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Scenariul 1) E o zi de februarie. Drumul spre sat e malos si fiecare curba poate fi fatala daca soferul 

nu poate struni bine caii putere ai masinii rablagite cu care ne deplasam. E sezonul ploilor torentiale 

si al caldurilor sufocante aici in emisfera sudica si acest tip de drum secundar e unul dintre cele mai 

sigure cai de a trai momente pline de adrenalina. Din cand in cand trecem prin sate saracacioase 

colorate ici colo de plasticul folosit in loc de ferestre in casele darapanate si de hainele pestrite ale 

sarmanilor locuitori. Dupa multe ore de angoasa ajungem in sfarsit la destinatie. Localitatea ce ne 

va gazdui pentru urmatorul an e dezolanta. Acelasi tip de case ca si cele de prin satele pe unde 

trecuseram mai adineaori: saracacioase, gata-gata sa se darame la prima rafala mai serioasa de 

vant, cativa caini pribegiti mergand fara o directie precisa prin centrul satului, copii imbracati cu 

haine prea mari sau prea mici pentru trupurile lor firave, adulti cu ochii pierduti parca intr-o 

resemnare fatidica. 

 

Scenariul 2) E o zi calduroasa de februarie, dar binecuvantata de adieri razlete de vant. Drumul spre 

sat, de o culoare rosietica intensa, serpuieste printre campuri de ceai de un verde crud si printre sate 

pestrite in care se vede ingeniozitatea locuitorilor in a-si construi locuintele din mai nimic. E sezonul 

ploilor torentiale in emisfera sudica si asta inseamna explozie de culori si de viata. Desi drumurile 

pot deveni foarte incomode datorita pamantului lunecos, asta nu ii impiedica pe soferii locului sa isi 

arate maiestria in a conduce chiar si masini greu de stapanit ca cea cu care ne deplasam noi. Dupa 

cateva ore de condus prin aceste peisaje tropicale pline de culoare si prospetime, am ajuns la 

destinatie. Localitatea ce ne va gazdui pentru urmatorul an ni se arata in toata simplitatea si 

splendoarea ei: case traditionale inconjurate de banani gata-gata sa se rupa sub greutatea fructelor 

si de fel de fel de copaci care formau parca un curcubeu terestru cu florile lor, ici-colo cate un caine 

flocos alergand de la un grup de trecatori la altul pentru a primi o mangaiere si poate chiar ceva de 

mancare, copii plini de energie si adulti curiosi bucurandu-se de sosirea unor noi musafiri in satul 

lor. 

 

Doua modalitati de a prezenta aceeasi realitate, cea din satul Lugarawa situat in sud-vestul Tanzaniei, 

unde am lucrat ca manager de programe in 2015. Prima descriere ar fi perfecta pentru a justifica orice 

forma de ajutor pentru acel loc pierdut in mijlocul muntilor, intr-o regiune a Tanzaniei de care adesea 

si guvernul local uita ca e locuita. Prima descriere e perfecta in justificarea oricarei interventii externe 

pentru a ajuta acea comunitate sa iasa din mizerie si disperare. Prima descriere e perfecta in a convinge 

opinia publica, in special donatorii straini, ca sunt necesare proiecte de dezvoltare pentru a-i ajuta pe 

acei sarmani sa aiba un maine mai decent. 

 

Eu prefer cea de-a doua modalitate de prezentare a satului Lugarawa. De ce? Deoarece atunci cand 

decid sa contribui la dezvoltarea unei comunitati locale prefer sa plec de la premisa ca in a acea zona 

voi gasi resurse umane si idei esentiale pentru crearea unor proiecte de dezvoltare cu un impact 

durabil. Atunci cand ma hotarasc sa imi folosesc experienta si energia in gasirea de solutii pentru 

problemele existente intr-o comunitate, sunt convinsa ca oamenii locului pot sti foarte bine care ar fi 

metodele si mijloacele cele mai potrivite pentru solutionarea anumitor probleme. 

 

Imediat dupa sosirea mea in Lugarawa am decis sa invat cat mai multe despre dinamica sociala din 

sat, sa cunosc personal cat mai multi locuitori, sa stabilesc contacte cu reprezentantii formali si 

informali din comunitate si sa invat limba folosita de localnici. Dupa mai putin de o luna de 

interactiune intensa cu localnicii am reusit sa aflu multe informatii despre problemele cu care se 

confrunta acea comunitate dar si despre initiativele locale de a le solutiona. Asa am aflat de existenta 

a doua asociatii de voluntari locali, active in special in ajutorarea copiilor si batranilor vulnerabili. 



Dupa cateva discutii cu liderul uneia dintre ele, Lugarawa Development Foundation (LDF), am decis 

sa lucram impreuna pentru a diversifica activitatea asociatiei, pentru a-i creste vizibilitatea si pentru 

a spori increderea echipei sale in fortele proprii in dezvoltarea de noi programe. 

 

Pe parcursul celor opt luni de colaborare, impreuna cu colegii din LDF am reusit sa dezvoltam o noua 

gama de proiecte cu impact social pe termen lung, am crescut vizibilitatea asociatiei nu numai la nivel 

local dar si regional si nu in ultimul rand, am format o echipa mai puternica gata de a formula noi 

initiative. Dar cel mai important lucru pe care l-am realizat a fost identificarea de lideri informali din 

comunitate pe care i-am pregatit sa devina mobilizatori sociali si viitori factori de dezvoltare locala. 

Prin diferitele initiative coordonate de LDF am reusit sa intram in contact cu multi tineri din zona si 

in urma discutiilor avute cu ei, am aflat ca unii avusesera adesea idei pentru solutionarea unor 

probleme din comunitatile lor insa lipsa resurselor, a experientei in dezvoltarea de proiecte si a 

legitimitatii opiniilor lor in comunitate datorata varstei, i-au determinat pe toti sa renunte la a-si 

transforma ideile in actiuni concrete. 

 

Impreuna cu LDF am creat oportunitati pentru cat mai multi tineri din comunitatile locale sa 

dobandeasca experienta, legitimitate si curaj in dezvoltarea de proiecte si actiuni cu un impact social 

durabil. Cu un minimum de resurse, atat umane cat si financiare. in cele opt luni LDF a reusit: 

 

1) sa organizeze o calatorie de o zi pe un munte din zona pentru aproximativ 80  de elevi si cativa 

profesori din 4 scoli. Aceasta activitate a avut loc pe 1 iunie cu ocazia Zilei Mondiale a Copilului. A 

fost pentru prima oara in istoria satului cand s-a organizat o activitate de acest gen. Cu aceasta ocazie 

copiii au putut afla informatii despre drepturile lor si despre importanta pe care o are protejarea naturii 

si au putut sa se bucure pe deplin pentru o zi de faptul ca sunt copii. Cele mai multe prezentari au fost 

facute de copii, de profesori si de tinerii voluntari ce s-au alaturat echipei LDF in realizarea acestui 

eveniment. Dupa aceasta actiune reprezentati ai scolilor locale in colaborare cu tineri din sat au decis 

sa organizeze in viitor acttivitati similare. 

 

2) sa organizeze o activitate de curatenia a satului la care au participat aproximativ 15 voluntari locali 

si o mare parte a proprietarilor de afaceri din zona centrala a satului. Evenimentul a fost coordonat de 

LDF dar o mare contributie in buna desfasurare a actiunii au avut-o si reprezentantii administratiei 

locale. In timpul actiuniii, participantii au discutat despre imbunatatirea depozitarii deseurilor si 

despre informarea tuturor locuitorilor privind necesistatea protejarii mediului. Dupa terminarea 

acestei actiuni Consiliul Local a propus organizarea lunara a unei zile de curatenie generala a satului 

si propietarii de magazine au incercat sa mentina in permanenta curatenia din jurul locatiilor unde isi 

desfasurau activitatea. 

 

3) sa organizeze un festival de doua zile la care au participat mai mult de 2000 de persoane. Acest 

festival a fost organizat cu doua scopuri principale: 1) sa atraga atentia asupra unei probleme grave 

in zona - distrugerea mediului si utilizarea abuziva a resurselor naturale – si 2) sa determine pe 

locuitorii celor trei sate din comuna sa lucreze impreuna pentru solutionea ei. Acest festival a 

mobilizat reprezentanti ai tuturor institutiilor din zona, fiecare incercand sa contribuie cat mai mult 

la buna desfasurare a evenimentului. Comunitatea din Lugarawa si-a propus sa mai faca astfel de 

evenimente si LDF s-a angajat sa organizeze anual un festival asemanator. 

 

4) sa organizeze sesiuni de informare si de discutii cu localnicii pe teme importante precum: 

 a) prevenirea conflictelor. LDF s-a mobilizat in acest sens tinand cont de faptul ca 2015 a fost 

un an electoral destul de problematic la nivel national; 

 b) azil si refugiati. Tanzania e probabil unul dintre cele mai stabile state din Africa de Est si 

in pofida faptului ca Lugarawa e situata departe de puncte de intrare a refugiatilor in tara, LDF 

a vrut sa atraga atentia ca aflandu-se intr-o regiune foarte instabila din punct de vedere politic 

situatia s-ar putea oricand schimba radical. In timpul intalnirilor s-au punctat diferite actiuni 



de prevenire a conflictelor si s-a discutat despre neceistatea solutionarii in mod pasnic a 

oricarei situatii ce ar putea degenera intr-un conflict. 

 c) reducerea abandonului scolar. In Lugarawa, sat cu o populatie de aproximativ 8000 de 

locuitori, exista multe institutii de invatamant atat publice cat si private. Rata inscrierii in 

invatamantul primar obligatoriu e de aproximativ 90%, insa rata participarii continue la 

cursuri e de aproximativ 40-50%, iar cea de terminare a nivelului primar de educatie e de 

numai aproximativ 20%. La nivelul studiilor liceale procentele sunt si mai reduse, abandonul 

scolar fiind inregistrat in special in randul fetelor. LDF a incercat sa identifice cauzele acestui 

fenomen si sa gaseasca solutii impreuna cu parintii elevilor, cu profesorii din scoli si cu 

reprezentanti ai autoritatilor locale. 

 

Acestea sunt doar cateva dintre actiunile initiate de LDF in scurta perioada in care am facut parte din 

echipa asociatiei. Marea majoritate a activitatilor au fost realizate cu fonduri foarte reduse dar cu un 

numar din ce in ce mai mare de voluntari locali, din afara asociatiei. Eu, am incercat sa fiu cat mai 

putin vizibila in timpul evenimentelor sau al actiunilor initiate de LDF, chiar si atunci cand eu eram 

initiatoarea acelor activitati. Am considerat ca o astfel de atitudine era foarte importanta pentru: 

1. sporirea increderii in fortele proprii pentru colegii din LDF; 

2. cresterea legitimitatii actiunilor LDF la nivel local; 

3. construirea unui sentiment de ownership pentru comunitatea locala. 

 

In perioada in care am locuit in Lugarawa, am intrat in contact direct si cu reprezentanti ai unor 

organizatii si grupuri de initiativa din strainatate, care au incercat sa contribuie la dezvoltarea 

comunitatii locale prin crearea unor proiecte in zona in anii trecuti sau in 2015: 

  Hilfe für Lugawara (Austria) 

 Nessuno escluso, ACRA CCS si Amici di Dr. Lino (Italia) 

 Peace Corps (USA) 

 

Toate aceste organizatii si grupuri de initiativa au avut intentii bune si reprezentantii lor si-au dat tot 

interesul in a contribui cat mai mult la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din Lugarawa, dar 

consider ca multe din actiunile si proiectele lor nu au avut un impact durabil. De exemplu: 

 doua scoli au fost dotate cu computere dar nu a fost pregatita nicio persoana pentru a-i ghida 

pe elevi si pe profesori in folosirea lor. De aceea salile de calculatoare au ramas practic 

neutilizate. 

 s-a construit o retea de apa, insa proiectul a fost coordonat si executat aproape in exclusivitate 

de straini. Consultarea cu locuitorii premergatoare proiectului a fost minima iar eforturile de 

informare privind folosirea si intretinerea retelei foarte reduse. Aceste elemente i-au 

determinat pe localnici sa nu depuna niciun efort pentru intretinerea retelei fapt ce a dus in 

cele din urma la deteriorarea ei rapida si la inchiderea multor pompe din sat. 

 s-a organizat un proiect pentru imbunatatirea prevenirii infectiei cu HIV. In cadrul acestui 

proiect s-a insistat mult pe educarea personalului medical din spitalul din sat, pe  informarea 

femeilor privind posibilitatea transmiterii virusului de la mama la fat si pe crearea unui grup 

de sustinere a persoanelor infectate cu HIV. Partenerul local in cadrul acestui proiect a fost 

managementul spitalului local format din reprezentanti ai bisericii catolice. Drept urmare nu 

s-a discutat aproape deloc despre folosirea prezervativului sau despre educatie sexuala (in 

special in scoli). Comunitatea a primit sfatul de a se proteja impotriva infectarii cu HIV prin 

abstinenta sexuala. Rezultatul, numarul persoanelor infectate cu HIV sau al adolescentelor 

ramase insarcinate nu s-a redus considerabil. 

 

Acestea sunt doar cateva exemple de proiecte desfasurate in Lugarawa din initiative externe 

comunitatii. In perioada in care am locuit in sat, au sosit deasemeni si straini dornici sa contribuie la 

imbunatatirea nivelului de trai din sudul subdezvoltat, asa zisii voluntari de vacanta. Au imbratisat 

copii, au dat bomboane si mici atentii in stanga si-n dreapta, au pictat animalute pe peretii dintr-o 



scoala locala si au construit un spatiu de joaca pentru orfelinatul din sat. Toate au fost actiuni facute 

cu un scop foarte nobil dar fara a implica mai deloc comunitatea locala. Astfel, s-a cotribuit la intarirea 

perceptiei locuitorilor ca orice muzungu (strain alb) este o sursa de finante si ca nu e nevoie de energia 

lor in dezvoltarea proiectelor locale. Imaginativa ce impact ar fi avut asupra comunitatii daca acei 

straini ar fi motivat cativa tineri din sat sa li se alature atunci cand au pictat in scoala primara din sat 

sau atunci cand au construit spatiul de joaca din orfelinat? Ce impact ar fi avut asupra copiilor din sat 

daca li s-ar fi dat bomboanele in cadrul unei activitati ludice sau al unei lectii, ca o recompensa pentru 

atentia si participarea lor? 

 

Din pacate, din punctul meu de vedere, cele mai multe interventii externe au contribuit la perpetuarea 

unei stari de dependenta a comunitatii locale fata de donatori straini si cred ca, uneori, au contribuit 

chiar la slabirea initiativelor locale. Ba mai mult, unii reprezentanti ai organizatiilor straine au riscat 

sa distruga unele initiative locale. De exemplu: 

 atunci cand consiliul local a decis sa instituie lunar o zi de curatenie a satului, o distinsa 

doamna din Italia, a propus folosirea elevilor din scoli pentru aceasta actiune. Motivatia 

dumneaei: “... asa copiii vor putea sa isi motiveze parintii sa nu mai arunce deseuri in afara 

gropilor de gunoi”. LDF a intervenit rapid determinand autoritatile locale sa nu ia in calcul 

aceasta optiune insistand pe necesitatea protejarii copiilor si a reducerii numarului de ore pe 

care acestia trebuie sa il dedice zilnic muncii in gospodarii, in comunitate sau in scoli. 

 dupa terminarea unei scurte vizite de monitorizare a proiectului in Lugarawa, reprezentantii 

unei organizatii straine, au facut o prezentare online a sejurului lor in sat. In aceasta prezentare 

au inclus: fotografii in care apar copii bucurosi pentru ca sunt tinuti in brate de straini (perfecte 

pentru a promova acasa urmatoarea vacanta de voluntariat) si fotografii facute de mine in 

timpul festivalului organizat de LDF (fara a-mi cere permisiunea si fara a mentiona sursa). In 

textul prezentarii au mentionat vag ca in timpul sejurului lor a avut loc o sarbatoare locala in 

Lugarawa, fara a preciza ca festivalul a fost realizat exclusiv de o organizatie locala si cu un 

scop bine definit. Printr-o astfel de prezentare au reusit sa motiveze, probabil, alti straini sa 

vina in urmatoarea lor vacanta ca voluntari in Tanzania si poate, au motivat cativa donatori sa 

dea fonduri pentru viitoare proiecte de dezvoltare in Lugarawa, dar in mod categoric nu au 

aratat faptul ca exista initiative locale menite dezvoltarii comunitatii respective ce merita 

aprecierea si eventual o sustinerea externa. 

 

La sfarsitul sejurului meu in Lugarawa consider ca am reusit sa las o asociatie locala mai puternica, 

capabila sa organizeze actiuni cu un impact de lunga durata, sa gestinoneze proiecte complexe si sa 

intervina atunci cand anumite initiative pot dauna comunitatii lor. Impreuna cu colegii din LDF am 

reusit sa identificam si sa formam noi lideri informali locali gata sa ia in propriile maini dezvoltarea 

si solutionarea problemelor comunitatii lor si am reusit sa motivam trei comunitati sa lucreze 

impreuna pentru un scop comun - protejarea mediului si utilizarea resurselor naturale intr-un mod 

responsabil. 

 

Concluzia mea la sfarstitul unei astfel de experiente: e absoluta nevoie de cooperare pentru dezvoltare 

in zonele defavorizate de pe mapamond dar, pentru a se asigura o maximizare a impactului intr-un 

sens pozitiv asupra comunitatilor respective, modul de a interveni trebuie foarte bine gandit. Pentru 

ca un proiect de dezvoltare sa aiba succes consider ca e absoluta nevoie de: 

1. o cat mai buna intelegere a contextului local de catre initiatorii proiectelor; 

2. includerea unui numar cat mai mare de reprezentanti din comunitatile locale in toate fazele 

proiectului (inclusiv din categorii sociale nereprezentate in mod traditional: tineri si femei); 

3. ocuparea de catre cetateni straini a unor functii cu rol de consiliere si/sau de admnistrare si nu 

de management in cadrul proiectelor cu finantare straina; 

4. includerea unei perioade de orientare culturala obligatorii (de cel putin doua sapatamani) 

pentru staful international inainte de inceperea efectiva a lucrului. Ideal ar fi ca orientarea 

culturala sa fie facuta in zona unde proiectul se va desfasura. Astfel li se va oferi strainilor 



posbilitatea sa se aclimatizeze, sa se instaleze si sa cunoasca un numar cat mai mare de 

localnici fara a fi stresati de faptul ca trebuie sa munceasca in acelasi timp pentru proiect. 

5. dezvoltarea de proiecte bazate mai ales pe initiative locale evitandu-se desfasurea de actiuni 

in paralel ce le-ar putea submina si chiar distruge. 

 

In orice comunitate se pot gasi persoane cu initiativa si cu capacitatea de mobilizare sociala. Resursele 

externe trebuiesc investite in special in acesti indivizi pentru ca ei sa poata deveni coordonatorii unor 

proiecte de dezvoltare cu un impact durabil. Comunitatile vor simti ca acele initiative le apartin si vor 

invata cum sa aprecieze rezultatele numai prin mobilizare masiva si participare directa. Nordul are 

expertiza si resurse financiare dar numai prin educarea, pregatirea si incurajearea resurselor umane si 

a initiativelor din sud cooperarea pentru dezvoltare va avea un impact real. 

 

Nota: 

 

Irina Mihălcuţ a absolvit Facultatea de Stiinte Politice din cadrul Universitatii Babes-Boliay din 

Cluj-Napoca si a urmat cursuri de masterat la Univeristé libre de Bruxelles cu specializarea in 

migratie si azil. Dupa terminarea studiilor a dobandit o vasta experienta profesionala in diferite 

domenii precum: managementul de proiecte de dezvoltare in Tanzania, protectia si promovarea 

drepturilor refugiatilor in Malta si Romania, mediere culturala in Italia si managementul de proiecte 

educationale in Corea de Sud. In prezent locuieste in Italia unde este implicata in activitati de mediere 

culturala si de promovare a drepturilor solicitantilor de azil si a persoanelor cu o forma de protectie. 

 

Lugarawa este o localitate situata la aproximativ 1400 mt altitudine, in districtul Ludewa, in regiunea 

Njombe din Sud-Vestul Tanzaniei. Satul se afla in apropierea Lacului Malawi si a Muntilor 

Livingstone. In sat traiesc aproximativ 8500 de locuitori si impreuna cu celelalte doua localitati din 

zona (Mdilidili si Shaorimoyo) formeaza Lugarawa Ward. In Lugarawa exista un spital semi-privat 

ce deserveste locuitorii de pe o raza de aproximativ 150km, exista trei scoli primare publice, un liceu 

public si unul privat si trei scoli profesionale semi-private. In Lugarawa se vorbesc trei limbi: 

kipangua (dialect local vorbit de majoritatea localnicilor), swahili si engleza (limbi oficiale in 

Tanzania vorbite in special de personalul medical si de profesori, dar si de unii studenti veniti din 

zone urbane sau din familii instarite). 

 

Lugarawa Development Foundation (LDF) si-a inceput activitatea in 2002, sub forma unui grup 

local de initiativa, iar in 2009 a fost inregistrata in registrul oficial districtual al organizatiilor 

nonguvernamentale. Majoritatea membrilor asociatiei sunt profesori in scolile locale sau fac parte din 

personalul spitalului din sat si lucreaza pentru asociatie ca voluntari in timpul liber. 

 

Explicatii fotografii: 

 

1. reprezentant LDF prezentand programul festivalului organizat de LDF in august 2015. In 

spate, la masa invitatilor, se afla: reprezentanti ai autoritailor locale, directori de scoli, 

reprezentanti ai unor organizatii locale, lideri religiosi si reprezentanti ai sponsorilor. 

2. Antrenoarea si echipa feminina de netball a liceului public din Lugarawa inainte de unul dintre 

meciurile din cadrul campionatului local organizat de LDF. 

3. Elevii liceului public din Lugarawa impreuna cu reprezentanti ai LDF la terminarea unei 

activitati de pregatire a festivalului organizat de LDF in august 2015. 

4. In prim-plan elevii gradinitei private din Lugarawa impreuna cu una dintre educatoare si un 

voluntar LDF in timpul festivalului organizat de LDF. 

5. Meci intre echipa licelui public din Lugarawa si echipa satului Mdilidili in cadrul 

campionatului de fotbal organizat de LDF. 

6. Irina Mihălcuţ in timpul unei intalniri de lucru cu reprezentanti ai MOECA (Mdilidili 

Organisation for the assistance of elderly and children) ce de-a doua organizatie de voluntari 



locali din Lugarawa Ward. 

7. Elevi ai liceului public din Lugarawa prezentand circuitul apei in natura si modalitati de 

protejare a mediului in timpul calatoriei organizate de LDF pe muntele Msalaba (1956mt) 

aflat in apropierea satului. 

8. Reprezentant al LDF discutand cu elevii din Lugarwa despre importanta mentinerii unui 

mediu sanatos pentru a nu pune in pericol sanatatea albinelor din zona. LDF a creat un proiect 

apicol pentru ca prin vanzarea produselor obtinute sa poata finanta activitatile organizate de 

asociatie. 

9. Elevi ai scolii primare din Lugrawa aratand mesajele si dorintele lor pentru viitor, in timpul 

calatoriei organizate de LDF pe muntele Msalaba cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. 

10. Elevi mergand spre casa la sfarsitul activitatilor organizate de LDF cu ocazia Zilei 

Internationale a Copilului. Vedere panoramica a satului Lugarawa de pe muntele Msalaba. 

11. Muncitori locali in campurile de ceai din satul Luponde aflat intre Njombe (orasul resedinta 

al regiunii) si Lugarawa. Intre cele 2 localitati e o distanta de aproximativ 95km iar drumul 

este neasfaltat. 

12. Femeie mergand spre casa prin campuri de ceai in zona satului Luponde. 

13. Stupii construiti de LDF pentru proiectul apicol de auto-finantare. 

14. Discutie publica pe tema refugiatilor si a prevenirii conflictelor, organizata de LDF impreuna 

cu autoritatile locale. 

15. Discutie cu elevii scolii de tehnicieni de laborator clinic si ai scolii de asistenti medicali pe 

tema azilului si a nevoilor medicale specifice refugiatilor, organizata de LDF impreuna cu 

medici din spitalul local. 

 


