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Raport narativ de activitate pe perioada ( 01.01.2012. – 31.12.2012.)
Scopul:
 Combaterea sărăciei şi ajutorarea păturilor social vulnerabile.
 Implicarea acestor categorii de persoane în viaţa socială.
Obiective:
 Promovarea parteneriatului social, valorilor şi intereselor umanitare în societate;
 Contribuirea la iradierea sărăciei în societate;
 Contribuirea la educarea civică a populaţiei în raion;
 Apărarea drepturilor şi intereselor civile a păturilor defavorizate ale societăţii;
 Grija faţă de persoanele socialmente vulnerabile;
 Constituirea şi consolidarea relaţiilor între A.O. „ Parteneriat Social”, APL, ONG, Agenți
Economici şi Organizaţii Internaţionale.
Grupul ţintă şi beneficiarii
Beneficiari direcţi:
 20 persoane social vulnerabile selectaţi prin rotaţie împreună cu cadrele secţiei
Asistenţă Socială şi APL;
 Dintre ei 5 persoane social vulnerabile inapţe de a se deplasare la centru primesc
hrana la domiciliu prin intermediu lucrătorilor sociali.
 Persoanele care constituie echipa de implementare, prin câştigare de experienţă în
elaborarea şi implementarea proiectelor.
Conform datelor statistice oferite de către Casa Naţională de Asigurări Medicale numărul total de
locuitori pe or. Leova este de 12.800 persoane.
2780 pers. – pensionari de vîrstă pe or. Leova.
439 pers. – invalizi.
Indicele păturilor social –vulnerabile este de –39% pe or . Leova.
Reeşind din informaţia expusă mai sus activitatea Centrului Comunitar este de o importanţă
deosebită astfel la moment noi putem acoperi cu acordare de servicii necesităţile vitale la a treia
parte din contingentul social-vulnerabil ( beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului.) din oraş.
Prin diversificarea spectrului de servicii acordate beneficiarilor şi populaţiei or. Leova, Echipa de
implimentare a proiectului speră ca numărul acestui procent de persoane să se micşoreze
substanţial, astfel acordîndu-le o şansă de reintegrare în sucietate.
Beneficiarilor sânt întocmite dosare individuale care vor fi reactualizate periodic, în funcţie de
monitorizarea făcută. Obligatoriu de către beneficiari este trecut controlul radiologic, pentru
excluderea bolilor contagioase.

Este instituită o comisie specială pentru selectarea beneficiarilor compusă din:
1. Reprezentantul Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei –
Tatiana Trofim – Specialist Principal.
2. Primăria or. Leova –
Galina Şcedrova – Secretar al Primăriei.
3. A.O.” Parteneriat Social.” –
Raisa Bălan – Meneger de proiect.
Selectarea beneficiarilor se face după următoarele criterii:
 Bătrîni singuratici. ( Pensionarii de vîrstă, care nu au nici un copil şi mărimea pensiei nu
depăşeşte 600-00 lei lunar.)
 Persoane ţintuite la pat. ( Din această categorie fac parte pensionarii şi invalizii cu diferite
grupe de invaliditate care necesită îngrijirea permanentă a unei alte rimate şi unde
serviciile acordate de Centru Comunitar vor fi ca un rimate adăugător pentru a le uşura
suferinţele.)
 Mame cu mulţi copii, unde tatăl nu lucrează. ( Mame cu 5-6 copii care stau acasă în
concediu pentru îngrijirea copilului şi unde tatăl din pricine rimate r nu este încadrat în
cîmpul muncii.)
 Invalizi de grupa I.( Din această categorie acele rimate care se pot deplasa beneficiază
de serviciile acordate în centru şi cei netransportabili le acordăm servicii la domiciliu.)
 Invalizi de grupa II,III – neangajaţi în cîmpul muncii. ( Grupa a II şi a III de invaliditate sa
acordă bolnavilor care suferă de aceleaşi maladii dar de diferite forme de gravitate. Acei
bolnavi unde procesul evoluţiei bolii nu este atît de acut şi au posibilitatea de a se încadra în
cîmpul muncii pentru menţinerea existenţei pot beneficia de restul serviciilor acordate de
Centru.)
 Persoane social-vulnerabile – şomeri. ( Persoane care nu sînt încadrare în cîmpul muncii şi
nu au o altă sursă alternativă de existenţă, nu sînt înregistraţi la Oficiul Forţelor de Muncă
şi nu li se acordă indemnizaţia de Şomer.)
Beneficiri indirecţi:
 1200 - 1600 persoane care fac parte din categoria socialmente-vulnerabile şi stau la
evidenţă la secţia Asistenţă Socială şi care beneficiază de serviciile Centrului
Comunitar pe parcursul unui an;
 APL;
 Consiliul Raional Leova;
 Secţia Asistenţă Socială şi P.F. Leova;
 Inspecţia Muncii.
Metode de lucru:
Activ.1: Activități și informarea populaţiei prin intermediul mass-media:
Revista „Noi despre noi” Nr.1/2012. – Articolul: „ Seniorii JTI Moldova.”
București, România.
„ Cuvântul liber ”

25/05/2012.

– Articolul: „ Familia - matricea societății.”

Buletin electronic Nr. 22 12/08/2012—„ Șanse și oportunități egale profesionale
Centru „Contact ” Cahul.
pentru tinerii dezavantajați din localitățile rurale.”

Buletin electronic Nr. 26 12/11/2012—„ Pinul de la Leova.”
Centru „Contact ” Cahul.
Ca şi întreaga Republică în data de 20/01/2012 am organizat o întrunire în memoria marelui poiet
Grigore Vieru. Am adus beneficiarilor la cunoştinţă pe scurt cu datele biografice ale poietului şi
am făcut accent pe poieziile marelui ilustru al condeiului, voluntarii noștri recitînd « Doina », «
Poiem », » Mama în casa noastră », « Cînd sînt eu lîngă mama », » Legămînt », « În limba ta »
„ Un ghiocel din inima mea și o primăvară în sufletul tău ” sub acest generic am petrecut
activitatea închinată zilei de 8 Martie și lansarea proiectului : „Seniorii JTI” – finanțator
Compania JTInternațional, SA Luxemburg cu reprezentanța în Republica Moldova, unde cu
voluntarii Organiozației și copii de la Casa de Creație, am organizat un recital de cântece și poezii
închinate mamelor, bunicuțelor, celor mai dragi și scumpe ființe.
Despre desfășurarea acestei acțiune o puteți accesa pe: www.parteneriat.org
La inițiativa voluntarilor pe data de 21 Martie, am petrecut o activitate închinată celei de a 127
aniversări de la nașterea marelui poiet George Topîrceanu.Voluntara Anastasia Florea a adus la
cunoștință beneficiarilor despre datele biografice ale marelui poiet. Laura Grecu, Iulian Mocanu și
Ion Popovici au recitat cele mai îndrăgite poezii din opera scriitorului ca : „ Gelozie”, „ Rapsodii
de toamnă”, „ În Iași”, „ Balada unei stele mici”, „ Rapsodii de primăvară”.
În data de 9 mai, pentru veteranul de război Vasile Selezniov am organizat un mic recital de poiezii
și cîntece, o masă cu dulciuri și suc și cadouri.
Pe data de 15 mai în parteneriat cu Societatea Orbilor din Raionul Leova am organizat o activitate
culturală dedicată.„Zilei Familiei”cu jocuri distractive și o masă de binefacere pentru 80 persoane.
Despre desfășurarea acestei acțiune o puteți accesa pe: www.parteneriat.org
Cu suportul financiar al Companiei JTInternațional, în luna Iunie a fost posibilă organizarea unei
Excursii cu 20 persoane, cei mai activi membri voluntari și beneficiari ai Organizației la
Complexul Muzeal „Orheiul Vechi„ și Grădina Zoologică din Chișinău.
Despre desfășurarea acestei acțiune o puteți accesa pe: www.parteneriat.org
În data de 29 Iunie, în urma participării la Concursul: Gala bunelor practici. „ Promovarea
transparenței în sectorul Asociativ din Republica Moldova”, concurs organizat de USAID și
Centru CONTACT Chișinău, am fost apreciați pentru activitatea în domeniul sectorului ne
guvernamental cu Diplomă și Cubul de Cristal.
Despre desfășurarea acestei acțiune o puteți accesa pe: www.parteneriat.org
Din data de 01/07/2012, implimentăm proiectul:„Oportunități profesionale pentru tinerii
dezavantaajați din raioanele de sud ale republicii” – proiect finanțat de către Fundația HEKS din
Elveția, unde 77 de tineri din familii social-vulnerabile sînt antrenați în căpătarea unei profesii de
lungă durată sau scurtă durată, prin intermediul proiectului sau a Oficiului Forțelor de Muncă
din raioanele Leova și Cantemir.

În data de 26/09/2012, pentru promovarea Organizației, cu suportul financiar al Companiei JTI, și
Centrului Contact Chișinău am organizat o conferință de prezentare a activității Organizației

noastre și cu un schimb de experiențe de colaborare dintre APL și Organizațiile Neguvernamentale
din raioanele Cantemir, Cahul.
Despre desfășurarea acestei acțiuni puteți accesa pe: www.parteneriat.org
Din data de 01/08/2012 - 08/11/2012, am implimentat proiectul:„Scuar Ecologic„ – finanțat de
către Organizația Cehă „People in Need”, unde și cu suportul APL am amenajat terenul adiacent
Centrului Comunitar, prin pavajul terenului și amenajarea pavilionului de odihnă pentru
beneficiari. În data de 08/11/2012 am organizat o masă rotundă de lansare a proiectului unde am
avut mai mulți invitați, reprezentanții Companiei JTI din Chișinău și Georgia, reprezentanții
Organizației cehe „People in Need”, reprezentanți ai APL și SASPF (Copii și pedagogii de la
Școala Muzicală și Casa de Cultură, ne-au prezentat un concert.) Evenimentul sa încheiat cu o
masă de binefacere.
Despre desfășurarea acestei acțiune o puteți accesa pe: www.parteneriat.org
De Ziua Independenței, de ziua „ Limbii noastre” și la Hramul orașului am participat cu colecția
de lucrări de artizanat , la expozițiile organizate pe Piața orașului.
În data de 13.10.2011, în Parteneriat cu Soicietatea Orbilor din r-ul Leova am organizat în incinta
Centrului Comunitar „ Încredere”, sărbătorirea celei de a 65 aniversare a fondării Societății
Orbilor din Republica Moldova, la care au participat: Prteședintele Societății Orbilor din
Republica Moldova – Domnul Nicolae Ciobanu și doamna Maria Țisliuc –membră a Consiliului de
Administrare al Societății, precum și reprezentanți din Raioanele: Comrat, Ceadîr-Lunga,
Vulcănești, Cahul, Cantemir, Nîncești. Au fost prezenți la eveniment reprezentanți ai APL,SASPF,
Consiliului Raional. În sala de Ședințe a Centrului a avut loc mai întîi un seminar unde au
participat 60 persoane și a fost prezentat lucrul Societății Orbilor pe parcursul acestei perioade de
activitate, după care la primul etaj în sala de mese a avut loc concertul pregătit cu această ocazie
de către copii Centrului de Creație din oraș.
Foto documentarea o puteți accesa pe www.parteneriat.org.
Din data de 01/12/2012 cu suportul financiar al Companiei JTInternațional, am făcut posibil
mărirea numărului de beneficiari ai Centrului Comunitar „Încredere” de la 20 de persoane
lumnar la 30 de persoane care beneficiază de serviciile prestate în cadrul Centrului, și
diversificarea meniului cu respectarea normelor calorice pentru beneficiari.
A.O.„Parteneriat Social ” în strategia de dezvoltare are ca scop colaborarea cu difiriți Donatori
pentru satisfacerea necesităților beneficiarilor Centrului Comunitar „Încredere” și păturilor
social-vulnerabile ale urbiei. În acest context din lotul de Ajutoare Umanitare primite ca suport
material de la Organizația
Camera de Comerț Moldo-Belgiană am inclus în listele de distribuire și beneficiarii proiectului:
„Oportunități profesionale pentru tinerii dezavantajați din raioanele desud ale republicii.” – tineri,
elevi ai Școlii Profesionale din or.Leova.
La data de 28.12.2012, A.O.„ Parteneriat Social ”, am organizat împreună cu beneficiarii, am
confecționat lucrări manuale – îngerași pentru invitați. Elevii Școlii Profesionale, beneficiarii
Proiectului care îl implimentăm :„Oportunități profesionale p-u tinerii dezavantajați din raioanele
de sud ale republicii” ne-au prezentat un program de colinde, urături, poezii cu ocazia
sărbătorilor de Crăciun și revelion.

După obiceiul stăvechi, copii au fost mulțumiți cu colaci, bomboane, bani și cadouri.
documentarea o puteți accesa pe www.parteneriat.org.

Foto

Pe parcursul anului 2012 am participat la mai multe seminare de instruire profesională în
domeniul activității în cadrul Organizațiilor Neguvernamentale, atît în republică cît și peste
hotarele ei.
Activ.2: instruirea beneficiarilor doritori de a căpăta o îndeletnicire în confecţionarea lucrărilor
manuale, croșetat, împletit. Instruirea acestor beneficiari
este făcută de către Meşterul
popular al Casei de Creaţie a or. Leova – D-na Aleona Roşca, în bază de voluntariat. Organizăm
activități commune, unde copii croșetează, împletesc, ezecută diferite lucrări de artizanat
împreună cu bătrânii din Centru.
Activ.3: implicarea păturilor vulnerabile în viaţa socială prin organizarea lucrului de iluminare în
domeniu:
o Apărarea drepturilor omului – au participat 50 persoane, specialistul în apărarea
drepturilor omului de pe lângă SASPF or. Leova.
o Lucrul de iluminare cu privire la aspectul religios moral- au participat 40 persoane,
şedinţele au fost petrecute de către Părintele Misiunii Sociale “ Diaconia”
o Sărbătorirea zilelor de naştere- a fost organizată la 5 beneficiari care au inaugurat acest
eveniment în perioada când profitau de serviciile Centrului Comunitar.
o Cultivarea unei îndeletniciri – la solicitarea beneficiarilor şi dacă le permite starea de
sănătate. Au participat în diferite domenii: croşetare,împletire, lucru manual.
Activ.4 Alimentarea beneficiarilor conform orarului de lucru săptămânal (5 zile /săptămână)
Intervalul de timp pentru luarea mesei orele 12-13.
Au beneficiat de mese calde pe perioada 01.01.2012 -- 31.12.2012. --- 215 persoane :
Luna I
-- 20 persoane.
Luna II
-- 20 persoane.
Luna III -- 20 persoane.
Luna IV -- 20 persoane.
Luna V
-- 15 persoane.
Luna VI -- 15 persoane.
Luna VII -- 15 persoane.
Luna VIII -- 15 persoane.
Luna IX -- 15 persoane.
Luna X
– 15 persoane.
Luna XI -- 15 persoane.
Luna XII - 30 persoane.
Dintre care la domiciliu au fost deserviţi 20 persoane.
Activ. 5 Acordarea serviciilor medicale gratuite beneficiarilor.
În incinta Centrului Comunitar beneficiarii pot primi servicii medicale primare după necessitate.
( măsurarea tensiunii și temperaturii, acordarea primului ajutor în caz de hopotermie, șoc
anafilactic, insolație, arsuri termice, insuficiență cardiacă ș.a.)
Persoanele imobilizate sânt vizitate de către Asistenții sociali l la domiciliu.
Activ.6 Prestarea serviciilor spălătoriei publice gratuite beneficiarilor şi doritorilor din urbie
prestarea serviciilor contra plată 4,5 kg rufe la costul de 20 lei, pentru acoperirea cheltuielilor
necesităţilor statutare ale ONG.

Au beneficiat de serviciile spălătoriei publice pe perioada 01.01.2012 -- 31.12.2012.
-239 spălături sau efectuat pentru beneficiari.
---60 spălături sau efectuat pentru menținerea regimului sanitaro-igienic în cadrul Centrului

---45 spălături sau efectuat contra plată.
Activ.7 Acordarea de asistenţă şi rezultate aşteptate.
 Un aspect care va fi în urma implementării cu rimate al proiectului este acela că va creşte
numărul persoanelor implicate în activităţile proiectului.
 De asemenea prin diseminarea şi publicitatea succeselor, proiectul este un model de bună
practică la nivel raional şi republican.
 Un alt aspect este acela că a crescut numărul de rimate r
şi aceste pături vulnerabile
simţ grija pe care le-o purtăm şi atitudinea societăţii faţă de categoria de rimate
socialmente-vulnerabilă.
 Implementarea cu succes a proiectului este ca un prim rezultat în crearea unei alternative
de suport pentru îngrijirea şi asistenţa socială a persoanelor socialment vulnerabile şi
implicarea lor în societate.
 Durabilitate financiară asigurată pentru funcţionarea cu rimate a Centrului, cât şi a
extinderii lui.
 Capacităţi consolidate a AO „Parteneriat social” şi APL
 Un mod sănătos de viaţă promovat cu rimate în rândul populaţiei vulnerabile din raionul
Leova.
Cooperare cu alţi parteneri:
1.Primăria oraşului Leova
Resurse materiale:
 arenda clădirii (10 ani)
– 1.284.155-00 lei.
 Cheltuieli energie electrică, servicii comunale,
Energie termică-(10 ani) – 360.000-00 lei.
Total:
-- 1.644.155-00 lei.
2.Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Leova:
 resurse materiale ( finanțarea alimentării) = 3000lei x 12 luni– 36.000-00 lei.
Total:
-- 36.000-00 lei.
3.Donatori:


Filiala din Moldova “ ORA ” Internaţional-Deutscher Hilesfonds.
Produse alimentare, hărtie igienică.

16/02/2012.
2 734,63 lei.



Misiunea creștină ” Caritas Moldova ”
Haine uzate

12/06/2012.
19.725,93 lei.



Camera de Comerț Moldo –Belgiaană
Haine uzate,

08/12/2012
8.761,81 lei.

Au fost primate donații pe parcursul anului 2012 în sumă de:

4.Persoane fizice :
-Resurse umane:

-- 31.222,37 lei.

1. Tolocenco Maria
2. Armeanu Iulia
3. Sârbu Ludmila
4. Orlenco Olga
5. Socolova Aleftina
6. Poleacova Lidia
7. Florea Anastasia—voluntară, elevă Liceul „ M.Eminescu”
8. Guștiuc Andrei -- voluntar, elev Liceul „ M. Eminescu”
5. Ca O.N.G.-locale partenere în proiect avem :










A.U. » Dăruind vei Dobîndi »,
O.N.G. „ Orhideia”
O.N.G. « Camelot »,
Misiunea Creștină » Diaconia »
O.N.G. „ Tinerii Meșteșugari ”
Societatea Orbilor din r-ul Leova.
« Fundaţia Medicală din Moldova »
Organizaţia „ Sfîntul Dimitrie Basarabov” or. Cluj-Napoca, România
Institutul de Dezvoltare Comunitară, Iaşi, România.

Sustenabilitatea pe termen scurt şi lung:
Aspectul financiar.
Avem o susţinere solidă din partea Primăriei, care timp de 10 ani achită toate cheltuielile pentru
serviciile comunale prestate de Centru Comunitar„ Încredere”
APL ne dă în folosință spațiu de 250 metri pătrați, printr-un Contract de Comodat cu titlul de
arendă rimate pe un termen de 10 ani.
Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei asigură finanţarea alimentaţiei lunare cu suma de
3000-00lei.
De asemenea, prestarea serviciilor cu plată va contribui la asigurarea durabilităţii financiare a
proiectului, care va permite ca beneficiarii din păturile socialmente-vulnerabile să beneficieze în
continuare de serviciile Centrului.
Avem susţinere financiară şi materială din parte agenţilor economici din comunitate, care au
susţinut şi susţin în continuare activitatea Centrului.
Nivelul instituţional.





Centrul va fi implicat în colaborarea cu alte rimate r donatoare, în vederea obţinerii
unui rimate financiar în continuare, pentru extinderea şi consolidarea serviciilor
Centrului.
Centrul va colabora cu ONG-urile locale, cât şi cu cele internaţionale în vederea
identificării şi atragerii de surse financiare prin intermediul proiectelor realizate de acestea.

Personalul va beneficia, în continuare, de stagii de instruire şi formare profesională în
vederea consolidării activităţii Centrului.



Acordurile de parteneriat încheiate cu autorităţile publice locale servesc ca
material şi rimat pentru activitatea Centrului Comunitar „ Încredere.”

rimate

La nivelul politicilor.
Proiectul este unul de debut în raionul Leova. Contribuie la implementarea prevederilor
legislative cu privire la reformarea şi eficientizarea sistemului de protecţie socială a persoanelor
din categoriile sociale defavorizate.
Proiectul va contribui la responsabilizarea şi schimbarea atitudinii comunităţii faţă de problema
persoanelor din categoriile sociale defavorizate; va introduce şi aplica modalităţi de inspecţie şi
monitorizare continuă a beneficiarilor proiectului.
Tabela distribuirii finanțării și donațiilor rimate pe Centru Comunitar ” Încredere”
or. Leova pe perioada de timp 01/01/2012. – 31/12/2012.
Nr. Donatorul

Beneficiari

1.

SASPF. Or. Leova.
Alimentarea beneficiarilor
Serviciile spălătoriei
Camera de Comerț MoldoBelgiană.
„ Caritas„ Moldova.
Filiala din Moldova “ ORA ”
Internaţional-Deutscher
Hilesfonds

215

TOTAL: beneficiar.

904

2.
3.
4.
5.



239
200

Contra plată

215
45
--

200
50

45

-- Raisa Bălan.

Consiliul de Administrare:
Președinte al Consiliului de Administrare -- Vladimir Bălan.
Secretar O.N.G.
-- Natalia Zabunova.
Membru al Consiliului
-- Alexandru Bogorad.
Membru al Consiliului
-- Ludmila Mițelea.
Meneger financiar:
Cenzor O.N.G.

o Proiecte /programe realizate :

284
200
200
50

Echipa de lucru:

Președinte O.N.G.

Total

-- Ludmila Mițelea.
-- Tatiana Puiu.

949

o
1. Proiectul : « Confecţionarea lucrărilor de artizanat din lozie
cu implicarea copiilor din fam. Soc.-vulnerabile şi crearea
Organizaţiei de Tineret : « Tinerii Meşteşugari. »




Proiect finanţat de către : Departamentul pentru Dezvoltare al Elveţiei în R.M.
Time frame : 2006-2006.

2. Project name : « Form for Projects Proposals from the Republic of Moldova”
 Partner organization: JANIVO, Stichting, NETHERLANDS
 Time frame : 2008-2010.
4. Project name : « People to people ”„ Antreprenoriatul transfrontalier în rândul tinerilor – o
șansă de dezvoltare socio-economică a regiunii de graniță România-republica Moldova”
 Partner organization:
România, Institutul de Dezvoltare
Comunitară,Iaşi.
 Time frame : 2008-2009.
4. Project name: “Viitorul Uniunii Europene – Arta conveţuirii creatoare.”
 Partner organization:
România, Institutul de Dezvoltare
Comunitară,Iaşi.
 Time frame : 2009-2009
5. Project name: “ Un trai decent conform standardelor internaționale.”
 Partner organization:
„ JT Internațional ” Luxemburg S.A. în Moldova.
 Time frame: 2011-2015.
6.Project name: „ Scuar ecologic.”
 Project financing done by:
„People in Need” Ceh
republic.
 Time frame:01.07.2012 -30.11.2012.
7.Project name: „ Professional opporttunities and social inclusion for disadvantaged
young people from rural areas in Southern Moldova.”
 Project financing done by:
Fundation „ HEKS ” Schweiz
 Time frame:01.07.2012 -30.06.2015.

Bugetul annual pe A.O. „ Parteneriat Social ”

2006. - 74.301,00 lei.
2007 -

1.600,00 lei.

2008. - 439.193,00 lei.
2009. - 97.931,00 lei.
2010. - 628.122,38 lei.
2011. - 607.359,61 lei.
2012. - 930.80,00 lei.
Au beneficiat de serviciile A.O. „ Parteneriat Social”

Anul.

Total
Beneficiari.

Luarea mesei.

2008.

440

220 / pers.

220 / pers.

-------

2009.

780

180 / pers.

200 / pers.

400 / pers.

2010.

1580

180 / pers.

200 / pers.

1.200 / pers.

2011.

2454

190 / pers.

200 / pers.

2.064 / pers.

2012

1369

215 / pers.

284 / pers.

450 / pers.

Președinte A.O. „ Parteneriat Social.”

22.01.2012.

Instruiri,
proiecte,
binefacere.

420 / pers.

Servicii
spălătorie.

Raisa Bălan.

de Ajutoare
Umanitare.

