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Vodovod Bardar – pokračovanie implementácie aktivít. Školenie pre učiteľov a monitoring
výstavby vodovodu
2. a 3. novembra 2017 prebehli v Moldavsku dve aktivity implementovaného projektu „Vodovod
Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný
manažment vodovodného systému“ (SAMRS/2016/MD/1/7) – školenie pre učiteľov na tému voda
a kontrola výstavby úseku vodovodu vrátane tlakových skúšok.
Dvojdňové školenie pre miestnych učiteľov zabezpečili školitelia zo slovenskej pobočky
medzinárodnej organizácie Global Water Partnership Central and Eastern Europe. Školenie bolo
zamerané na vzdelávanie na tému voda a techniky sprostredkovania tejto témy cieľovej skupine
žiakov základných a stredných
škôl, ale i v rámci predškolskej
prípravy. Cieľom aktivity je zvýšiť
povedomie o význame kvalitnej
pitnej
vody
pre
zdravie
obyvateľstva a o potrebe ochrany
vody na lokálnej i globálnej
úrovni. Školenia sa zúčastnilo 15
miestnych učiteľov, ktorí na konci
školenia
získali
certifikáty
o absolvovaní a tiež vzdelávacie
materiály v miestnom jazyku,
ktoré môžu využiť pri práci so
svojimi žiakmi, ale aj miestnou
komunitou.
Infraštruktúrna časť projektu – vybudovanie vodovodného pripojenia obce Bardar na nový systém
zásobovania pitnou vodou – je takmer ukončená. Technický expert RRA SP vykonal 2.11.2017
obhliadku stavby a kontrolu dokumentácie. 3.11.2017 sa konali tlakové skúšky za účasti ďalších
aktérov – zástupcov obce Bardar, predstaviteľov
Districtu Ialoveni, Regionálnej rozvojovej agentúry
Stred, prítomný bol aj lokálny technický dozor
a zhotoviteľ. Na základe obhliadky a účasti
na tlakových skúškach schválil expert RRA SP
doterajšie aktivity a pripravil zoznam prác
a dokumentov, ktoré musia byť dodané, aby
mohli byť práce považované za úplne dokončené.
Po ukončení oboch aktivít sa konalo stretnutie všetkých troch projektových tímov. Jednotliví členovia
sa navzájom informovali o uskutočnených aktivitách a boli dohodnuté ďalšie kroky. V nasledujúcich
mesiacoch sa bude pracovať na zlepšení systému riadenia správy systému zásobovania pitnou vodou
a jeho udržiavanie. V spolupráci s RRA SP a s expertmi mesta Senec, budú moldavskí partneri
mapovať súčasnú situáciu, budú navrhované odporúčania na zlepšenia a v prvých mesiacoch roka
2018 sa na túto tému v Moldavsku uskutoční spoločný odborný seminár.
Realizácia 15 mesačného projektu podporeného z programu SlovakAid prebieha od marca 2017 do
konca mája 2018. Projekt je implementovaný Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok,
hlavný partner projektu, a dvomi moldavskými partnermi: Districtom Ialoveni a Regionálnou
rozvojovou agentúrou Stred.
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