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Denumirea  NGO-ului: 

      Asociaţia  Obştească   „  PARTENERIAT SOCIAL ” 

Cod fiscal: 

 

1009620003768 

Adresa juridică a O.N.G. 

 

str. Marinescu nr. 1, Or. Leova – 6301, Republica Moldova 

Perioada de raportare 

  

01. 01.2014.  -- 31.12.2014. 

Preşedintele :  A. O. 

„ Parteneriat Social ” 

 

Raisa Bălan  

                            

 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. 

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 – Coordonator 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: 

 2000-2400 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: 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.  

 

http://www.parteneriat.org/


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 29.10.2014. am petrecut un 

Master Class: „ Vin, Artă ș i Gastronomie ” cu beneficiarii ș i vinificatorii proiectului nostru ( elevi ai Ș .P. 

Leova ) 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. 

      
Degustarea unui vin bun.                                                     Sfaturile Master  Ș ef. 

 

Tot cu aceș ti beneficiari petrecem ore de Formarea Deprinderilor de Viaț ă.  

               
 

Sesiuni de instruire cu Clubul Muncii, unde specialiș tii de la AOFM Leova le dau tinerilor informaț ii cum se 

face un CV, cum se scrie o cerere de angajare în cîmpul muncii, cum se duce un dialog cu Agentul Economic, 

cum se studiază un Contract Individual de Muncă, care sînt drepturile ș i obligaț iunile unui angajat. 

Cu Incubatorul de Afaceri din Leova pentru aceș ti tineri facem instruiri în domeniul lansării unei afaceri în 

bază de patentă sau alcătuirea unui Plan de Afaceri p-u doritorii de a lansa o afacere proprie. 

 

            
 



 

Conform Notei Conceptuale a proiectului pentru 16 tineri din familii defavorizate am acordat suplimentar 

burse,  iar la 9 copii am acordat pachete  unice de primă folosinț ă. 

 

          
 

Activ.2:   Practicarea unei  îndeletniciri.                           Moș  Crăciun în vizită la Ș .P. Leova. 

 

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.  Această relaxare beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ” o găsesc 

în practicarea croș etatului, graficii cu aț ă, unde fiecare lucrare efectuată este un succes, o senzaț ie de 

bucurie ș i o mîndrie că pot contribui, î-ș i pot aduce aportul lor la completarea expoziț iei cu lucrările 

beneficiarilor: „Mîini dibace ” 

                             
 

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  01.01.2014  -- 31.12.2014.  --- 240   persoane : 

Luna I         – 20 persoane. 

Luna II        - 20 persoane. 

LunaIII       - 20 persoane. 

Luna IV      - 20 persoane. 

Luna V        - 20 persoane. 

Luna VI      - 20 persoane. 

Luna VII     - 20 persoane. 

Luna VIII    - 20 persoane. 

Luna IX       - 20 persoane. 

Luna X         - 20 persoane. 

Luna XI       - 20 persoane. 

Luna XII     - 20 persoane. 

 



Dintre care la domiciliu au fost deserviţi 40 persoane. 

 

         
Prepararea bucatelor.                                                              

 

                                                    

Activ. 6 Acordarea serviciilor medicale  gratuite beneficiarilor. 

 

Măsurarea Tensiunii Arteriale. 

 

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 l la domiciliu. 

 

Activ.7  Prestarea serviciilor spălătoriei publice gratuite beneficiarilor.  

 

    
Serviciile Spălătoriei p-u beneficiari.                                           

 

Au beneficiat de serviciile spălătoriei publice pe perioada 01.01.2014  -- 31.12.2014.  

---    228  de 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 

 Un mod sănătos de viaţă promovat cu succes în rândul populaţiei vulnerabile din raionul Leova.  



 

Activ.9  Măsura  culturală  ș i masa de binefacere  organizată  cu ocazia zilei  de 8 Martie. 

 

         

 

De Ziua ta Bunico!                                                         Un cîntec dulce mamei. 

 

   

Activ. 10.  1 Octombrie.  Măsură culturală ș i masă de binefacere p-u persoanele solitare.          

                
   

Recital de cîntece ș i poezii p-u bătrîni.                         Fericirea de pe feț ele bătrînilor. 

 

Activ. 11.  Organizarea cursurilor de instruire  în arta Origami. 

 

Pe parcursul lunilor August, Septembrie ș i Octombrie, avînd ca formator Meș terul popular – Aleona Roș ca, 

am organizat la solicitarea beneficiarilor Centrului Comunitar „ Încredere ” cursuri de instruire în posedarea 

artei Origami. Pe 13.11.2014 am organizat în incinte bibliotecii raionale o expoziț ie cu lucrările confecț ionate 

de Seniorii noș tri. 

 

       
      Pregătirea materiei prime.                                           Lucru în echipă. 



 

                 
     Pe lîngă 9 bunicuț e ș i un bunel activ.                                  Meș ter popular – Aliona Roș ca cu explicaț ii. 

 

Activ. 12.  Expoziț ia „ ORIGAMI ” 

                                                        

          
Lucrările prezentate.                                                          Partenerii -  Compania JTI 

 

        
Membrii O.N.G.                                                                  Prezentarea lucrărilor. 

 

Activ. 13.  „ Moș  Crăciun există, Moș  Crăciun eș ti Tu.” 

 



       
Membri APL ș i Crăciuniț ele de la                                 Colinde p-u bunicuț e ș i bunei. 

A.O.”Uniunea Femeilor Migrante ” Chiș inău. 

 

           
Dansul „ Clovnii ”                                                               Dansul „ Bucătarilor.” 

 

     
  Cadouri de la Moș  Crăciun.                                       Atenț ie plăcută din partea bunicuț elor p-u Donatori. 

 

 

Activ. 14.  Distribuirea Ajutoarelor Umanitare  păturilor social – vulnerabile ale societăț ii.  

 

 



                    
 Ajutoare de la Counterpart International.                Încălț ăminte de iarnă p-u  411 persoane. 

 

                
  Încălț ăminte de iarnă  p-u maturi.                            Distribuirea hainelor de la Counterpart International.                 

 

Activ. 15.  Lucru de voluntariat. 

 

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. 

 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 : 

 

 

 Misiunea Creș tină » Diaconia »  

 A.O.„ Uniunea Femeilor Migrante ” din Chiș inău. 

 O.N.G. „ Tinerii Meș teș ugari ” 

 Societatea Orbilor din r-ul Leova. 

 «  Fundaţia Medicală din Moldova » 

 A.U. » Dăruind vei Dobîndi »,  

 

4. Activităț i de voluntariat: 

 



 Centru de Creaț ie or. Leova 

 Cercul de Dansuri moderne 

 Elevii clasei II  a  L.T.„ M.Eminescu ” or. Leova 

 Elevii clasei III  a  L.T. „M. Eminescu ” or. Leova 

 Elevii ( beneficiarii proiectului.„Oportunităț i profesionale ș i integrare socială pentru tinerii 

dezavantajaț i din localităț ile rurale din r-le de sud ale Republicii Moldova” ) Ș .P.Leova de la diferite 

profesii. 

    
 

Cadouri dulci de la „ Misiunea Fără Frontiere.”                                                                                            Motivaț ie plăcută p-u voluntari. 

 

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.” 

 Contract încheiat cu APL  

 

 La nivelul politicilor. 

Proiectul este unul inovator şi prin faptul că 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. 

 

Coordonator proiect:     Raisa Bălan. 

 

22/12/2014.  


