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Director Executiv:
A. O.„ Parteneriat Social ”

Raisa Bălan

Denumirea NGO-ului:

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, O.N.G.-uri Internaţionale
ș i locale, Agenț i Economici, Societatea civilă ș i diferite Organizaț ii donatoare - locale ș i
internaț ionale.
Grupul ţintă şi beneficiarii
Beneficiari direcţi:
20 persoane social vulnerabile selectaţi prin rotaţie pentru o perioadă de 2 luni 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 zilnic prin intermediu lucrătorilor sociali sau rudelor.
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 10800 persoane.
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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 „ Încredere” 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 acestor pături defavorizate să le acordăm o şansă de reintegrare în
societate.
Beneficiarilor sânt întocmite Anchete individuale pentru fiecare beneficiar care sânt 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 Puiu – Specialist Principal.
2. Primăria or. Leova –
Galina Şcedrova – Secretar al Primăriei.
3. A.O. „ Parteneriat Social.” –
Raisa Bălan – manager 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 persoane şi unde serviciile acordate de
Centru Comunitar „ Încredere” vor fi ca un suport 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 obective nu este încadrat în cîmpul muncii.)
Invalizi de grupa I.( Din această categorie acele persoane 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:
2400-2600 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;
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Inspecţia Muncii.
Pe parcursul anului 2013, A. O. „Parteneriat Social ” a implimentat 3 proiecte.
1. „ Seniorii JTI ” – finanț ator Compania JTI cu reprezentanț a în republica Moldova.
Termen de implimentare 15.10.2011 - 01.01.2014.
2. „ Oportunităț i profesionale ș i integrare socială pentru tinerii dezavantajaț i din localităț ile
rurale din r-le de sud ale Republicii Moldova.” – finanț ator Fundaț ia elveț iană HEKS.
Termen de implimentare 01,07,2012 - 01.07.2015.
3. „ Clubul Seniorilor ” – finanț ator Asociaț ia DVV Internaț ional din Germania.
Termen de implimentare 01.03.2013 – 01.11.2013.
4. A.O. „Parteneriat Social ” prestează servicii sociale APL de nivelul I în cadrul Centrului
Comunitar „Încredere ” – pentru alimentarea păturilor social-vulnerabile din oraș .
Finanț atori: APL ș i FLSP din r-l Leova.

Metode de lucru:
Activ.1: informarea populaţiei prin intermediul mass-media:
Articole în Buletinul Electronic al Centrului CONTACT Cahul
Articole în Buletinul Electronic al Fundaț iei HEKS
Articole postate pe www.parteneriat.org
Dispunem de un panoului informativ a Centrului Comunitar „ Încredere ” unde lunar sînt afişate listele
beneficiarilor cantinei, activităţile şi succesul de implementare a proiectului.
În cadrul proiectului: „Oportunităț i profesionale ș i integrare socială a tinerilor din familii defavorizate de la
sudul republicii ” proiect finanț at de către Fundaț ia elveț iană HEKS în data de 01.03.2013 am petrecut un
Master Class cu beneficiarii proiectului nostru ( elevi ai Ș .P.Leova ș i Ș .P.Nr 1 Cahul ) Ca invitat de onoare
ș i ca fost absolvent al Ș .P.Leova a fost însăș i Master Ș ef- Alexandru Carapostol al restaurantului „
Miadora” din Chiș inău.

În ajunul sărbătorilor Pascale, cu beneficiarii am croș etat suvenire cu tematica acestor sărbători sfinte.
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Meș teriț a: A. Tezic
Meș teriț a: A. Roș ca.
Meș teriț a: M. Tolocenco.
Senaca spunea că „Succesul nu este un fruct care cade singur din pomul vieț ii în palma omului.”
Ș i după cum ș tim a învăț a niciodată nu este tîrziu, beneficiarii noș tri au hotărît să mai exploareze, să mai
descopere pentru sine ș i alte aptitudini în arta croș etatului ș i confecț ionării diferitor obiecte cu meniri
speciale, destinate sărbătorilor pascale.
Au Mîni dibace, am putea spune acestor meș teriț e care cu mare sîrguinț ă pot îndeplini un lucru atît de
miticulos ș i pe măsură de frumos.
Au fos t petrecute

Pentru o mai bună conlucrare în cadrul proiectului au fost petrecute 3 seminare de instruire cu Asistenț ii
Sociali din r-le Leova ș i Cantemir.
Activ.2: Căpătarea unei îndeletniciri.
Pe perioada lunilor Mai, Iunie ș i Iulie, cu suportul financiar al A.O. dvv-Internaț ional la dorinț a
beneficiarilor de a căpăta o îndeletnicire în „ Croș etat ”, „ Grafica cu aț ă ” ș i „Clinica sănătăț ii” am
organizat „Clubul Seniorilor ” Instruirea acestor beneficiari fost făcută de către formatorul - Meşterul
popular al Casei de Creaţie a or. Leova – D-na Aleona Roşca ș i formator – medic- Vladimir Bălan.
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Coordonarea activităț ilor„Clubului Seniorilor ”.

Sesiunea „Clinica Sănătăț ii ” lucru individual.

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor propuse la sesiunea „Magia Mîinilor ” :
La data de 02 mai 2013 la Centrul Comunitar ,,Încredere,,din or.Leova s-a înființ at Clubul Seniorilor,
sesiunea ,,Magia mîinilor,,cu activităț i de instruire în domeniul artelor meș teș ugăreș ti a 12 persoane din
diferite categorii sociale.
Activităț ile au fost organizate în cadrul proiectului: „ Promovarea Culturii Învăț ării pe tot Parcursul
Vieț ii,” cu suportul financiar al Reprezentanț ei Asociaț iei Germane pentru Educaț ia Adulț ilor dvv
international.
În cadrul activităț ilor s-a interacț ionat cu bătrînii, aflând despre problemele ș i grijile acestora, s-a încercat
să-i cunoaș tem mai bine, i-am făcut să zîmbească aducîndu-le un mesaj de speranț ă ș i încurajare la
studierea unor noi îndeleteniciri.
Pentru unii participanț i primele activităț i au fost mai mult de aclimatizare ,de capătarea încrederii în
propriile forț e, avînd ca Motto:,,Nu există nu pot, există nu vreau, implicîndu-se activ în cadrul
activităț ilor.
Graț ie suportului generos al proiectului au fost puse la dispoziț ia participanț ilor materialele necesare
pentru ambele cursuri Grafica cu aț ă ș i croș etarea-aț ă muline,carton , aț ă pentru croș etat,ustensile
(ace,croș ete,foarfece,ș .a)
În urma căpătării primelor rezultate în ochii participanț ilor a apărut un licăr de bucurie ,s-a simț it fericirea
lor că pot fi de folos.

Sesiunea „Magia Mîinilor” –Croș etarea.

Sesiunea „Magia Mîinilor” – Grafica cu aț ă.
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„Clubul Seniorilor” – Grafica cu aț ă.

„Clubul Seniorilor” –Grafica cu aț ă.

Obiectivele propuse au fost realizate cu succes de membrii grupului de instruire: colectînd obiecte croș etate
din trecut comparîndu-le cu cele contemporane, familiarizîndu-se cu o nouă artă ,,Grafica cu aț ă,,
caracteristică popoarelor nordice, comparînd-o cu meș teș ugurile noastre populare ,,broderia,, Membrii
grupului sunt foarte mulț umiț i ș i intuazmaț i de cele învăț ate în cadrul fiecărei activităț i, ș i-au dezvoltat
capacitatea de cercetare, proiectare, executare ș i evaluare a articolelor confecț ionate.
Cîteva impresii ale unor participanț i:,,Prin participarea în cadrul clubului am simț it că suntem importanț i
prin atenț ia ce o primim de la conducătorii clubului,de la profesoarea în cadrul activităț ilor, mai putem face
ș i noi ceva pentru cei din jur. Timpul petrecut aici zboară foarte repede dar ne-a rămas o satisfacț ie
sufletească.,,
La sfîrș itul evenimentului a avut loc la data de 16/07/2013 cu o activitate de evaluare a activităț ilor
petrecute,unde li s-a propus pe un poster îndreptul pozelor sale să lase cîte un mesaj pentru formatori ș i
finanț atorii proiectului. Toț i erau foarte impresionaț i ș i marcaț i de impresii, copleș iț i de emoț ii ș i
siguri în dorinț a lor de a continua lucrul început. Membrii clubului au solicitat să fie fotografiaț i ș i să
primească ca amintire poze pe care să le păstreze .
Ne-am propus ca lucrările confecț ionate să fie prezentate la expoziț ia cu vînzare la data de 27/10/2013 în
cadrul sărbătorii ,,Hramul oraș ului,, Ne place când finanț atorii sunt flexibili ș i generoș i în sprijinirea
financiară a astfel de activităț i, impactul cărora este nemăsurabil.
Nu ne costă foarte scump să-i facem fericiț i pe cei mai triș ti ca noi ca aceș tea să se poată bucura de o
bătrîneț e liniș tită.
Evaluarea ș i gradul de realizare a obiectivelor propuse la sesiunea „Clinica sănătăț ii.”
Evaluarea.
Au fost petrecute 10 sedinte a cîte 2 ore, total 20 ore de instruire a „Clinicii sănătăț ii”
Temele selectate sînt enumărate mai sus.
Au fost prezenti la ș edinț e 109 persoane, în mediu fregvenț a o constituie 11 persoane la fiecare ș edinț ă.
Gradul de implicare a beneficiarilor în dezbaterea temelor solicitate este de 70%.
Eficienț a cunoș tinț elor căpătate este de 80 la sută.
Grila de evaluare a celor mai solicitate teme:
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La ș edinț a finală de evaluare a sesiunii „Clinica sănătăț ii ” membrii „Clubului seniorilor”au avut
posibilitatea de a aprecia cele mai interesante teme după părerea lor. Solicitarea temelor a fost făcută
conform interesului faț ă de tematica dată ș i ț inînd cont de vîrsta beneficiarilor, ca Formator am
observat ș i interesul faț ă de problemele de sănătate personale care le au.
Conform grilei de evaluare temele au fost preciate în felul următor:
1. Bolile cardio-vasculare

2. Tuberculoza.
3. Insolaț iile
4. Îmbătrînirea psihologică ș i socială

5. Traumatizmul
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6. Alcoolizmul
7. Inhalaț iile cu monoxid de carbon
8. Afecț iunile glandei tiroide.
9. Bacteria Colli

La ș edinț a finală au prezentat interes în extinderea ș i dezvoltarea altor teme de discuț ii 60% din
beneficiari.
Comentarii:
Serghei Zaliseț chii:
„ Este prima oară cînd cineva ne înformează în detaliu cu cele mai fregvente boli întîlnite la noi în Republică ș i
pentru aceasta ț inem să Vă mulț umim mult celor care s-au gîndit la noi.”
Olga Orlenco:
„ Cîte ceva am auzit, despre tensiunea care o am ș tiu mai multe dar în rest dacă nu ma afectat pe mine nu prea
cunoș team. Mă bucur că am participat la aceste sesiuni de instruire ș i să le dea Domnul sănătate celor care sau gîndit să organizeze aș a ceva.”
Georgeta Soltan:
„ Lepăd totul acasă ș i vin cu cea mai mare dragoste, aici am două ore de relaxare care î-mi produc o satisfacț ie
morală ș i spirituală. La cei 68 de ani, mulț umim Domnului, cos fără ochelari iar despre toate bolile despre care
ni sa citit am aflat mult nou”
Ana Tazic:
„ Nu mam gîndit nici odată că o să ajung la vîrsta de pensionare ș i o să umblu la ore ca la ș coală ș i încă o să
învăț să cos deș i fără ajutorul ochelarilor nu mă mai descurc. Mulț umim celor ce sau gîndit la noi, la sfîrș itul
sesiunii o să-mi cos un tablou mie acasă să le arăt copiilor ș i nepoț ilor cu ce se ocupă bunica aici.”
Maria Tolocenco:
„ Eu, nu am pe nimeni, sînt de la casa de copii, nu am rude nu am copii, trăiesc în cămin. La Centru Comunitar
”Încredere” am găsit a doua casă, refugiu unde eș ti ascultat ș i găseș ti alinare măcar cu o vorbă bună.”
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Iulia Armeanu:
„ Eu recunosc sincer că ultimele două ș edinț e am lipsit fiindcă am fost operată la ochi, nu am putut amîna
operaț ia, dar eu o să vin ș i mai departe o să ne pregătim pentru expoziț ia care vom organizao la Hramul
Oraș ului. Mulț umim că nu sîntem uitaț i.”
Ludmila Sîrbu:
„Am fost profesoară ș i lucrurile casnice veș nic rămîneau pe planul al doilea, de croș etat sau cusut veș nic nu
mai aveam timp. La „Clinica sănătăț ii” am înprospătat în memorie cele ș tiute ș i aspecte noi în metodele de
lecuire. Am descoperit o calitate nouă care se vede că a apărut odată cu atingerea vîrstei a treia, am început să am
răbdare să fac lucruri miticuloase, care în tinereț e nu le-am făcut. Am rămas pasionată de „Grafica cu aț ă„ o
să-i fac nepotului cadou la ziua de naș tere.”
Gradul de realizare propus.
Au fost Informaț i ș i s-a lărgit nivelului de cunoș tinț e medicale de primă necesitate a 12 persoane
participante la cursurile de instruire.
S-a pus accent asupra metodelor de lecuire ș i profilaxie cu ajutorul medicinii netradiț ionale
Au fost atinse obiectivele propuse pentru aceste instruiri cu membrii grupului de participanț i în
proiect.

Evaluarea sesiunilor ”Clubului Seniorilor ”

La sedinț a de încheere a „Clubului seniorilor” toț i membrii au putut să-ș i expună părerea, să facă o
apreciere a componentelor „Clinica sănătăț ii”, „Grafica cu aț ă” ș i „ Croș etarea.” ș i să-ș i manifeste
doleanț ele în privinț a implimentării acestui proiect.
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Membrii „Clubului Seniorilor”
Pe cărările neâmblânzite ale vieț ii, Seniorii călătoresc cel mai mult ș i nu se rătăcesc. M. Pall.
Bătrînii sînt acea experienț ă de aur de la care avem foarte multe de învăț at ș i pe care trebuie s-o protejăm.
Activ.3: Schimb de experienț e.
În cadrul proiectului: „ Promovarea Culturii Învţării pe Tot Parcursul Vieţii” am avut posibilitatea de a face
o vizită de studiu în s. Chiș căreni, r-ul Sîngerei la Centru de promovare ș i orientare Europeană „Dialog ”,
unde am făcut cunoș tinț ă cu experienț a lor în domeniul promovării Culturii Învţării pe Tot Parcursul
Vieţii.
Ne-am informat cu activităț ile culturale organizate. Am înpărtăș it fiecare experienț ele care le avem în
acest domenui de activitate ș i am convenit de a veni cu propunerea către organizaț ia Asociaț ia dvvinternaț ional cu suportul căreia se implimentează ecest proiect de a organiza pentru anul viitor o tabără de
vară pentru toate organizaț iile participante în proiectele dvv-internaț ional ș i unde fiecare participant să
aibă posibilitatea de a-ș i împărtăș i schimbul său de experienț ă în domeniul care activează.

Vizită de studiu la Centru „Dialog” din r-l Sângerei.

Confeț ionarea lucrărilor Hand Made
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Pe parcursul lunii mai am participat la un seminar de instruire în confecț ionarea lucrărilor Hand Made
organizat de către Centru Regional CONTACT Cahul, unde am putut face cunoș tinț ă cu metodele ș i
tehnicile de confecț ionare manuală a acestor obiecte.
Activ.4. Implicarea păturilor vulnerabile în viaţa socială prin organizarea lucrului de iluminare în domeniu:
o Apărarea drepturilor omului - au participat 55 persoane, specialistul în apărarea drepturilor omului de
pe lângă SASPF or. Leova.
o Cultivarea unei îndeletniciri – la solicitarea beneficiarilor şi dacă le permite starea de sănătate. Au
participat în diferite domenii: croşetare,împletire, lucru manual.
o Lucrul de iluminare cu privire la aspectul religios moral- au participat 70 persoane, şedinţele au fost
petrecute de către Absolventul Facultăţii de teologie din Romănia şi Părintele Misiunii Sociale “
Diaconia”
Cu suportul financiar al Companiei JTInternaț ional am organizat pentru cei mai activi membri voluntari
ai A.O. „Parteneriat Social ” ș i beneficiarii Centrului Comunitar „Încredere ” o excursie la Mănăstirile:
Căpriana, Hâncu ș i Ulmu.
Nastavnicii mănăstirilor ne-au întîmpinat cu binecuvântarea:
„ Pace celor ce vin.
Bucurie celor ce rămân.
Binecuvîntarea celor ce pleacă.”
Aici fiecare creș tin în liniș te a putut să aprindă câte o lumânare pentru sănătatea celor apropiaț i ș i
pomenirea celor plecaț i dintre noi. Am asistat la slujba de dimineaț ă, apoi ne-am înprospătat feț ele cu
apa rece ca cheaț a cu calităț i curative de la Izvorul „Tămăduirii ”
După un popas la umbra codrilor unde am mai prins la puteri am hotărît să mai vizităm o Mănăstire din
satul Ulmu, deoarece ne era în drum la întoarcere. O Mănăstire de măicuț e care activează de 5 ani ș i
poartă numele Sfintei Teodora de la Sihla.

Vizită la Mănăstirea Căpriana.

Vizită la Mănăstirea Hâncu.
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Vizită la Mănăstirea Ulmu.

Mănăstirea Hîncu. Izvorul Tămăduirii.

Mănăstirea Hîncu. Izvorul Tămăduirii.

Popas de odihnă.

Popas de odihnă.

Popas de odihnă.

O recreere spirituală, te încarcă de energie, î-ț i luminează cugetul ș i cu noi forț e mergi mai departe prin
tumultul evenimentelor de zi cu zi.
Activ.5 Alimentarea beneficiarilor conform orarului de lucru săptămânal (5 zile /săptămână)
Intervalul de timp stabilit pentru luarea mesei orele 12-13.
Au beneficiat de mese calde pe perioada 01.01.2013 -- 31.12.2013. --- 280 persoane :
Luna I
-- 30 persoane.
Luna II
-- 30 persoane.
Luna III
-- 30 persoane.
Luna IV
– 30 persoane.
Luna V
-- 20 persoane.
Luna VI
-- 20 persoane.
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Luna VII
Luna VIII
Luna IX
Luna X
Luna XI
Luna XII

-- 20 persoane.
-- 20 persoane.
-- 20 persoane.
-- 20 persoane.
-- 20 persoane.
-- 20 persoane.

Dintre care la domiciliu au fost deserviţi 30 persoane.

Prepararea bucatelor.

Servirea masei în Centru Comunitar

Deservirea beneficiarilor.

Deservirea beneficiarilor la domiciliu.

Activ. 6 Acordarea serviciilor medicale gratuite beneficiarilor.

Măsurarea Tensiunii Arteriale.
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În incinta Centrului Comunitar beneficiarii pot primi servicii medicale primare după necessitate.
( măsurarea tensiunii ș i temperaturii, acordarea primului ajutor în caz de hopotermie, ș oc anafilactic,
insolaț ie, arsuri termice, insuficienț ă cardiacă ș .a.)
Persoanele imobilizate sânt vizitate de către Asistenț ii sociali la domiciliu.
Activ.7 Prestarea serviciilor publice gratuite beneficiarilor.

Serviciile Spălătoriei p-u beneficiari.

Terapia prin muncă cu beneficiarii.

Servicii de croitorie acordate beneficiarilor.

Au beneficiat de serviciile spălătoriei publice pe perioada 01.01.2013 -- 31.12.2013.
--- 301 beneficiari,
Activ.8 Acordarea de asistenţă şi rezultate aşteptate.
Un aspect care va fi în urma implementării cu succes 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 beneficiari şi aceste pături vulnerabile simţ grija pe
care le-o purtăm şi atitudinea societăţii faţă de categoria de persoane 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 succes a Centrului, cât şi a extinderii lui.
Capacităţi consolidate a AO „Parteneriat social” şi APL
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Un mod sănătos de viaţă promovat cu succes în rândul populaţiei vulnerabile din raionul Leova.
Activ.9 Măsurile culturale organizate cu ocazia zilei Persoanelor în etate.
Cu ocazia zilei de 011.10.2013. – Ziua persoanelor în etate am organizat diferite măsuri culturale ș i o masă de
binefacere.

Ziua Persoanelor de vîrsta a treia.

Lucrările beneficiarilor noș tri

Recital de cîntece ș i poezii p-u bătrîni.

Fericirea de pe feț ele bătrînilor.

Hai la horă.
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Activ.10. Eveniment organizat în parteneriat cu Societatea Orbilor de ziua persoanelor nevăzătoare.
S- a organizat ăn concert susț inut de colectivul de dansuri de la Casa de Creaț ie din oraș ș i o masă de
binefacere.

Ziua persoanelor nevăzătoare.

Societatea Orbilor.

Ziua persoanelor nevăzătoare.

În data de 16.10.2013, am petrecut un Master Class cu beneficiarii proiectului de la specialitatea de
Vinificatori, viticultori de la Ș .P. Leova ș i unde ca invitat, expert în degustatul vinului l-am avut pe Ion Luca,
directorul Asociaț iei Producătorilor Vitivinicoli din R.M. ș i reprezentant al Asociaț iei Culturcontact
Austria.

16

Degustarea unui vin bun.

Master Class cu Vinificatorii.

Activ. 11. Participarea la Hramul Oraș ului cu expoziț ia cu vînzări.

Expoziț ia cu vînzări.

Lucrările beneficiarilor de proiect.

Sprijinul bunicuț elor.
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APL ș i Oaspeț ii de onoare la expoziț ie.

Mulț umiri Companiei JTInternaț ional.

Pe parcursul lunilor Noiembrie ș i Decembrie am petrecut 12 ș edinț e a cîte o oră jumate cu Managerul
Incubatorului de Afaceri din or. Leova, unde beneficiarii proiectului au fost informaț i ș i instruiț i cum se
lansează o afacere în Republica Moldova, cum se elaborează un Plan de Afaceri pentru lansarea Micului
Busines sau a activa în bază de Patentă.
Conform Contractului de Colaborare cu AOFM Leova, am petrecut pe parcursul lunilor Noiembrie ș i
decembrie 20 ș e ș edinț e a cîte o oră jumate ănde am venit cu un Suport de Curs în domeniul: „ care sînt
cerinț ele Angajatorilor pentru a fi încadraț i în cîmpul muncii. ”
Ș edinț e la Incubatorul de Afaceri din Leova.
Ș edinț e a Clubului Muncii la AOFM Leova.

Pe 23.12.2013 pentru beneficiarii proiectului: „ Seniorii JTI ” cît ș i pentru beneficiarii proiectului: „
Oportunităț i profesionale ș i integrare socială pentru tinerii dezavantajaț i din localităț ile de sud ale
republicii ”
am organizat un eveniment sub genericul: „Scrisoare lui Moș Crăciun.” Unde fiecare participant ș i-a expus
dorinț ele către Moș Crăciun.
Moș ul nu s-a lăsat mult aș teptat ș i a venit cu multe daruri pentru toț i.
În rolul lui Moș Crăciun a fost Organizaț ia Counter Part Internaț ional din SUA, care a adus tuturor
Încălț ăminte, scurte, combinizoane, pulovere, tricouri, indispensabili ș i mănuș i.
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De atenț ia lui Moș Crăciun au avut parte 78 de beneficiari ai proiectului, elevi ai Ș .P.Leova ș i Ș .P.Nr.1
Cahul, cît ș i 70 persoane beneficiari ai Centrului Comunitar „Încredere”

Mulț umiț i de darurile moș ului.

Visele copilăriei s-au împlinit, Moș Crăciun a venit.

Pe 29 Decenbrie, am organizat o Ș ezătoare : „ Tradiț iile Iernii ” unde beneficiarii noș tri din proiecte atît cei
tineri cît ș i cei mai în vîrstă au prezentat un recital de colinde ș idiferite obiceiuri legate de sărbătorile de
iarnă.
Evenimentul s-a încheiat cu o masă de binefacere pentru toț i participanț ii.

19

Tradiț iile Iernii 2013 – 2014.

Cu capra

Obiceiurile străbune.
Activ. 12. Lucru de voluntariat.

Colinde, glume. Ghicitori.

Membrii voluntari ai A.O.„Parteneriat Social”
Cooperare cu alţi parteneri, voluntari:
1.Primăria oraşului Leova
Resurse materiale:
arenda clădirii (10 ani)

– 1.284.155-00 lei.
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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 ( finanț area alimentării) = 2000lei x 12 luni– 24.000-00 lei.
3. Ca O.N.G.-locale partenere în proiect avem :
A.U. » Dăruind vei Dobîndi »,
O.N.G. „ Orhideia”
O.N.G. « Camelot »,
Misiunea Creș tină » Diaconia »
O.N.G. „ Tinerii Meș teș ugari ”
Societatea Orbilor din r-ul Leova.
« Fundaţia Medicală din Moldova »
Organizaţia „ Sfîntul Dimitrie Basarabov” or. Cluj-Napoca, România
Institutul de Dezvoltare Comunitară, Iaşi, România.
4. Colaborare cu Uniunea Donatorilor:
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 folosinț ă spaț iu de 250 metri pătraț i, printr-un Contract de Comodat cu titlul de arendă
gratuit pe un termen de 10 ani.
Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei asigură finanţarea alimentaţiei lunare cu suma de 2000-00lei.
Nivelul instituţional.
Centrul va fi implicat în colaborarea cu alte structuri donatoare, în vederea obţinerii unui suport
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 suport material şi tehnic
pentru activitatea Centrului Comunitar „ Încredere.”

21

La nivelul politicilor.
Proiectele contribuie la implementarea prevederilor legislative cu privire la reformarea şi eficientizarea
sistemului de protecţie socială a persoanelor din categoriile sociale defavorizate ( atît a tinerilor cît ș i a
persoanelor de vîrsta a treia.)
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.
Coordonator proiect:
22/12/2013.

Raisa Bălan.
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