
Un serviciu unic 
de spălătorie a hainelor 
în satul Palanca 
Victoria Melehevici, ca și celelalte femei întreprinzătoare, 
bene�ciare de granturi în cadrul concursului lansat de AO 
EcoContact, și-a încropit o mică afacere din necesitatea de a 
rămâne în țară. De altfel, Victoria face parte din generația 
copiilor „crescuți la distanță”, urmare a fenomenului migrației, 
care a afectat și familia ei. Mama Victoriei a plecat la muncă în 
străinătate, acum 20 de ani, lăsând acasă doi copii. Pentru că 
fratele Victoriei era foarte mic, în scurt timp, a fost luat de 
mamă, în Italia, acolo unde muncește și astăzi. Fata, în schimb, 
pe atunci școlăriță, a rămas acasă, cu rudele. 
Anii au trecut și pentru a nu repeta soarta mamei, Victoria și-a 
promis să își găsească de lucru, în țară. Mai mult, Victoria 
speră că într-o zi, își va putea readuce familia acasă, iar toți 
împreună vor munci decent pentru binele propriu, dezvoltând 
o adevărată afacere de familie. 
Tânăra admite că a început să creadă în schimbare, abia atunci 
când ea însăși a început să se schimbe.  
“Eram încă un copil când am înțeles că este greșit să aștepți ca o 
schimbare să aibă loc, pur și simplu. Schimbarea vine odată cu 
noi. De fapt, noi o facem. Și atunci vin și rezultatele... de orice fel. 
Și din ele se poate învăța.”
Victoria spune că așteptările sale vis-a-vis de viitoarea sa 
afacere ar fi trebuit să se materializeze printr-o integrare mai 
bună în societate. Tânăra își dorea să fie utilă oamenilor din comunitatea sa, prin lucrul pe care 
l-ar fi făcut și, în același timp,  să poată face ceea ce și-a dorit dintotdeauna. Chiar dacă inițial 
se vedea frizeriță, în propriul salon de frumusețe, acum Victoria își administrează propria 
spălătorie și nu regretă deloc. Femeia este conștientă că orice vis, pentru a deveni realitate, 
necesită investiții și multă muncă. 
În acest sens, i-au fost foarte utile sfaturile dnei Larisa Voloh, care este și primarul satului 
Palanca. Victoria a reușit astfel, să elaboreze un mic plan de afaceri cu privire la deschiderea 
unei spălătorii în sat – plan pe care l-a înaintat la un concurs de granturi mici, cu finanțare 
nerambursabilă din partea Agenției Austriece de Dezvoltare. 
Proiectul Victoriei a fost acceptat, iar serviciul de spălătorie – unic în sat – pe care la pus în 
funcțiune este deja foarte solicitat de oamenii din comunitate. 
Tânăra întreprinzătoare recunoaște că se simte copleșită de solicitările oamenilor și speră să 
poată face față volumului de lucru, mai ales pentru că nu fiecare gospodărie din sat dispune de 

condițiile necesare pentru spălarea, în condiții casnice, a hainelor grele, covoarelor, sau chiar 
și a pieselor de mobilier. 
“Sunt impresionată de astfel de cerințe, dar acest lucru demonstrează cât de necesar este un 
serviciu de spălătorie a hainelor într-o comunitate ca a noastră. Chiar dacă avem un sat mic, 
câteva puncte de spălătorie ar � binevenite, pentru că astfel toată lumea ar avea acces la 
serviciile noastre (…) și atâta timp cât este cerere, ar � păcat să nu căutăm posibilități pentru a 
veni în sprijinul tuturor.” – menționează Victoria, care deja are în plan să își extindă afacerea. 
Tot printre planurile de viitor sunt și intențiile tinerii de a colabora cu Serviciul de Asistență 
Socială din sat. 
“In perspectivă, cred ca ar fi frumos să putem colabora și cu asistența socială. Ei îngrijesc de 
bătrâni, care sunt cei mai necesitați de aceste servicii. Ei nu au posibilitatea să își spele 
plăpumile, albiturile de pat, hainele, etc.” 
Victoria speră că planurile ei se vor putea realiza în decurs de un an, timp în care mama și 
fratele ei ar reveni acasă. Și pentru că va fi nevoie de tot mai multe brațe de muncă, cei doi vor 
fi și primii angajați în afacerea de familie. 
Restul va veni “cu timpul, cu răbdare, cu eforturi și cu mulți clienți fericiți”, spune Victoria 
încrezătoare și plină de recunoștință față de donatori. 
Acest grant a fost oferit în cadrul Proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările 
climatice și dezvoltarea instituțională, în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este implementat de 
AO EcoContact și SE „Biotica” cu suportul financiar al Agenției Austriece de Dezvoltare. 
Grantul urmărește susținerea dezvoltării afacerilor mici conduse de femei din comunitățile 
vizate în cadrul Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” - afaceri care generează venit în baza 
valorificării resurselor ecosistemice și a dezvoltării condițiilor pentru reziliența la schimbările 
climatice.” 
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