
(1,01%), în cazul a 5,28% din
populație, nu este cunoscută
apartenența confesională.
Multicoloritatea comunitară sa dovedit a fii benefică dezvoltării comunitare.
Majoritatea romilor trăiesc în

satul Belin Vale şi numără
peste 1.300 de suflete, satul
atingând un nivel ridicat de
integrare socială, datorită
implicării autorităților locale,
bisericii şi comunității locale.
Sătenii de aici mai practică
meseriile tradiționale –
împletitul coşurilor de nuiele
sau realizarea de mături, pe
care apoi le vând sau le folosesc pentru uz propriu. Totodată, peste o sută de localnici romi din Belin Vale
sunt plecați la muncă în
străinătate, alții lucrează în
construcții la Braşov sau în
oraşe mai mari şi mulți au
devenit extrem de pri-cepuți
în construcții, dovadă fiind
casele pe care le ridică.
Este interesant de observat
evoluția populației comunei
Belin între 1992-2006.
Pe parcursul ultimilor 14 ani
numărul populației a arătat
o creştere de 10%, deşii
tendințele naționale arată o
imagine contrară acestor
indicatoare de natalitate.
Analizând distribuția populației pe baza grupelor de
vârstă se arată situația forței
locale de muncă, iar privind
proporția
tinerilor
față
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Ponderea populaţiei pe grupe de vârstă

I N F R AS T RU C T U R A
Ş I PAT RI M ON I U L
Comuna se situează la 35 de km de
centrul administrativ al județului Covasna, Sf. Gheorghe, şi poate fi atinsă
pe drumul județean 103E. Distanța de
la oraşul Baraolt, considerat centrul
Bazinului Baraolt este de 18 km. Accesarea localității Belin Vale se poate
face pe drumul comunal 37. Distanța
dintre cele două centre ale localităților este de 4 km. Teritoriul total al
comunei este de 6.768 de hectare,
din care intravilan 209,9 hectare
însemnând 3,10% din teritoriul total.
În analiza profilului comunei trebuie
avut în vedere separat distribuția
după folosință a teritoriului intravilan
în ambele localități. Din teritoriul total, pe 50,2 hectare se întinde localitatea Belin Vale şi pe 159,7 de hectare
localitatea Belin. În privința valorificării teritoriului intravilane se
poate spune că cea mai mare parte a
teritoriilor, 54,10% în Belin şi 69,52% în
Belin Vale este ocupată de locuințe.
În localitatea Belin pe lângă clădirile o
proporție considerabilă este reprezentată de terenurile agricole,
care înseamnă 32,9 hectare (20,6% din
teritoriul intravilan al localității). Mărimea spațiilor verzi este relativ mică,
reprezintă doar 0,2% din totalul teritoriului intravilan, zonă verde, care ar

servi oportunități de recreere sau de
a face sport, este foarte mică. Tabelul
de mai sus cuprinde distribuția teritoriului intravilan din punctul de vedere
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al utilizării acestuia exprimată în
hectare şi procente.
Drumul județean 103E traversează
centrul comunei pe o lungime de
1,7 km a ceastă bucată de drum
fiind asfaltată, celălalte drumuri în
comună sunt pavate, şi necesită
reparații continue. Aceste drumuri
comunale sunt înguste (în unele
cazuri având o lățime de 4-5 m).
lățimea drumurilor de multe ori nu
permite trecerea a două vehicule
concomitent.
O caracteristică a străzilor comunei
este faptul că doar în puține locuri
putem întâlni şanțuri de scurgere a
apei pe marginea drumurilor.
În centrul comunei, lângă şcoala
generală I-IV întâlnim Parcul Milecentenar, al cărui teritoriu este de
517 m² şi localnicii îl cunosc sub numele de Díszkert. În acest parc a
fost amplasată statuia reginei Elisabeta, cadou a localității înfrățite,
Pesterzsébet.
În parcul memorial din fața bisericii
unitariene se află statuia ridicată în
memoria lui Bölöni Farkas Sándor.
Tot aici întâlnim piedestalul de
odinioară a drapelului național, pe
care găsim cifre memoriale gravate
ale războiului maghiar de independență şi a celor două războaie
mondiale.
Tot pe acest piedestal au ridicat un
stâlp funerar la aniversarea a 150 de
ani de la războiul de independență
maghiar din 1848-49.
La cele două intrări
ale parcului sunt plasate porți secuieşti
sculptate.
În holul bisericii unitariene
Asociația
Națională de Tineret
David Ferenc şi Asociația Tinerilor
din Belin au ridicat un stâlp funerar
în amintirea a 22-a conferință a tinerilor unitarieni din Ardeal.
În comună întâlnim mai multe table
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dacă le împărțim proporțional,
atunci în 1992 în medie 4,78%
iar în 2002 5,46% din populație
s-a încadrat într-una dintre
aceste categoriile de vârstă a
celor apți de muncă. Comparativ cu totalitatea locuitorilor,
populația peste 65 de ani arată
o creştere minoră.

pondere procentuală

față de persoanele în vârstă
putem analiza sistemul serviciilor sociale şi de sănătate.
Analiza grupei de vârstă 25-54
de ani este importantă din
punctul de vedere al pieței
forței de muncă. Acest grup
compact conține 6 grupe de
vârstă de câte cinci ani, pe care

commemorative, precum cea de
pe fațada şcolii generale din centru, onorând contribuția generoasă a comunității unitariene în
ridicarea clădirii.
Materialul de bază caracteristic
utilizat în construcțiile comunei
este piatra, care este complementat de lemn.
În analiza patrimoniului construit
al comunei, au o importanță
desăvârşită clădirile cu caracter
monumental, precum Biserica unitariană a comunei, din interiorul
cetății, cu turnul ei de protecție
din secolul al XVI-lea. Biserica este
un monument istoric cu elemente
bizantine şi neoromane. Original a
fost construită în stil roman, apoi
în secolul al XVI-lea a fost reconstruită în stil gotic, amvonul din
piatră construit în 1722 este considerat un monument istoric de
renume al secolului.
O altă clădire importantă este biserica din lemn a Bisericii ortodoxe
din strada Tana a fost construită în
1744 spre cinstirea Sfântei Maria.
În afară de cele amintite mai sus,
patru case de locuit au deasemenea importanță monumentală,
ele fiind rezidențele familiilor
Donáth, Rácz, Nagy-Tana, şi casa
părintească a lui Bölöni Farkas
Sándor.
Pe lângă monumentele înregistrate oficial, trebuie să amintim
alte două clădiri cu valoare
arhitecturală şi anume clădirea
grădiniței, şi cea a cazarmei de
odinioară, în care în momentul de
față funcționează biblioteca comunală şi muzeul comunal.
Ca o atracție locală trebuie
menționată biserica bizantină
nouă cu boltă, construită între anii
1937-1946.
Profilul localității este determinat
în mare măsură de stilul arhitectural
particular
care
se
3

Infrastructura şi
patrimoniul
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poate observa în locuințe şi
gardurile din piatră aparținând acestora. Toate
acestea dau un profil unic
localității. Ca o caracteristică a profilului stradal, datorită stilului arhitectural
tipic saşilor, în fața caselor
nu se pot întâlni garduri.
Gardurile sunt continuarea
pereților caselor de locuit,
ele fiind înălțate în continuarea pereților caselor construite din piatră, cărămidă,
sau, mai rar, din lemn.
Tradiția stilului arhitectural
a saşilor nu este carateristică în localitatea Belin Vale,
fiind prezentă doar în mică
măsură. Unele clădiri de
locuit se aseamănă cu cele
din centrul comunal, dar
simplificat, mai ales în ceea
ce priveşte formele şi decorațiunile. Aici amenajarea
clădirilor de locuit, au un
caracter linear, cu curți relativ înguste (5-6 m).
Comuna Belin se situează la
o altitudine de 472 m
deasupra nivelului mării. Se
caracterizează printr-o climă continentală temerată,
astfel încât localitatea are o
floră bogată. Temperatura
medie anuală este în jur de
6,5 ºC. Cantitatea de precipitație anuală este în medie
de 620 ml/m², cea mai mare
cantitate de precipitație
fiind caracteristică lunii Iunie, iar luna februarie fiind
considerată luna cea mai
secetoasă. 42,5% din teritoriul întreg al comunei este
zonă împădurită (2.860 ha).
Considerând în ansamblu
Bazinul Baraolt, comuna
Belin deține cea mai extinsă
proporție
de
teritorii
împădurite. Pădurile sunt
de calitate bună, pe alocuri
sunt blocuri de păduri intacte, mai ales pe ariile unde nu s-au construit drumuri forestiere.
Cea mai mare parte a
zonelor împădurite ale comunei sunt păduri foioase,

cel mai caracteristic tip de arbore fiind fagul. În afară de
acesta, în proporții mai mici se
pot întâlni şi carpeni, stejari şi
brazi.
După Revoluție în urma Legii
18/1991 privind restituirea proprietăților private, proprietarii
căruia i-au fost retrocedate
teritoriile de un hectar au înființat Asociația Proprietarilor de
Păduri Private din Belin. În proprietatea acestei asociații în
momentul de față se află 99 de
hectare de proprietăți forestiere. Obiectivul asociației nu
a fost exploatarea potențialului economic a proprietății forestiere, ci a jucat un rol important în asigurarea cantității
anuale de lemne de foc pentru
membrii acesteia.
În domeniul gestionării forestiere a comunei joacă un rol
important Composesoratul din
Belin, care gospodăreşte un
teritoriu de 1.377 de hectare.
Numărul membrilor şi ai
moştenitorilor
Composesoratului este de 506. Composesoratul exploatează pădurile
exclusiv
conform
planurilor de exploatare, pe
baza cărora pot administra
anual o cantitate de 2.0003.000 m³ de lemn. Composesoratul are un număr mare de
membri în comparație cu teritoriul împădurit exploatabil,
astfel împărțit în părți egale
între membri ar însemna o cantitate anuală de aproximativ
3,9-5,9 m³ de lemne. Dacă din
această medie scădem costurile de exploatare, costurile
de menținere a Composesoratului, atunci se poate observa că această cantitate exploatabilă nu poate suporta
nici cantitatea necesară de
lemne pentru încălzirea gospodăriilor.
În ultimii cinci ani membrii asociației au primit anual 2 metri
(aproximativ 3 m³) de lemne,
sau 30 de RON/metru. Composesoratul a întâmpinat greutăți în valorificarea lemnului
pentru construcții, iar nici ex-

ploatarea nu s-a dovedit rentabilă. În consecință, exploatarea masei lemnoase conform
planului de exploatare este
încredințată
unor
întreprinzători privați. În interesul
accentuării eficienței gestionării
forestiere,
Composesoratul din Belin s-a
fuzionat cu Composesoratul
Bazinului Baraolt.
Această
colaborare
s-a
născut, pentru rezolvarea
problemei valorificării lemnului, după care, fiecare Composesorat a înființat o fabrică
de cherestea. O parte din
aceste fabrici sunt viabile, dar
au fost situații în care
funcționarea neadecvată a
acestora amenința Composesoratul cu lichidarea. Pe
baza aprecierilor proprii a
Composesoratului din Belin,
nici înființarea fabricilor de
cherestea nu au ajutat la
creşterea profitului economic.
Această uzină momentan are
şapte angajați. Transportarea
rumeguşului produs de uzină
(lunar 2-3t) este rezolvată,
colectarea acestuia se face
într-un depozit amenajat.
Acest mod de colectare a rumeguşului este important din
punctul de vedere al protecției mediului, în privința
prevenirii poluării mediului.
Composesoratul din Belin în
ultimii patru ani a realizat o
investiție imobiliară de 3 miliarde de lei vechi, în present
beneficiind de 8 ateliere de
prelucrare a lemnului, în cadrul cărora funcționează 17
maşini de aşchiere de lemn şi
metal. În uzina de cherestea
este montat un ferăstrău cu
bandă veche şi unul nou, totodată dețin un tractor şi o
maşină de teren care ajută în
rezolvarea
lucrărilor forestiere. Reparația drumurilor
forestiere este un proces continu, întreținere lor fiind permanentă.
Culegerea şi valorificarea
fructelor de pădure înseamnă
o resursă economică minoră,
4

ceea ce explică faptul că în cele
mai multe localități nu se face
culegerea organizată a acestora.
În comuna Belin culegerea
fructelor de pădure se face într-o
formă organizată, datorită contractului Composesoratului şi al
Ocolului Silvic Privat care cuprinde întregul Bazin Baraolt. Deşi
valoarea de pe piață a fructelor
de pădure şi a ciupercilor, sumă
raportată la Bazinul Baraolt este
mică, valorificarea acestora totuşi
este oricum un pas pozitiv.
Gestionarea fondului cinegetic
oferă un potențial economic, asociându-se în mod organic cu gestionarea pădurilor.
Pentru valorificarea acestui potențial economic s-a formulat o
inițiativă în cadrul localnicilor.
Momentan realizarea inițiativelor
la nivel local a gestionării fondului
cinegetic este împiedicată de legile în vigoare. Astfel valorificarea
acestui potențial economic se
prezintă doar ca o posibilitate.
În comuna Belin colectarea
deşeurilor provenite din gospodării se face în mod organizat la
fiecare două săptămâni. Colectarea deşeurilor se face cu ajutorul tractorului aflat în posesia
Primăriei locale, iar colectarea şi
transportarea gunoiului se finanțează din contribuția localnicilor. Depozitarea deşeurilor se
face în Belin Vale, într-o groapă de
gunoi amenajată pentru acest
scop. Groapa de gunoi este amplasată pe un teritoriu de 0,30 de
hectare. Depozitul de deşeuri nu
corespunde cerințelor de bază a
depozitării
profesionale
a
deşeurilor, nu este delimitat
corespunzător nici de mediul natural şi nici de localitatea Belin Vale, aflată în apropierea acestuia.
Primăria locală a luat măsuri cu
mai multe ocazii pentru împrejmuirea
depozitului
de
deşeuri, dar din pricina deteriorării acestuia de către localnici, o
parte din gunoi este luat de vânt.
Prin aceasta se degradează nu

Viața culturalã
La dezvoltarea vieții culturale a co-

numai imaginea estetică a mediului natural, dar situația nu poate
fi acceptată nici din punct de vedere igienic. Depozitul de deşeuri
în momentul de față a rezolvat şi a
desființat formarea depozitelor de
deşeuri ilegale, dar trebuie considerat doar ca o soluție provizorie şi
trebuie lichidată cât mai repede în
folosul păstrării calității mediului
natural. Cu toate acestea în comună se face colectare selectivă a
deşeurilor.
Deasemnea ține de problema
menținerii curățeniei mediului şi a
gestionării deşeurilor întreținerea
şi curățarea continuă a albiilor
râurilor şi a pârâurilor. Starea mediului şi a imaginii generale este
deteriorată de hârtiile şi pungile
de plastic aruncate în albie şi pe
malul pârâului care traversează
centrul comunei.
În general putem spune că în privința gestionării deşeurilor s-au
făcut progrese, totuşi sunt
necesare în continuare luarea unor măsuri în privința păstrării calității mediului şi a spațiilor de locuit.
Apele curgătoare de suprafață
sunt alcătuite în comună de pârâul
Belinul Mic (aflat în sudul localității), de pârâul Belin Mare (în direcția sud-est) şi de pârâul Korlát,
care se revarsă în râul Olt.
Comuna dispune şi de ape minerale izvorâte la marginea comunei:
izvorul Zugó, Farkaslaka, cât şi
fântâna cu apă sulfuroasă
Büdöskút, cunoscută de localnici
sub numele de Büdösfürdő. În
apropierea acesteia, la poalele
pădurii se pot întâlni două fântâni
cu debit ridicat, izvoarele Kisbuggyan şi Nagybuggyan, iar lângă
pârâul Belin Mare, la 2,6 km de
comună, izvorul cu debit mare
Darázskő (174 l/sec). Până în present apa izvoarelor Buggyan a fost
valorificată pentru aprovizionarea
cooperativei agricole printr-un
sistem de canalizare.
În zona de inundație a râului Olt,
întâlnim două heleştee şi un braț
munei, cât şi la menținerea varietății acesteia contribuie sărbătorile
şi festivitățile confesionale, activitățile culturale ale instituțiilor de

mort al râului separat pentru piscicultură.
Heleşteul aflat în proprietatea
Consiliului Local funcționează din
1970 pe o suprafață de 8 hectare.
Tot în proprietatea Primăriei locale se află şi brațul mort, obținut
prin regularizarea râului, care are
o suprafață de 2 hectare.
Heleşteul din proprietatea Consiliului Local a fost concesionată pe
o perioadă de 20 de ani, iar
celălalt heleşteu cu o suprafață
mai mica, se află în proprietate
privată.
La marginea localității Belin, lângă
pârâul Belin Mare s-a înființat nu
demult o păstrăvărie. Atât heleşteele cât şi păstrăvăria au un rol
important în atragerea persoanelor care doresc să pescuiască, însă valorificarea acestui
potențial nu se realizează la nivel
maxim.
Ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu apă, în anul 2006 s-a
construit magistrala centrală, şi
amenajarea robinetelor de stradă.
Pentru alimentarea sistemului,
comuna Belin obține apă din comuna Aita Mare, aflată în
vecinătate. Sistemul are o
lungime de 7.250 m în comuna
Belin, iar lungimea acestuia în
Belin Vale este de 4.250 m. Condiția conectării gospodăriilor la
sistemul de alimentare se poate
realiza din ajutor guvernamental.
În lipsa rețelei de canalizare, pârâul Belin Mare este cel mai expus. Cu ocazia unor ploi de amploare unele părți ale comunei (în
special unele părți din Belin Vale)
pot fi amenințate de inundații din
pricina creşterii pârâului Belin
Mare, fiind expuse totodată şi
teritoriile aflate în zona de inundație a râului Olt. Pentru
păstrarea condiției mediului natural, şi îmbunătățirea condițiilor de
viață a localnicilor trebuie acordată o mare atenție canalizării
adecvate a apei reziduale şi a apei
pluviale, acordând atenție special
teritoriilor cu risc de inundație.

învățământ, cât şi activitatea
primăriei şi a biroului cultural local.
Dintre programele care se organizează cu regularitate şi care
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implică cei mai mulți participanți putem aminti Zilele
Belinului, care se organizează
anual
spre
sfârşitul lunii mai.
În comuna Belin trăiesc
până astăzi tradițiile populare a câşlegilor, în care se
include şi datina
inițierii festive a
flăcăilor.
La fel de mulți
participanți sunt
atraşi în localitate
şi de Festivalul
Estival de Tineret
(organizat anual
la sfârşitul lunii
august),
Festivalul Regional al Copiilor
din zona Baraoltului, şi
tabăra pentru tinerii din
localitate.
În ceea ce priveşte organizarea activităților culturale,
un rol important îi revine
inițiativelor Biroului Local
de Tineret, printre activitățile
importante
ale
acestuia
numărându-se
activitățile meşteşugăreşti
tradiționale.
Dezvoltarea culturală a comunei depinde de nivelul
calității infrastructurii culturale, de starea acesteia şi
de activitățile care se desfăşoară în cadrul acesteia.
În satul Belin Vale există un
Centru Multifuncțional pentru desfăşurarea activităților culturale. Acest Centru
este în proprietatea consiliului local, şi se află într-o
stare fizică bună, oferind
spațiu şi organizării nunților
şi altor evenimente necesitând mobilier adecvat. În
schimb Căminul cultural din
Belin din proprietatea bisericii unitariene, se află într-o
stare deteriorată, oferind
foarte rar spațiu unor spectacole sau programe.
Consiliul local are în vedere
construirea unui cămin nou,
modern, până atunci însă
spectacolele şi serbările de

anvergură mai mică se organizează în spațiul în care
funcționează Biroul Local de
Tineret.
Biblioteca locală funcționează
din anul 1958, fondul de cărți
al bibliotecii fiind de circa
6.000 de volume, dispunând
de calculatoare care stau la
dispoziția cititorilor, precum şi
de o sală de lectură cu un potențial de 10-12 persoane
pentru documentare.
Biblioteca are 250 de utilizatori înregistrați, având zilnic
cam 25 de vizitatori, în mare
parte tineri. De cel mai mare
interes în rândul tinerilor se
bucură posibilitatea de utilizare a internetului.
În clădirea bibliotecii, bibliotecarul, folosindu-se de
donațiile localnicilor, a amenajat un muzeu, în care sunt
expuse articole gospodăreşti,
obiecte de uz casnic, porturi
populare.
În ceea ce priveşte ocrotirea
şi predarea dansurilor populare, un rol important îi revine
Formației de dansuri Populare
şi Moderne „Kék-Virág”, care
a fost înregistrată în anul
2002, sponsorul principal al
formației fiind Fundația B0loni Farkas Sandor. Activitatea
formației include predarea
dansurilor populare şi moderne, având spectacole la
festivaluri locale, județene şi
naționale.
În viața culturală locală joacă
un rol important şi inițiativele
comunităților confesionale. În
cadrul bisericii reformate
funcționează un cor ecumenic, iar în urma inițiativei preotului s-a înființat Ansamblul de
dans Parazs, având ca membri
copii şi tineri. Atât în cadrul
bisericii reformate, cât şi a
celei unitariene funcționează
Asociații ale Femeilor. Întrunirile acestora se organizează
de obicei iarna, având în mod
regulat şi invitați.
În comuna Belin organizațiile
nonguvernamentale joacă un

rol important în organizarea
vieții culturale, aceste organizații sunt cele care organizează diverse programe
şi serbări după propriile idei.
În comună există numeroase
inițiative care vizează ocrotirea valorilor culturale şi a
tradițiilor. Cea mai însemnată
dintre acestea, care le
înglobează pe toate celelalte
este Fundația Boloni Farkas
Sandor, denumită după personalitatea care şi-a avut
originea în localitate. Cele mai
importante organizații nonguvernamentale sunt:
 Grupul de tineret din Belin
 Formația de dans modern
şi popular „Kék-Virág”

 Asociația sportivă din
Belin
 Gruparea Cercetaşilor Sikó
Miklós—având 15 membri
 Inițiativele „Ora femeilor”:
Asociația Civilă a Femeilor
din cadrul comunității
reformate;
Asociația
Femeilor din cadrul comunității unitariene
 Corul ecumenic din cadrul
bisericii reformate
 Ansamblul de Copii şi
Tineret „Parázs” din cadrul bisericii reformate
Activitățile desfăşurate în cadrul acestor organizații şi inițiative civile joacă un rol important în formarea comunității prin organizarea programelor variate, mai ales
pentru copii, tineri, femei şi
pentru cei interesați de programe culturale.
Pe lângă aceste organizații
trebuie amintit Asociația Proprietarilor de Animale cât şi
de composesoratul din Belin,
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deşi ambele având o însemnătate mai
ales din punct de vedere economic.
Cele mai multe organizații nonguvernamentale îşi finanțează activitățile din fonduri proprii, dar în relații
strânse, existând o colaborare eficientă între ele, acest lucru fiind tangibil la succesul diferitelor programe
inițiate şi organizate de aceştia.
Nevoia accesului la informație a avut
un rol important în construirea sistemului tehnologiei informaționale şi
de comunicații, precum şi în crearea
competitivității.
Rețelele construite pe tehnologii informațional şi de comunicații de bună
funcțiune, contribuie în mare măsură
la favorizarea comunicației locale, la
întărirea relațiilor, însă cel mai mare
beneficiu este posibilitatea de conexiune cu localitățile mai îndepărtate,
atât din interiorul, cât şi din exteriorul
țării. Dezvoltarea sistemelor TIC are o
importanță sporită mai ales în cazul
regiunilor, localităților izolate.
Dotarea comunei cu rețea de telefonie fixă, acoperirea rețelei de telefonie mobilă, accesibilitatea
serviciilor poştale, conectarea
la internet şi calitatea aces-

Situația economică
În ceea ce priveşte situația economică,
la analiza datelor referitoare la
întreprinderi putem trage concluzia că
majoritatea întreprinderilor din comună
nu funcționează cu profit, nici măcar
asociațiile familiale nu produc cifră de
afaceri.
Majoritatea întreprinderilor înregistrate
care funcționează în comună se ocupă
de comerțul cu amănuntul, doar câteva
îşi desfăşoară activitatea în industria
ospitalieră. Numărul întreprinderilor
care lucrează în sectorul de servicii este

teia, şi punctele informaționale
existente în comuna Belin pot fi
considerate bune.
Pe teritoriul ambelor localități a
comunei sunt amplasate cabine
telefonice de stradă şi serviciile
poştale sunt accesibile tuturor.
Folosirea telefoanelor mobile este
extinsă în comună, însă nici o rețea
de telefonie mobilă nu dispune de
o acoperire integrală pe teritoriul
comunei. Accesibilitatea ştirilor
naționale şi a evenimentelor internaționale este asigurată de rețeaua
locală de televiziune prin cablu.
Conectarea comunei la internet
este asigurată de două servicii de
internet din Sf. Gheorghe. În ceea
ce priveşte accesul la informație au
un rol important calculatoarele şi
conexiunea de internet disponibile
pentru populație. Grupele de vârstă
mai înaintate, care nu dispun de
cunoştințe privind calculatorul, şi
cei aflați în dezavantaj social nu au
acces sau au acces limitat la in-

foarte scăzut.
Datele referitoare la bilanțul întreprinderilor comunale arată clar importanța inițiativelor din această
sfera, deşi în câteva cazuri s-a reuşit
menținerea unei situații economică
echilibrate pe termen lung, sau chiar
dezvoltarea a acestora.
Analiza economică a comunei are la
bază evaluarea situației pieței forței
de muncă. Ceea ce priveşte situației
pieței forței de muncă se observă că
locuitorii din cele două localități au
diferite nivele de şcolarizare, iar majoritatea populației de etnie romă din
Belin Vale nu apare în mod stabil pe
piața forței de muncă ca un salariat

formație prin aceste mijloace, de
aceea extinderea şi accelerarea procesului de informare trebuie dezvoltat.
Ca o problemă generală s-a formulat în cursul analizelor situației din
comună lipsa de informații şi problema circulației informației. Această
lipsă a fost semnalată ca un aspect
negative de către populație şi de
câțiva întreprinzători.
Colaborarea dintre instituțiile comunei este bună, precum şi circulația informațiilor dintre întreprinderile care dețin relații legate
de producție.
Comuna are relații cu localități
înfrățite, cadoul lor a fost statuia
ridicată în Parcul Milecentenar, dar
localitatea înfrățită a ajutat şi la renovările interioare a bisericii unitariene. Această colaborare a fost
legată încă în 1942, iar după Revoluție a fost reînnoită.
În crearea relațiilor regionale sau
naționale/ international un rol important au activitățile culturale organizate în comună, care atrag
un număr considerabil de
vizitatori.

activ înregistrat oficial. În cadrul populației rome este caracteristică practica sezonală a muncii în afara țării,
astfel comportamentul pe piața
forței de muncă a celor două localități diferă într-o măsură considerabilă. Pe parcursul analizei situației
pieței forței de muncă trebuie să
anchetăm structura bazată pe vârstă
a populației, posibilitatea reînnoirii
forței de muncă, luând în considerare indicatorii şi procesele de nivel
județean şi național. Structurarea
populației după vârstă în comuna
Belin arată o tendință de scădere,
tendință pe care o putem observa şi
pe plan național.
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Echipa locală de dezvoltare
comunitară a fost creată
din factori de decizie ale
comunității din Belin. Persoanele care şi-au manifestat dorința de a participa,
beneficiază de suportul
comunității, un lucru important în dezvoltare pe termen lung. Din echipă au
făcut parte mai mulți reprezentanți ai comunității locale vulnerabile, reprezentanți ai ONG-urilor locale
(care lucrează în comunitate şi sunt interesați de dezvoltare şi cooperare), re-

Această metodă a fost dezvoltată prima dată în India
şi Kenia în timpul anilor
1980 şi a fost în principal
folosit de către organizații
non-guvernamentale, ONGuri, care lucrează la nivel
primar. În anii 90 metoda a
intrat şi în Europa, iar din
anul 2001 a fost folosită ca
o metodă eficace de dezvoltare comunitară în special în cazul comunităților
mixte.
Cu ocazia acestei instruiri
membrii echipei de dezvoltare comunitară din Belin
au însuşit o combinație de
abordări şi metode, care leau permis să împartă, să
acumuleze, şi să analizeze
cunoştințele despre viață şi
condiții, urmând să planifice şi să acționeze, să monitorizeze şi să evalueze.
Rolul trainerului era acela al
unui catalizator, un facilitator al proceselor din comunitate, comunitate, care
doreşte şi acționează pentru schimbarea situației
actuale în mai bine. În
cursul
acestei
instruiri
membrii echipei au însuşit
metode noi pentru colectarea de informații, metode
directe şi indirecte de observare,
interviuri semistructurate, interviuri structurale, cu informatori cheie,

prezentanți ai autorității locale (primar, coordonator de
asistență socială, profesori),
reprezentant al clerului, studenți.
S-a acordat o atenție specială
menținerii echilibrului dintre
sexe, vârste, etnii, de asemenea numărul de persoane cu
care s-a lucrat (14) era numărul ideal pentru o echipă de
dezvoltare
comunitară.
(Având în vedere faptul că
echipa de dezvoltare „este o
organizație vie”, aceasta poate creşte sau descreşte în număr.) În prima parte a instrui-

interviuri şi discuții de grup
etc.
În urma acestei instruiri membrii echipei au devenit capabili
să împărtăşească, să dezvolte
şi să analizeze situația actuală,
condițiile de viață, au devenit
capabili să planifice, să
acționeze, să prezinte realitatea pe înțelesul tuturor.
Indiferent despre ce colectiv
sau subiect cercetezi, întotdeauna există o „fântână” de
informații, surse secundare,
scrise sau transmise prin media, care pot fi studii oficiale
sau neoficiale, diferite rapoarte despre condiții socio—
culturale, politice, ecologice şi
economice; statistici naționale şi regionale; informații şi
articole specifice zonei din
jurnale sau ziare, hărți, chiar şi
anumite părți din ştiri TV.
(vezi partea introductivă de
descriere a comunei Belin).
Membrii echipei de dezvoltare comunitară au colectat
aceste date însă au înțeles că
acele date care izvoresc dintro altă realitate a vieții, ceea
transmisă prin tradițiile locale,
pe cale orală: mitologie, poveşti locale, cântece, proverbe, poezii etc. sunt şi ele parte a realității lor locale.
Pentru analizarea prezentului
Belinului membrii grupului au
lucrat cu următoarele metode: analiza nivelului de trai şi

rii s-au folosit metode pentru
crearea unui grup puternic
(metode de teambuilding) cu
ajutorul vizionalizării şi experimentării, iar prin jocurile interactive au fost conştientizate
de către membrii grupului : Ce
este necesitatea? Ce este
mobilizarea şi participarea?
Cum se formează un grup de

modului de viață, analiza forte
a realității (ce avem şi ce ne
trebuie), analiza simplă participativă, analiza SWOT a realității, analiza prin arborele problemelor, analiza prin mapare
participativă, şi calendarului
sezonier.
În cazul analizei SWOT membrii grupului au identificat
următoarele puncte tari :
 comunitate mare cu forță
de muncă şi dorință de a
lucra, oameni capabili de
realizarea schimbărilor, spirit de echipă în comunitate,
terenuri agricole bune, existența pădurilor, păşunilor
şi apelor minerale, a atracțiilor turistice, existența
şcolilor, benzinăriei, centrului de tratament, centrului multifuncțional şi de
coolectare a laptelui.
Ca puncte slabe au fost enumerate de către echipa de
dezvoltare lipsurile infrastructurale:
 canalizarea, lipsa locurilor
de muncă şi existența forței
de muncă nespecializată,
terenuri agricole şi păduri
nefolositecorespunzător,
lipsa posibilităților de exploatare şi dezvoltare a
resurselor
naturale,
numărul copiilor neşcolarizați şi abandonul şcolar
în creştere, mentalitate
neadecvată.
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Ca oportunități au fost menționate
următoarele:
 crearea locurilor de muncă, construirea unei săli de sport, valorificarea resurselor naturale şi
agricole, realizarea canalizării în
comună, folosirea voluntariatului
în dezvoltarea comunității, schimbarea mentalității, promovarea
producției locale.
Amenințările sunt legate de:
 lipsa/diminuarea fondurilor pentru
investiții infrastructurale, de migrarea forței de muncă, înbătrânirea comunității şi de poluarea comunei de către locuitori.
Echipa de dezvoltare comunitară a
realizat calendar serzonier, instrument care a ajutat echipa să exploreze schimbările in sistemul de
venit a oamenilor în diferite perioade
ale anului, sezonalitatea evenimentelor importante din viața comunității
în cursul unui an, precum şi posibilitățile de implementare a activitățile
realizate de către comunitate pentru
dezvoltare. Astfel sezonul de iarnă sa dovedit a fi perioada prielnică
pentru muncă comunitară şi voluntari
-at (posibile perioade identificate
fiind zilnic între orele 12-14 şi 17-19). În
perioada noiembrie-martie (cinci luni)
sunt acasă şi acei peste o sută de persoane, care muncesc în țările Europene.
În cadrul analizei nivelului de trai şi a
modului de viață s-a văzut clar
diferența între Belin şi Satul Belin
Vale, locuitorii Belinului obținând
venituri din agricultură, pensii şi salarii, cei din Belin Vale din muncă în
străinătate, ajutor social, alocații
pentru copii, şi munci ziliere.
În cadrul analizei simple participative
a realității cei 14 membrii a echipei
de dezvoltare comunitară au identificat mai multe probleme de rezolvat,
următoarele schimbări au fost
menționate, ca fiind cele mai importante :
 crearea locurilor de muncă (ex.
înființarea unei fabrici de peleți) în
special pentru tineri
 schimbarea mentalității locuitorilor
 extinderea clădirii şcolii pentru a
avea mai mult spațiu
 continuarea reabilitării drumurilor

 realizarea unui spațiu recreativ,
pentru petrecerea activă a după
-meselor de către copii
 construirea unei săli de sport
pentru toate vârstele
 realizarea unui centru de zi, sau
unui club pentru vârstnici
 construirea unei grădinițe cu
program prelungit
 organizarea de evenimente
pentru înbunătățirea relațiilor
între şcoală—biserică—consiliu
şi în general între membrii comunității
 organizarea cu regularitate a
muncii de voluntariat pentru
înfrumusețarea comunei
 organizarea de campanii de motivare a oamenilor pentru activități comunitare
 amenajarea curții şcolii pentru
copii
 organizarea de schimburi de
experiență pentru tineri
 organizarea de diferite cluburi
pentru mai multe categorii
(clubul femeilor, chiar şi a
bărbaților, club de vârstnici,
mame şi copii) măcar pe timp de
iarnă
 organiizarea de diferite tabere
pentru acumularea de cunoştințe
 înființarea unui centru pentru
colectare de bunuri pentru nevoiaşi
 asigurarea
unui
psiholog
(logoped) pentru copii şi adulți
 asigurarea echipamentului şi
materialelor necesare pentru
protecția civilă (ex. pentru pompierii voluntari)
 asigurarea agenților de pază pe
ogoare mai ales toamna
 înființarea unui dispensar medical sau a punctelor de prim ajutor în satul Belin Vale
S-a procedat la gruparea şi prioritizarea problemelor de rezolvat în
funcție de necesități, preferințe şi
oportunități, după care s-au conturat următoarele idei de proiecte:
1.
Proiecte legate de infrastructură
Asfaltarea/pietruirea
străzilor din comuna Belin,
extinderea şi crearea de
spații pentru activități şcolare
sau alte activități, construirea

sălii de sport, a grădiniței,
asigurarea de spații pentru
centru de zi, colectare
bunuri nevoiaşi etc.)
2.
Proiecte legate de servicii
sociale şi siguranța populației: Organizarea de cursuri de prim ajutor şi de intervenție, crearea de puncta
de Prim Ajutor în special în
Belin Vale. Dotarea acestora
cu echipament necesar intervenției, şi procurarea de
utilaje pentru pompierii voluntari.
3.
Proiecte legate de organizarea evenimetelor comunitare : tabere, muncă de voluntariat, schimburi de experiență, campanii pentru
schimbarea de mentalități,
înfrumusețare comună, organizarea de cluburi pe timp
de iarnă etc.)
4.
Proiecte legate de crearea
locurilor de muncă şi asigurarea de venituri: organizarea de cursuri necesare
cerințelor pe piața muncii,
piață de desfacere pentru
bunuri produse de comunitate.
În cadrul metodei de Analiză forte
a realității membrii echipei de
dezvoltare
au
răspuns
la
întrebările: Ce avem şi Ce dorim să
avem, după care au identificat şi
ce pot face ei în comunitate
pentru a ajunge la rezultatele dorite:
a. accesarea fondurilor necesare
dezvoltării infrastructurale şi a
tuturor fondurilor disponibile
pentru comunitatea din Belin
b. folosirea puterii comunității în
producerea de schimbări positive prin muncă de voluntariat,
prin contribuția potențialilor
sponzori şi donatori locali şi
europeni şi obținerea de fonduri de la cei interesați
c. analiza pieții, folosirea mediei
şi a reclamei pentru vânzarea
produselor locale, găsirea de
pieți de desfacere prin internet, organizarea de târguri,
folosirea experiențelor altora
etc.
9

PLANUL DE
DEZVOLTARE
COMUNITARĂ
PENTRU
COMUNA BELIN
Muncă de teren

Atelierul Comunitar

Planificarea
Proiectelor

P L A N D E D E Z V O L T A R E
C O M U N I T A R Ã B E L I N

Membrii echipei de dezvoltare comunitară au avut la
dispoziție trei zile pentru
munca de teren, această
activitate fiind necesară
pentru a vedea părerea
comunității, pentru validarea informațiilor şi a datelor
adunate cu ajutorul metodelor prezentate mai sus,

Atelierul Comunitar a fost
organizat pentru a oferi un
feedback comunității de
către Echipa de Dezvoltare
Participativă şi pentru a
primii un feedback de la
comunitate necesară validării proiectelor de dezvolatre pentru viitor. Cu
această ocazie s-a confirmat a treia oară (de la
membrii echipei, cu ocazia
evaluării în teren şi de la
membrii comunitari participanți la Atelierul de Grup
Lărgit) prioritățile comunității şi disponibilitatea de a
contribui la schimbare, de a
oferii resursele şi capacitatea lor în realizarea posibilelor proiecte. Datele din
teren arată o diferență între Belin şi satul Belin Vale
în prioritizarea activităților,
dar nu şi activitățile în sine.
În cadrul Atelierului Comunitar după prezentarea
rezultatului muncii de teren
de către membrii echipei de
dezvoltare, s-a lucrat cu cei
prezenți folosind metoda
de analiză simplă participativă a realității. După grupare şi prioritizare au rezultat următoarele arii de
intervenție commune pe
termen lung:

Datelor adunate, recomandările comunității şi aprobarea ideilor pentru proiecte au constituit baza pentru

pentru adunarea altor date în
mod direct şi indirect, prin
observare directă, chestionare structurate şi semistructurate, interviuri, prezentarea realității prin poze pentru identificarea deschiderilor
ce merită o explorare viitoare.
Organizarea, structurarea şi
analiza datelor adunate, pre-

gătirea acestora pentru prezentare în cadrul Atelierului
Comunitar (Seminar de Grup
Lărgit) a fost realizat de către
membrii echipei prin diferite
metode de prezentare: de la
fotografii semnificative până
la diagramele cerc şi bare.

1.

Dezvoltarea infrastructurii:
asfaltarea/
pietruirea străzilor din
comuna Belin, construirea unei săli de
sport şi grădinițe cu
program
prelungit,
centru de zi pentru
vârstnici

2.

Proiecte legate de organizarea
evenimetelor comunitare: campanii pentru schimbarea mentalități, înfrumusețare
comunei,
asigurarea unui mediu
mai curat, învățarea de
a fi mai gospodari
din punct de vedere
economic,
colectare
bunuri pentru nevoiaşi
etc.)

3.

Deschiderea de cluburi
pentru pensionari, tineri, femei, bărbați,
vârstnici,
mame şi
copii.

Atelierul de Grup Lărgit s-a
încheiat cu Maparea participativă de viitor – prezentarea
prin puterea imaginii, şi a semnelor desenate, uşor de înțeles de către toți membrii comunității a hărților ideale,
reprezentând realitatea anului 2040, cu dezvoltările alese

realizarea de micro-proiecte
comunitare de către echipa
de dezvoltare. Pentru aceasta s-a trecut la instruirea

deja realizate.
Participanții au lucrat în grupuri şi şi-au ales simbolurile,
decupând poze din reviste
pentru a arăta rezultatele
proiectate în viitor.
Tematici alese (vor constituii
baza proiectelor de viitor):
 Mentalitatea
oamenilor
din Belin în 2040
 Centrul Multifuncțional din
Belin Vale în 2040
 Cluburile comunitare din
Belin în 2040
 Locurile de muncă din Belin în 2040
 Serviciile sociale în comunitatea din Belin în 2040
 Tabăra din Belin Vale în
2040
 Siguranța populației din
Belin în 2040
 Mediul nostru înconjurător
în 2040
Toți cei prezenți au decis ca
şansa cea mai mare pentru
reuşită ar avea pe moment
trei micro-proiecte, care pot fi
realizate în termen scurt ca un
prim pas pentru dezvoltare şi
în care membrii comunității sar implica, conform rezultatelor chestionarelor:
I. Centrul Multifuncțional
II. Protecția mediul înconjurător
III. Serviciile sociale

echipei cu parcurgerea
fazelor de proiectare,
monitorizare, raportare
şi evaluare.
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Conceperea micro-proiectelor care
vor avea impact considerabil asupra
uneia sau mai multora dintre prioritățile identificate implică participarea
membrilor comunității. Baza conceperii micro-proiectelor a constituit
Arborele problemelor şi Arborele de
planificare (Arborele obiectivelor)
înțeleasă de toți membrii echipei.

Micro-proiectul
Dezvoltarea Centrului
Multifuncțional

Problema principală :
Centrul Multifuncțional, o clădire mare, luminoasă din Belin Vale, nu este
funcțională.
Cauze :
1. lipsa de interes din partea locuitorilor
1.1. lipsa motivației
1.2. locuitorilor li se pare inutil :
s-au început aici multe lucruri,
dar nu s-au continuat
2. distanța mare pentru unii locuitori
de a ajunge la centru
2.1. lipsa motivației
3.centrul nu oferă activități interesante
3.1. dotare insuficientă
3.2. nu este cine să organizeze
activitățile
4. nu sunt persoane, care să mobilizeze comunitatea
4.1. lipsa dezvoltatorilor, formatorilor comunitari
4.2.dezinteres
4.3. mulți capabili sunt plecați
5. nu este dotat corespunzător pentru activități comunitare
5.1. nu s-au cerut fonduri pentru
dotare
5.2.odată cu terminarea fondurilor activitățile s-au oprit
Efecte:

Nefuncționarea centrului duce la :
1.degradarea clădirii
1.1. se va ruina
1.1.1. va dispărea (bani
aruncați)
1.2. dezinteres
2.decepția oamenilor
2.1. dezamăgire
2.2. lipsă de chef de a face
ceva pentru comunitate
2.3. dezinteres
3.lipsă de dezvoltare
3.1. lipsă de progres
3.2. stagnare
Obiectivul principal :
Centrul Multifuncțional din Belin
Vale este cu adevărat multifuncțional.
Obiectiv nr. 1. Oprirea degradării
clădirii, a ruinării şi dispariției acestuia
Obiectiv nr. 2. Îndreptarea atenției şi interesului locuitorilor asupra
posibilităților existente în această
clădire
Obiectiv nr. 3. Organizarea de
activități pentru a entuziasma şi
motiva populația
Obiectiv nr. 4. Progres şi dezvolatre comunitară datorită bunei
funcționări a centrului comunitar.
Mijloace :
1. atragerea interesului locuitorilor (centrul să fie în atenția tuturor)
1.1. motivarea locuitorilor cu
participarea la activități interesante, dorite de ei
1.2. desfăşurarea de activități
în mod regulat pe termen lung
2. organizarea transportului ocazional a locuitorilor din zonele mai
îndepărtate
3. alcătuirea unei oferte de program interesante pentru comunitate
3.1. dotarea cu mobilier
adecvat (scaune şi mese) precum şi decorarea centrului de
către membrii comunității, ca
centrul să fie mai prietenos
3.2. formarea unui trainer
comunitar, care să coordoneze

organizarea activităților, să
mobilizeze comunitatea
4. membrii comunitari să aibă
posibilitatea de a preda informații
şi cunoştințe acumulate pentru
ceilalți/ invitrea de specialişti
4.1. multe persoane capabile sunt plecați, dar care pot
aduce idei şi cunoştințe noi
pentru comunitate.
Activități periodice propuse
pentru funcționarea centrului:
I.
treninguri
şi
evenimete
pentru schimbarea mentalității populpopulației
II. folosirea locului pentru activități
recreative-distractive
pentru copii
III. amenajarea de către membrii
comunității pe bază de voluntariat a curții centrului,
înfrumusețarea acestuia cu
aportul fiecăruia
IV. organizarea săptămanală sau
lunară a cluburilor pentru
pensionari, femei, mame şi
copii etc.
V. organizarea trimestrială a
colectei de bunuri pentru
săracii comunității
VI. organizarea de pregătiri în
domeniul primului ajutor şi
intervenției în caz de
catastrofe
VII. serviciu
psihologic
săptămanal pentru a ajuta la
rezolvarea cazurilor în special la copii
VIII. organizarea de consiliere şi
mediere legată de sănătate
IX. organizarea
de
cursuri
pentru învățarea de meserii
cerute pe piață

11

Problema principală :
Mediului înconjurător este
poluat de către locuitori.

PLANUL DE
DEZVOLTARE
COMUNITARĂ
PENTRU
COMUNA BELIN

Micro-proiectul
Protecția mediul
înconjurător

Cauze :
1. Membrii comunității nu
cunosc
urmările/
consecințele faptelor lor
1.1. nu sunt reguri clare
1.2. populația nu este
informată îndeajuns
1.3. populația nu este
educată suficient în acest
sens
2. Oamenii sunt leneşi („De
aruncat este mai uşor”)
2.1. din cauza lipsei de
educație
2.2. oamenii nu depun
efort
3. Cantitatea gunoiului este
prea mare pentru punctele
de colectare
3.1.
contractele
cu
firmele
colectoare
sunt
proaste
3.2.
populația
foloseşte
multe lucruri care
nu sunt reciclabile
4. Nepăsarea
4.1. lipsă educației
4.2. lipsă de respect
față de ceilalți locuitori
4.3.
lipsă de respect
față de mediu, de natură
5. să nu plătească taxă
5.1. spun că nu au
depus gunoi (sunt necinstiți)
5.2. reavoință
5.3. sunt cîțiva săraci,
care nu au bani să plătească
taxa
6. Lipsa colectării în unele
locuri ale comunei
6.1. lipsa plății taxei
6.2. locuri greu accesibile
Efecte:
Poluarea mediului înconjurător duce la:
1. Degradarea solului
1.1. infectarea apelor

P L A N D E D E Z V O L T A R E
C O M U N I T A R Ã B E L I N

1.1.1. înbolnăvirea
populaţiei
1.2. producţii
agricole
proaste
1.2.1. sărăcie
2. Apariţia de infecţii diferite
2.1. epidemii/boli
2.1.1. scăderea puterii
de muncă
2.1.2. cheltuieli în plus
pentru medicamente
3. Poluare
3.1. Înbolnăviri/epidemii
Obiectivul principal:
Mediul înconjurător este frumos şi curat
Obiectiv nr.1.Solul este fertil
Obiectiv nr.2.Apele sunt curate
Obiectiv nr.3.Populaţia comunei este sănătoasă
Obiectiv nr.4.Producţia agricolă este bună
Obiectiv nr.5.Locuitorii comunei sunt bogaţi ,sănătoşi,
au putere de muncă
Obiectiv nr.6.Comuna este
curată
Mijloace :
1. Se organizează acţiuni de
conștientizare a membrilor
comunităţii
de
efectele/
urmările poluării şi sunt informaţi regular de situaţia
poluării cu gunoi şi resturi
menajere din mediul lor înconjurător
2. Sunt stabilite reguli clare cu
privire la poluare (se aplică şi
sancţiuni). Populaţia este informată cu privire la aceasta.Sumele colectate din sancţiuni sunt folosite pentru înfrumuseţarea comunei
3. Membrii comunităţii participă la educaţie legată de
efectele dăunătoare ale comportamentului „poluant”
4. Membrii comunităţii depun
efort
pentru
păstrarea
curăţeniei şi acţiuni de înfrumuseţare a mediului.
5. Se revizuie contractele cu
firmele colectoare de gunoi, în
fiecare loc
se va realiza colectarea cu găsirea modalităţii

de a ajunge şi în zonele greu
accesibile
6. Populaţia este educată
pentru folosirea de ambalaje
reciclabile şi colectarea acestora
7. Oamenilor le pasă de aspectul comunităţii, sunt învăţaţi să
respecte
ceilalţi locuitori şi
mediul înconjurător şi natura
prin organizarea de acţiuniu/
activităţi de conţtientizare
actractive şi prin aplicarea de
sancţiuni celor care nu se conformează
8. Toată lumea este obligat la
plata taxei pentru ridicarea
gunoiului. Săracii sunt ajutaţi
cu plata taxei

Micro-proiectul
Serviciile sociale a
comunității din Belin
Problema principală :
Lipsa serviciilor sociale specializate
Cauze :
1. Lipsesc serviciile sociale
specializate la care poți apela
când ai nevoie,
1.1 Lipsa specialiștilor în
domeniu,
1.2 Lipsa unui spațiu dotat
corespunzător,
1.3 Lipsa unui program
constant și prestabilit de care
știe toată lumea,
2. Lipsa locurilor de muncă,
2.1 Lipsa orientării profesionale, mai ales la tinerii care
nu cunosc preferințele profesionale și se orientează mai degrabă după ofertele pieței locurilor de muncă,
2.2 Necunoașterea / conștientizarea preferințelor profesionale,
2.3 Rata redusă a persoanelor care urmează un curs de
formare profesională,
2.4 Lipsa serviciilor de
mediere a muncii,
2.5 Lipsa
investitorilor
care creează locuri de muncă,
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2.6 Lipsa spiritului antreprenorial.
3. Lipsa unor servicii destinate vârstnicilor,
3.1 Lipsa serviciilor de îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstnice,
3.2 Lipsa serviciilor de tip centru
de zi pentru persoane vârstnice,
3.3 Lipsa serviciilor pentru vârstnici cu ar fi masa la domiciliu, asigurarea apei potabile (din fântână), asigurarea încălzirii (tăiatul, căratul lemnelor) și a reparațiilor în și înafara casei
pentru a asigura confortul minim.
4. Lipsa serviciilor sociale destinate
copiilor și familiei
4.1 Lipsa serviciilor de consiliere
pentru familie,
4.2 Lipsa specialiștilor în domeniu,
4.3 Lipsa interesului pentru aceste servicii la bărbați.
Efecte:
1. Degradarea calității vieții persoanelor aflate în criză, risc de excluziune
socială,
1.1 Imposibilitatea creării și furnizării serviciilor sociale fără specialiști,
1.2 Imposibilitatea realizării serviciilor sociale fără spații adecvate,
1.3 Imposibilitatea de a accesa

Concluzii și propuneri
Concluzii generale
Acest Plan de Dezvoltare Comunitară
a fost creată cu scopul de a ajuta comunitatea din Belin în identificarea
nevoilor existente şi realizarea
planurilor de dezvoltare concrete de
viitor cu ajutorul Echipei de Dezvoltare Comunitară Participativă, echipă
care şi-a însuțit metodele şi instrumentele necesare Evaluării Participative Rapide, muncii de teren, organizării
Atelierului
Comunitar
(Seminarului de Grup Lărgit), Planificării Proiectelor Comunitare.

serviciile sociale fără un program prestabilit de care știe toată comuna.
2. Sărăcirea populației din cauza lipsei
veniturilor
2.1 Creșterea șomajului în rândul
tinerilor,
2.2 Creșterea numărului tinerilor
care emigrează pentru a muncii în
străinătate,
3. Degradarea calității vieții persoanelor vârstnice dependente.
3.1 Creșterea numărului de îmbolnăviri în rândul vârstnicilor,
3.2 Creșterea numărului de decese în rândul vârstnicilor,
3.3 Reducerea speranței de viață,
4. Degradarea calității vieții familiilor
și a copiilor
4.1 Creșterea numărului de familii monoparentale,
4.2 Creșterea numărului de copii
care trăiesc în sărăcie,
4.3 Creșterea numărului de copii
abandonați.
Obiectivul principal :
Populația comunei are acces la servicii
sociale specializate în diferite domenii
Obiectiv nr. 1. Servicii sociale specializate funcționale și accesibile,

clare, flexibilitate, diversificarea
ideelor, unitate şi sinceritate, devotement, respect şi seriozitate
față de comunitate, punctualitate
în muncă, egalitate etc.

Propuneri
Toate materialele realizate cu ocazia trainingului de dezvoltare, datele adunate în cursul muncii pe teren, precum şi chestionarele, materialele prezentărilor etc. SUNT PRO-

Obiectiv nr.2. Servicii sociale de orientare, mediere și ocupare funcționale și
accesibile,
Obiectiv nr.3. Servicii sociale destinate
vârstnicilor funcționale și accesibile,
Obiectiv nr.4. Servicii sociale destinate
familiei și copilului funcționale și accesibile.
Mijloace :
1. Se asigură specialiști, echipamente
și spații pentru înființarea de servicii specializate de consiliere în domeniile identificate ca prioritare,
2. Sunt stabilite proceduri și demersuri pentru asigurarea bunei funcționări a serviciilor specializate, se
acreditează serviciile sociale furnizate,
3. Se asigură specialiști, dotări, echipamente pentru înființarea de servicii specializate pentru facilitarea
găsirea unui loc de muncă.
4. Se asigură specialiști, dotări, echipamente pentru înființarea de servicii specializate pentru populația
vârstnică,
5. Se asigură specialiști, dotări, echipamente pentru înființarea de servicii specializate pentru familie și
copii.

PRIETATEA COMUNITĂŢII şi vor fi
folosite în viitor de către membrii
comunității. Aceste materiale
conțin şi angajamente personale a
fiecărui membru de echipă legat
de dezvoltare. Deasemenea toate
materialele din care s-a realizat
această lucrare sunt şi vor fi
păstrate în comunitatea din Belin
şi vor constitui baza de lucru pe
termen lung a Echipei de Dezvoltare Comunitară Participativă în
viitor.

Echipa de dezvoltare comunitară şi-a
formulat din primul moment atitudinea şi modul de acțiune legată de
munca lor pe viitor, aceasta fiind caracterizată de spirit de echipă,
colaborare cât mai strânsă şi activă a
membrilor, formularea obiectivelor
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PROMOTOR
FILIALA JUDEȚEANĂ DE CRUCEA
ROȘIE ROMÂNĂ
RO—520055, Sfântu Gheoghe
Str. Kos Karoly, nr.7

Proiectul ”Comuna în care mă simt bine” este finanțat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de
74.450,00 Euro, valoarea totală a proiectului fiind de
83.668,00 Euro.

Tel.: 0267-313-802
Fax: 0267-313-802

Proiectul se derulează în perioada 01.04.a2015 – 31.03.2016.

Email: crucearosie.covasna@gmail.com

Comuna în care mă simt bine!
Obiectivul general al proiectului constă în:

Dezvoltarea comunității interetnice Belin şi creşterea
capitalului social pe termen mediu prin:

1. Elaborarea unui Plan de Dezvoltare Comunitară (PDC) a
comunei Belin pe termen mediu şi lung;
2. Înființarea unui Centru Social Multifuncțional pentru a
deservi minim 300 de adulți şi 75 de copiii;

Beneficiarii proiectului vor fi:


75 de copiii dezavantajate social din
comunitate,



minim 300 de persoane dezavantajate social din comună;



întreaga comunitate (2859 locuitori),



consiliul local, primăria, autoritățile
locale, liderii comunităților de diferite
etnii, 2 ONG-uri.

3. Organizarea unei campanii de conştientizare cu titlul
„Noi suntem responsabili”;
4. Dezvoltare organizațională a două ONG-ri;
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