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0 CLUBUL FEMEILOR ACTIVE: 

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNITATE DEZVOLTATĂ

Diana MIHAILA,
Biblioteca Publică Văsieni, 
raionul Ialoveni

În viața de zi cu zi se tot vorbește de o 
emancipare a femeii, de o eliminare a dis-
criminării femeii, de o egalitate în drep-
turi între femeie și bărbat, dar realitatea 
e cu totul alta. vulnerabilitatea femeilor 
de la sat rămâne a fi actuală. Accesul la 
perfecționare, dezvoltare și alte posibilități 
de manifestare a femeilor din mediul rural 
este mai redus în raport cu mediul urban. 

Conștientizăm că femeia este nucleul 
societății, ea influențează direct procesul 
de educare a tinerei generații și are un rol 
important în procesul dezvoltării umane și 
al întregii societăți. Atunci când femeia își 
crește standardele, ea schimbă lumea. Așa 
a început și povestea Clubului Femeilor 
Active, cu idea: „Schimbă-te tu și schimbă 
lumea!ˮ

Clubul Femeilor Active a luat naștere în 
anul 2017, cu genericul ,,Împreună pentru 
o comunitate dezvoltată”. 

Scopul acestui serviciu ține de dezvolta-
rea personală a femeilor din mediul rural și 
implicarea acestora în viața socială.

impactul activității Clubului femeilor 
active: pe parcursul a 3 ani de activitate în 
clubul femeilor active s-au înscris 25 de 
participante cu vârsta cuprinsă între 18-53 

de ani. În urma instruirilor și participarea 
la diferite activități, evenimente cultural-
educative, sociale și-au dezvoltat abilități, 
cunoștințe de comunicare, de implicare în 
viața comunitară și au contribuit la promo-
varea valorii și imaginii bibliotecii în co-
munitate. Biblioteca a devenit o instituție 
de succes datorită acestui serviciu prin 
implementarea proiectelor și atragerea de 
investiții. A crescut vizibil numărul de uti-
lizatori cu vârsta între 20-45 de ani.

Femeile, participante la ședințele Clu-
bului, au descoperit potențialul lor intelec-
tual, decizional și capacitatea de a lucra în 
echipă. În prezent acestea sunt promotoare 
de propuneri și sugestii, precum și realiza-
toare de activități educative, culturale, de 
recreere. Astfel, datorită inițiativelor mem-
brilor „Clubului Femeilor Active” membrii 
comunității beneficiază de servicii în ca-
drul Clubului de lectură, taberei de vară, 
excursii, vizionari de filme, participare la 
emisiuni și concursuri, proiecte.

implicarea femeilor în activități de in-
formare, formare, mobilizare este cheia 
implementării cu succes a schimbărilor în 
comunitatea din care fac parte.
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