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Grație proiectului de abilitare economică realizat 
cu suportul financiar al Clubului Internațional al 
Femeilor, beneficiarele Centrului de Drept al Femeilor 
au avut oportunitatea să-și realizeze visurile și să 
pășească cu încredere în ziua de mâine. Timp de 
un an am fost alături de nouă femei ce au dorit să 
rescrie propria istorie, investind în studii și dezvoltare 
personală, ce au avut curajul să iasă din zona de 
confort și să nu cedeze în fața greutăților.

Fiecare caz în parte are în spate o istorie de viață 
impresionantă și de admirat. Pentru a reda cât mai 
bine emoțiile acestor femei, grijile și speranțele lor, 
am realizat o documentare fotografică pe durata 
întregului proiect. Am surprins prin lentila obiectivului 
o altă lume a lor, o lume în care domină curajul și 
dorința de schimbare.

Vă invităm să vedeți cum au trăit beneficiarele noastre 
această experiență unică și ce mesaje transmit celor 
care le-au fost alături în momente dificile.
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Viorica Spînu

A absolvit acum câțiva ani Colegiul de Medicina. Își 
dorea mult să activeze în domeniu, dar circumstanțele au 
impus-o să-și reseteze prioritățile. Când i-a fost propus să 
urmeze cursurile de masaj terapeutic și pediatric pentru 
copii nu a stat mult să analizeze. 
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„Căutam mereu putere şi 
încredere în afara noastră, 
dar acestea vin dinăuntru. 
Erau acolo dintotdeauna.”

Anna Freud



Pe lângă faptul că urma să învețe 
și să deprindă noi abilități, a fost 
și momentul în care a trebuit să în-
frunte nesiguranța, să învețe a cre-
de în propriile forțe și capacități. 
„Cursurile de masaj terapeutic pe 
care le urmez sunt o bună oportu-
nitate să reiau activitatea profe-
sională sau să încep o activitate 
pe cont propriu. În luna aprilie am 
primit diploma pentru primul nivel 
care a fost încheiat cu succes. Am 
doi copii de 2 și 4 ani. Din păcate 
fetița are displazie, iar aceste cur-
suri mă vor ajuta să o reabilitez și 
bineînțeles să obțin un venit pen-
tru a întreține familia. Mulțumesc 
din tot sufletul pentru proiectul 
dat. Mulțumesc pentru ajutor și 
susținere.”

În câteva luni, Viorica urmează să 
absolvească și ultimul nivel al cur-
surilor și să transpună în viață ide-
ile sale. Ea planifică să închirieze 
în localitatea de baștină o încăpe-
re și să o adapteze pentru a putea 
face masaj copiilor cu dezabilități 
sau pur și simplu masaj pentru di-
ferite etape de dezvoltare ale co-
pilului.
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Are o pasiune pentru lucrurile handmade. Îi place să 
creeze, să combine culori, să dea frâu liber imaginației, 
să-și depășească propriile limite. La fel a făcut și în 
proiectul nostru. Ghidată de un mentor, Ana a învăţat să 
realizeze lucrări dintre cele mai complicate, de la pictat 
pe sticlă, decorare de pahare, la broșe și felicitări.
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2 Ana Lungu

„Viaţa înseamnă acceptarea 
încercărilor care apar pe parcurs, 
alegerea de a merge mai departe  
şi de a te bucura de călătorie.” 

Roy T. Bennet 
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„A fost greu la început, dar am 
avut entuziasm și dorință să fac 
ceva nou. Și pentru mâini era ceva 
neobișnuit. Atelierele m-au ajutat 
să obțin mai multă experiență și să 
am încredere în mine că pot face 
lucruri mai complicate.”

Acum Ana a ajuns la etapa în care 
dorește să-și vândă creațiile. Își 
propune să înceapă a le expune în 
parcul din apropierea casei, care 
este o zonă populară și vizitată de 
familii, în special la sfârșitul săp-
tămânii. 

“Planific să vin în părculeț și să le 
vând. De obicei aici vin copii cu 
părinți și o să fie interesant. Unele 
lucrări le voi face cadou copiilor 
din orfelinate. Vreau să mulțumesc 
CDF, finanțatorilor și Nataliei, care 
a fost mentorul meu, și să le do-
resc tuturor numai bine.”

Anul trecut, Ana a participat la 
Târgul de Crăciun cu brățări, iar 
acum pregătește o nouă serie de 
lucrări pe care le va expune la 
același târg în luna decembrie.



Ana Scafari
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Istoria Anei Scafari seamănă cu cea a altor sute de femei 
din Moldova, care de dragul copiilor, de rușinea satului 
sau frica bărbatului, rabdă ani la rând violenţa în familie. 
A răbdat și ea 12 ani, timp în care au apărut trei copii. 

„În procesul renunțării vei 
pierde multe lucruri ce aparțin 
trecutului, dar în felul acesta 
te vei regăsi pe tine.”

Deepak Chopra
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De dragul lor îi mai acorda o șan-
să azi, mâine până când ultima 
picătura, mai bine zis, ultima bă-
taie a umplut paharul și a decis să 
divorţeze.

„Am un an de zile de când sunt sin-
gură. Trăiesc o altă viaţă. Cu cei 
trei copii minunaţi pe care îi am, 
râdem, glumim, ne jucăm, nu ne 
este frică de nimeni.”

În cadrul proiectului de abilitare 
economică a fost ajutată să dez-
volte treptat o mică afacere din 
creșterea găinilor. Inițial Ana era 
nesigură. Nu o speriau greutățile, 
dar îi era teamă că nu va reuși să 
se descurce, iar ajutorul acordat 
va fi irosit în van. Totuși dorința 
de a face ceva concret și util a 
motivat-o să accepte implicarea 
în proiect. Am asigurat-o de toată 
susținerea noastă și am încurajat-
o să ne contacteze ori de câte ori 
are nevoie. Așa au fost procurate 
100 de găini și furaje.

În sat deja se știe unde se vând 
ouă proaspete, iar pentru Ana este 
un venit în plus din care își poate 
întreține familia.

„Vreau să vă mulțumesc pentru 
sprijinul acordat, pentru găinușe 
și furaje. Treptat sper să lărgim 
afacerea iar copiilor să le placă și 
să mă ajute. Vă mulțumesc mult de 
tot. În viitor îmi doresc să fiu bine 
pusă pe picioare și la rândul meu 
să ajut pe cineva care are nevoie 
de susținere.”



Este tânără antreprenoare ce creează cu mult drag hăinuțe 
pentru bebeluși născuți prematur. În 2017 a participat 
pentru prima dată la Târgul de Crăciun organizat de 
Clubul Internațional al Femeilor din Moldova, unde a 
avut posibilitatea să-și vândă piesele vestimentare și să 
stabilească colaborări cu potențiali clienți.

Victoria Dănilă
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„Toţi oamenii îşi pot depăşi 
condiţia şi pot dobândi 
succesul, dacă sunt pasionaţi 
şi dedicaţi cauzei lor.”

Nelson Mandela
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“Ideea mi-a venit din experiență 
proprie. Am trecut și eu prin etape 
unde am căzut și trebuia să mă 
ridic. M-am pomenit în situaţia în 
care nu găseam hăinuţe de mă-
rimea potrivită pentru bebelușul 
meu așa că mi-am propus să 
confecționez hăinuțe pentru acești 
copii.”

Victoria a primit în cadrul proiec-
tului un grant din care a procurat 
o mașină de cusut și un manechin 
pentru femei. La mașina dată au 
fost create rochițe de dimensiuni 
mici. Treptat a diversificat colecția 
cu hăinuțe pentru copii până la 
vârsta de doi ani.

“Îmi doresc să pot dezvolta aface-
rea, iar fiecare copilaș să poarte 
hăinuțe fabricate în Moldova.

Vreau să le mulțumesc din suflet 
finanțatorilor pentru sprijinul acor-
dat, pentru inițiativa de a susţine 
femeile care trec prin clipe grele 
și le motivează să meargă mai de-
parte; că le fac să înțeleagă ca nu 
sunt singure, că pot depăși orice 
obstacol. ”



Diana Rusu
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Este beneficiara CDF din anul 2015. Este angajată în 
cadrul unei instituții superioare de învățământ în calitate 
de lector. În cadrul acestui proiect a început să studieze 
limba engleză de la nivelul începător. A pășit în sala de 
cursuri a școlii Oratorica cu emoție și dorință de a învăța 
lucruri noi.

„Trăieşte ca şi cum ai muri 
mâine. Învață ca şi cum ai 
trăi veşnic.”

Mahatma Gandhi
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„Acum sunt la nivelul A 1.2. și vreau 
să ajung la nivelul C. Am nevo-
ie de aceste cursuri pentru a mă 
dezvolta, pentru a comunica, 
pentru a participa la conferințe 
internaționale și a scrie articole de 
specialitate.

Consider că femeile trebuie să stu-
dieze foarte mult și limbi străine în 
special. E bine să ai o facultate, 
să fii independentă, să poți să-ți 
asiguri traiul, să nu depinzi de soț 
sau de părinți. Studiile te ajută să-
ți exprimi opinia, să ai o voce, să 
nu tolerezi violența.”

Diana povestește că această 
experiența a venit exact la momen-
tul potrivit. De mult timp intenționa 
să învețe limba engleză însă nu își 
permitea să achite costul cursuri-
lor. 

“Vă mulțumesc pentru ajutorul 
acordat, este un sprijin foarte 
important. Pentru mine asta în-
seamnă mai multe oportunități și 
posibilitatea de a avansa pe plan 
profesional.”



Este o tânără de 20 ani care își dorește să facă carieră în 
design vestimentar. Este o fire pozitivă, creativă și mereu 
pregătită pentru aventuri. În cadrul proiectului Cristina a 
primit “undița” de care avea nevoie pentru a beneficia de 
o instruire mai bună. 

Cristina Motricală
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„Mergi cu încredere în 
direcția visurilor tale. 
Trăieşte-ți viața aşa cum 
ți-ai imaginat-o!” 

Henry David Thoreau
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Acum va putea proiecta la propriul 
laptop diverse piese vestimentare, 
fără a fi nevoită să apeleze la aju-
torul altor colegi. Cu multă bucu-
rie pe chip și entuziasm în mișcări 
ne explica tehnica de executare a 
unui sacou. 

Anul acesta a purtat cu mândrie 
roba de absolventă, iar la ceremo-
nia de final de an primele ei piese 
vestimentare au fost prezentate în 
faţa publicului.

“La colegiu am învățat cum e să 
lucrezi în echipă, cum să ne aju-
tăm reciproc și să trăim la maxim 
viața de student. Am învățat cum 
să fac față greutăților. Am căpă-
tat experiențe noi. Îmi amintesc ce 
emoții frumoase am trăit când am 
croit singură prima piesă “haute 
couture”.

Au fost patru ani cu momente de 
neuitat, iar la final cu un vis îm-
plinit, să văd vestimentul creat de 
mine pe podium.”

E o cale lungă de parcurs și de 
acum în colo, însă perseverența 
ei ne face să credem că va fi un 
drum cu realizări frumoase.



Maria Socolnicov
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Maria Socolnicov este din raionul Hîncești și crește singura 
trei copii, două fete în vârstă de 9 și 8 ani și un băiețel de 
1 an și 9 luni. În momentul în care a apelat la CDF aveau 
nevoie de o gazdă. 

„Nu este momentul să te 
gândeşti la ceea ce nu ai. 
Gândeşte-te la ce poți face 
cu ceea ce ai.”

Ernest Hemingway
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Casa părintească era într-o stare 
atât de avariată încât pereții se 
puteau prăbuși în orice moment, 
iar iarna bătea la ușă. În cadrul 
proiectului au fost identificate re-
surse pentru a achita pentru ju-
mătate de an chiria unei căsuțe în 
raion, acolo unde se angajase în 
calitatea de dădacă la grădiniță 
și au fost procurate lemne pentru 
perioada rece a anului.

Adițional, a fost organizată o cam-
panie de colectare a hăinuțelor 
pentru copii, iar în ajutor ne-au ve-
nit și agenții economici.

Maria este extrem de muncitoare, 
dedicată educației copiilor și în 
pofida greutăților a ținut ca fete-
le să nu abandoneze studiile. Ele 
continuă să frecventeze școala iar 
cel mai mic merge la creșă. Visul 
Mariei este să poată asigura co-
piilor condiții adecvate de trai și 
să se bucure de o viață fericită 
alături de ei. Un prim pas a fost 
făcut deja. Ea a reușit să perfecte-
ze actele de moștenitoare a casei 
părintești și urmează să valorifice 
această oportunitate.



Liuba Istrati
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Liuba Istrati și-a reabilitat locuința în urma incendiului 
provocat de concubinul agresor. Conflictul a început 
chiar înainte de Paști. ”În ziua ceea lucram în grădină. A 
venit beat și a început să mă lovească. Mi-a rupt o coastă. 
M-am dus la poliție, așa desculță cum eram. 

„Viața nu poate fi înțeleasă 
decât dacă privim în urmă şi 
nu poate fi trăită decât dacă 
privim înainte.”

Søren Kierkegaard
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Au început ședințele de judecată. 
Totodată, mi-au făcut ordonanță 
de protecție și eram liniștită. În-
cuiam casa și plecam la lucru. 
Pe 15 septembrie mă sună fostul 
concubin și îmi spune că a dat foc 
la casă și nu o mai salvează nici 
pompierii, nici poliția”. 

Când a ajuns acasă, incendiul era 
deja stins. Au sărit vecinii în ajutor. 
Au scos în ogradă tot ce au reușit, 
haine, mobilă. Dar cea mai mare 
parte a lucrurilor și patru odăi au 
fost distruse de flăcări. În câteva 
minute, munca de o viață a fost 
făcută scrum. 

Agresorul și-a recunoscut fapta 
și a fost reținut imediat. În cadrul 
proiectului i-a fost acordat ajutor 
material din care au fost procura-
te materiale pentru a readuce la 
viață cele patru camere distruse în 
incendiu.



DEsPRE CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR

Centrul de Drept al Femeilor este o organizație non-guvernamentală 
înființată în 2009 de un grup de femei-juriste din Republica Moldova 
care promovează egalitatea de șanse dintre femei și bărbați și contribu-
ie la prevenirea și combaterea violenței în familie în Moldova. Totodată 
organizația oferă sprijin juridic și psihologic gratuit femeilor victime ale 
violenței în familie și se implică în procesul de ajustare a legislației la 
standardele europene, pledând pentru recunoașterea, respectarea și 
apărarea drepturilor femeilor în calitate de drepturi ale omului. 

De ce violența în familie și violența în bază de gen? 

Violenţa împotriva femeilor și violenţa în familie este larg răspândită în 
Republica Moldova. Estimările sugerează că mai mult de 63% dintre fe-
mei și fete cu vârsta între 15-65 ani au fost expuse cel puțin unei forme de 
violenţă în timpul vieţii lor. Inegalitatea de gen, atitudinile și stereotipurile 
de gen, fiind adânc înrădăcinate în societatea noastră, le determină 
pe femei să accepte și să tolereze violența. Conform datelor studiului 
IMAGES, doar 8,4 % dinte femeile abuzate au semnalat cazurile la poliție, 
motivul fiind gradul redus de mulțumire față de intervenția poliției. Acest 
lucru înseamnă că mii de femei și copiii acestora trăiesc întru-un mediu 
traumatizant, depind economic de agresor, nu au o rețea de suport și 
drept rezultat perpetuează violența de la o generație la alta.
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