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Denumirea  NGO-ului: 

 

       Asociaţia  Obştească   „  PARTENERIAT   SOCIAL ” 
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1009620003768 

Adresa juridică a O.N.G. 

 

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

Perioada de raportare 

  

01. 01.2016.  -- 31.12.2016. 

Preşedintele :  A. O. 

„ Parteneriat Social ” 

 

Raisa Bălan  

 

Perioada de raportare a  activităților și finanțării:  01.01.2016. –  31.12.2016 

                            

 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 

și locale,  Agenți Economici,  Societatea civilă și diferite Organizații donatoare - locale și internaționale.  

 

Grupul ţintă şi beneficiarii  

 

Beneficiari direcţi: 

 20 – 50  persoane social vulnerabile selectaţi prin rotaţie pentru o perioadă de 2 luni împreună 

cu cadrele secţiei Asistenţă Socială şi APL; 

  Dintre ei 50 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 10.800 persoane. 

2.780 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: 

 2.400-2.600 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 Fundației HEKS  



 Articole postate pe www.parteneriat.org  

  http://antidiscriminare.egalitate.md/ai-fost-discriminat-iata-ce-trebuie-sa-faci/,publicat 

> și pe Unimedia). 

 A.O.Parteneriat Social” pagină pe facebook 

 www.leova.org portal de știri 

 www.r.leova pagină pe facebook   

 

Dispunem de un  panoului  informativ a Centrului Comunitar „ Încredere ” unde lunar sînt afişate  listele 

beneficiarilor cantinei,  activităţile şi succesul de implementare a proiectului.  

 

 

Activ.2:   Practicarea unei  îndeletniciri. 

 

               
 

     O recreere spirituală, te încarcă de energie, î-ți luminează cugetul și cu  noi forțe  mergi mai departe prin 

tumultul evenimentelor de zi cu zi.  Această relaxare beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ” o găsesc 

în practicarea croșetatului, graficii cu ață, unde fiecare lucrare efectuată este un succes, o senzație de bucurie 

și o mîndrie că pot contribui, î-și pot aduce aportul lor la completarea expoziției cu lucrările beneficiarilor: 

„Mîini dibace ” 

 

Activ.3  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  01.01.2016  -- 31.12.2016.  --- 360 persoane : 

Luna I         – 50 persoane. 

Luna II        - 50 persoane. 

Luna III      - 50 persoane. 

Luna IV      - 50 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 150  persoane. 

 

http://www.parteneriat.org/
http://antidiscriminare.egalitate.md/ai-fost-discriminat-iata-ce-trebuie-sa-faci/,publicat
http://www.leova.org/


                  
Prepararea bucatelor.                                                        Deservirea beneficiarilor.      

 

Activ. 4 Acordarea serviciilor medicale  gratuite beneficiarilor. 

 

          
 

Măsurarea Tensiunii Arteriale.                                        Tuberculoza pulmonară. 

 

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.5  Prestarea serviciilor  publice gratuite beneficiarilor.  

 

 

           
Serviciile Spălătoriei p-u beneficiari.                                             

 

Au beneficiat de serviciile spălătoriei publice pe perioada 01.01.2016  -- 31.12.2016.  

---    222   de beneficiari,   

 



Activ.6  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. 7. Suport financiar acordat Centrului 

 

      
 

 

Activ. 8.  Pachete alimentare la domiciliu. 

 

        
 



          
        

 

       E  cunoscut că generația mai în vârstă  după datina creștină întâmpină sărbătorile religioase  pe stil 

vechi. La fel  și beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ”  așteptau miracolul sărbătorilor de Crăciun 

pe 7 Ianuarie. Am convenit cu Consiliul de Administrare  ca pentru perioada de odihnă  7-10 Ianuarie să le 

facem o surpriză celor 50 bătrâni și le-am pregătit pachete alimentare care au fost distribuite la domiciliu. 

 

 

Activ. 9.  Sărbătorirea  Sfântului Vasile și a Zilei de naștere a poetului M. Eminescu. 

 

           

 

 

        
 

În fiecare an, pe data de 15 Ianuarie, Mihai Eminescu, „Luceafărul poeziei romînești ” ajunge la inimele celor 

care îl omagiază. Anul acesta se înplinesc 166 de ani de la nașterea celui mai marepoet român, care, chiar dacă 

îl trecem cu vederea de-a lungul anului, se face simțit prin poemele cunoscute. 

 

           
 



Activ. 10.  Sărbătorirea Sfântului Ion. 

 

      
 

             
 

        
          

         
 



Știm că generația beneficiarilor Centrului Comunitar „Încredere” marchiază sărbătorile religioase pe stil 

vechi. Deacea am convenit să le facem surprize și să omagiem Ziua numelui, pe cei cu numele Vasile și cei cu 

numele Ion.  

Am organizat o activitate culturală cu jocuri distractive, muzică, dans și voe bună. 

Am prezentat două persoane cu numele Vasile și un bărbat cu numele Ion cât și două doamne cu numele 

Ioana și Ivana. Omagiații au interpretat cântecele preferate și au povestit situații hazlii din viața lor. Am 

invitat interpretul de muzică ușoară și populară Igor Rotaru care a prezentat un recital de cântece.  

Sărbătoarea s-a încheiat cu o sârbă în care s-au încins toți beneficiarii și o fotografie în grup cu tot colectivul și 

beneficiarii. 

 

Activ. 11.  Sărbătoarea Sfântului Valentin. 

 

            

 

 

             
         

           

 



          

           Așa a început evenimentul organizat de către A.O.„Parteneriat Social ” celor 50 de beneficiari  ai 

Centrului Comunitar „ Încredere” din or. Leova. Nu am putut să nu omagiem și pe cele trei doamne care 

poartă acest minunat nume  -  Valentina. 

Toate trei Valentine au prins la pieptul fiecărui participant la eveniment câte o inimioară roșie- simbol al 

iubirii eterne. Am organizat jocuri distractive, concurs de interpretare a poeziilor  și cântecelor dedicate 

îndrăgostiților. Cu câtă pasiune doamnele au invitat cavalerii la dans. Doamnele cu numele Valentina au avut 

parte și de surprise, au primit cadouri și flori. La finele evenimentului toți participanții s-au încins într-o horă 

moldovenească. Beneficiarii nostril de vârsta a treia au primit o doză de adrenalină și de emoții positive pentru 

mult timp.  

Pentru perioada zilelor de odihnă, am convenit să distribuim la domiciliu tuturor beneficiarilor pachete 

alimentare. 

Păstrați focul dragostei din suflet, el aduce liniște sufletească, zbuciumul iubirii,  stabilitate și dragoste în 

familie. 

     Activ. 12.  De ziua „ Bunătății Spontane.” 

 

                

 

 



                 
 

 

               
 

De Ziua Bunatații Spontane, Centru Comunitar „Încredere ” din or. Leova a organizat un eveniment: „ 

Bunătatea va salva lumea ” unde beneficiarii Centrului prin îmbrățișări si-au arătat deschiderea și bunătatea 

sufletească față de toată lumea, cea ce ne lipsește mult în prezent. 

 

 

Activ.13. Vine, vine Primăvara. 

 

     

 



        

 

Beneficiarii Centrului Comunitar „Încredere ” s-au adunat p-u a confecționat „Mărțișoare” 

Toți au convenit să facem mărțișoare împletite  și să confecționăm butoiașe din lemn cu  

crenguțe înmugurite de flori  și cu Mărțișoare. 

Lucrul a mers cu spor și rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate. Beneficiarii noștri au  

hotărât că p-u susținerea care o avem din partea  APL, FLSP, Consiliul Raional și Finanțatori să le  

înmâneze mărțișoare – simbol al Primăverii, personal reprezentanților acestor Instituții Partenere.  

 

 

Activ.14.  Măsura  culturală  și masă de binefacere  organizată  cu ocazia zilei  de 8 Martie. 

 

          

           

 

                              

               
 



                              
 

        
 

      
 

Cu ocazia zilei de 8 Martie, voluntarii Centrului – elevi ai Liceului Teoretic „ M.Eminescu ” din oraș au venit 

cu un amalgam de cîntece, poezii și dansuri pentru a demonstra recunoștința față de bunice, față de toate 

doamnele - persoane solitare. 

           

 

Activ. 15. Excursie la Grădina Zoologică și Grădina Botanică. 

 

      Ca în fiecare an și anul acesta, în data de 04.04.2016, A.O.”Parteneriat Social ”  a organizat  pentru 

voluntari și beneficiari Centrului Comunitar „ Încredere ”, la solicitarea lor,   o excursie la Grădina Zoologică 

și Grădina Botanică din orașul Chișinău. 



Schimbările efectuate la Grădina Zoologică și condițiile de trai create pentru animale, au făcut de 

nerecunoscut acest loc și a mărit numărul vizitatorilor. 

Au rămas foarte impresionați atât voluntarii cât și beneficiarii noștri, care unii nu au fost nici odată să viziteze 

Grădina Zoologică s-au au vizitat-o cu vre-o 30 de ani în urmă. 

Spațiile imense, locurile special amenajate, volierele încăpătoare, coliviile, crează păsărilor și animalelor 

condiții decente de viață. Totodată sunt create condiții, locuri distractive și de odihnă și pentru vizitatori. Toți 

am petrecut timpul în sânul naturii primind plăcere de la vizita făcută la Grădina Zoologică. 

Deoarece în apropiere se află Grădina Botanică nu am putut să ratăm această ocazie. Am făcut plimbări pe 

aleile Grădinii Botanice, admirând pomii exotici, arbuștii înfloriți, natura virgină, florile înflorite cu 

amalgamul lor multicolor, lacul cu oglinda apei înmărmurită. Timpul a fost superb, cu soare blând. Cu toate 

că beneficiarii noștri au o vârstă onorabilă, au parcurs aleile parcului și au admirat frumusețile lui. La 

întoarcere ne așteptam că oboseala va da de știre și participanții se vor odihni, însă nu a fost să fie.  Atât elevii 

voluntari care au mers în excursie cât și beneficiarii noștri au cântat și au glumit, buna dispoziție menținându-

se până acasă.  

Aducem mulțumiri finanțatorilor, datorită generozității cărora a fost posibil de organizat acest eveniment. 

 

                 

                           
 

                          
 

            



 

                                                        
 

 

Activ. 16. Vizita Colegilor de la DASPF din r-l Leova și din or. Bîrlad, jud. Vaslui, România 

 

Activ. 17. Sărbătorile Pascale 

         



         

        

Activ. 18. Suntem o familie unită ! 

        Țările din întreaga lume sărbătoresc miercuri, 15 mai, Ziua Internaţională a Familiei, instituită de 

Adunarea Generală a ONU pe 20 septembrie 1993, în baza Rezoluţiei 47/237. 

Cu această ocazie, Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Ban Ki-Moon, a transmis un 

mesaj în care a subliniat importanţa familiei în societate şi în dezvoltarea acesteia. 

“Familiile susţin societatea, iar relaţiile între generaţii duc această moştenire mai departe în timp”, a arătat 

oficialul. 

   Noi, Consiliul de Administrare al A.O.„Parteneriat Social ”, membrii echipei și voluntarii  

 

organizației, am hotărât ca acest eveniment să fie marcat în sânul familiei ( adică în cadrul  

 

Centrului Comunitar „ Încredere ” )  

 

Am provocat beneficiarii noștri la o discuție: Ce este Familia? Care este sensul Familiei? 

 

Care este relația dintre membrii Familiei? Care este relația dintre Familie și societate? Și  

http://www.un.org/en/events/familyday/sgmessage.shtml
http://www.un.org/en/events/familyday/sgmessage.shtml


 

multe alte întrebări apărute pe parcursul discuției. 

 

Am format două grupe de beneficiari  unde i-am rugat să ne prezinte fiecare grupă, în  

 

desen: „Ce înseamnă pentru ei Familia.” Fiind ca un fotocorespondent am imortalizat cele  

 

mai interesante momente, unde fiecare membru al echipei mai venea cu adăugările lor la  

 

desenul principal, astfel făcând ca relațiile lor să devină mai puternice, să fie mai uniți, să  

 

fim o echipă, o Familie. În aceste desene fiecare s-a străduit să depună câte o bucățică din  

 

sufletul lor, din dragostea lor pentru familie și pentru Centru nostru unde suntem toți ca  

 

o Familie, ca un tot întreg. Am organizat diferite jocuri distractive, am recitat poezii cu  

 

tematica  familie, fiecare și-a amintit de cazuri hazlii din viață.  

 

In familie trebuie sa stapaneasca: iubirea, vointa zamislirii, ordinea, constiinta datoriei.   

 

Bucuria pura, produsa de frumusetea idealului.  Spunea Petre Tutea. 

 

La finalul evenimentului toți am interpretat cântecul: „ Fie soare întruna” care am hotărât  

 

noi  că se potrivește cel mai bine pentru definiția Familiei. 

 

          

  

        

 



        

 

    

Activ. 19. Ziua Copiilor. 

 

              

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Active.20. Atelierul de lucru pentru elaborarea Strategii raionale de Comunicare pentru Centru de Sănătate 

Prietenos Tinerilor din or. Leova 

 



 
În perioada 23-25 August am participat la Atelierul de lucru pentru  elaborarea Strategii raionale de Comunicare pentru 

Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor din or. Leova. 

Obiectivul atelierului a fost: 

 Elaborarea unei Strategiei de Comunicare pentru schimbare socială și de comportament complexă, 

asigurând o abordare participativă, cu o reprezentare largă a diverselor instituții responsabile de lucru cu 

adolescenții, cu suportul unui consultant în comunicare. 

Obiective specifice 

 Implicarea tuturor actorilor în faza de analiză situațională, sinteză și consolidare. 

 Asigurarea unei faze de planificare eficace, inclusiv definirea obiectivelor, rezultatelor așteptate, strategiilor, 

indicatorilor de monitorizare, activităților și integrarea lor în planul cadru al centrului. 

 Furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru toate componentele strategiei, care ulterior vor fi incluse de 

consultantă în documentul final. 

  

La finele Atelierului de lucru a fost elaborată Strategia raională de Comunicare pentru Centru de Sănătate Prietenos 

Tinerilor din or. Leova  pentru perioada de timp  2017-2019. 

  

Activ. 21.  Trainingul Politici destinate persoanelor în vârstă. 

 

Trainingul Politici destinate persoanelor în vârstă și rolul Consiliului persoanelor în etate din 

Austria. Organizat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova 

și Organizația Help Age Internațional. 

 

 
 

Am participat la trainingul Politici destinate persoanelor în vârstă și rolul Consiliului persoanelor în etate din Austria”, 

in discutii aprinse despre viziunea autorităților din Austria privind integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, 

incluziunea socială a persoanelor în etate, legea federală privind vârstnicii, ce înseamnă calitatea vieții la o vârstă 

înaintată și cum ar trebui ea îmbunătățită. 

 

Activ. 22.  Excursie cu beneficiarii 
 

http://parteneriat.org/trainingul-politici-destinate-persoanelor-in-varsta-si-rolul-consiliului-persoanelor-in-etate-din-austria/
http://parteneriat.org/trainingul-politici-destinate-persoanelor-in-varsta-si-rolul-consiliului-persoanelor-in-etate-din-austria/
http://parteneriat.org/trainingul-politici-destinate-persoanelor-in-varsta-si-rolul-consiliului-persoanelor-in-etate-din-austria/
http://parteneriat.org/excursie-cu-beneficiarii/


 
 

În cadrul Centrului Comunitar „Încredere” din or. Leova  am ajuns la un consens cu beneficiarii nostri, ca întreținerea  

teritoriului  Centrului  în ordine și curățenie  să le revină pe seama  lor. Suntem foarte mulțămiți de responsabilitatea cu 

care bătrânii nostri se atârnă față de  obligațiunile luate. Ca o motivare am preconizat  p-u data de 17.09.2016 o 

excursie la Mănăstirile Căpriana, Hâncu, Ulmu și Clubul Zoo din s. Bardar. 

 

 

Activ. 23. Ajută un bătrân! 

 

 
 

Sub acest generic s-a petrecut anul acesta Compania de Colectare de Fonduri p-u persoanele de vârsta a treia de la 

Centru Comunitar „Încredere” din or. Leova. Ecest gest a fost inițiat de către A.O.„Parteneriat Social ” împreună cu 

voluntarii organizației, elevii  L.T. „ M.Eminescu ” din or. Leova. 

Activ. 24. Vizită de studiu în Viena. 

 

   

 

http://parteneriat.org/excursie-cu-beneficiarii/
http://parteneriat.org/ajuta-un-batran/
http://parteneriat.org/ajuta-un-batran/
http://parteneriat.org/vizita-de-studiu-in-viena/


   

       

 

 

 

În perioada 19-22 septembrie am efectuat împreună cu o grupă de ONG-uri din Moldova o vizită de studiu în Austria, 

unde am avut ocazia de a face cunoștință cu Sistemul Federal de Asistență Socială din orașul Viena. Această vizită a 

fost posibilă datorită organizatorilor: 

Help Age International, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, UNFPA, Ministerul 

Social al Austriei și Ambasadei Austriei din Moldova. 

 

 

Activ.25. De mână prin generații! 

 

 
Acesta a fost genericul măsurii culturale organizată persoanelor de vârsta a treia de către A.O.„Parteneriat Social” din 

or. Leova  cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate. 

Acest generic a fost ales nu întâmplător. Am vrut ca prin implicarea diferitor generații în organizarea acestui eveniment 

să întărim acea latură sufletească sensibilă,  de a ajutora aproapele tău, de a se acorda atenția și stima cuvenită 

generației mai în vârstă, de a nu fi dați uitării acei care au stat la căpătâiul nostru atunci când eram mici. Pentru bătrâni 

această zi a fost una deosebită. Ei s-au simțit importanți, în centrul atenției, au înțeles că nu sînt uitați de societate și 

că părerea lor contează. Ce mai mult îi trebuie unui bătrân? O mică atenție, un mic gest de binefacere, o floare, un 

cuvânt cald și bun. Toate acestea noi le-am adus bătrânilor noștri în această zi importantă pentru ei. 

Film pe www.parteneriat.org  

Activ. 26.Vârsta Cere Acțiuni 

http://parteneriat.org/de-mana-prin-generatii-2/
http://parteneriat.org/de-mana-prin-generatii-2/
http://www.parteneriat.org/


 

În data de 03.10.2016, am participat la evenimentul organizat de către Organizația HelpAge 

International, Ministerul  Muncii Protecției Sociale și Familiei care au promovat Compania „ Vârsta 

Cere Acțiuni ” celebrând Ziua Internațională a Persoanelor în Etate. 

Au participat ONG-urile , membre a Platformei pentru Îmbătrânirea Activă, invitați ai Ministerului 

Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Sănătății, Inspectoratului General de Poliție, 

Centrului de Drept al Femeilor și Experți independenți. 

Tema Mesei Rotunde a fost: Cum protejăm mai bine persoanele în vârstă împotriva Violenței în 

familie? Cuvânt au avut: 

Tatiana Sorocan, Director HelpAge Internațional 

Stela Grigoraș, Ministra a Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

Rita Columbia, Reprezentant UNFPA  în Moldova 

Andrei Brighidin, Director pentru Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, Fundația Est Europeană 

Viorel Gorceag, Reprezentantul Crucii Roșii din Elveția 

Au fost abordate temele: 

 „ Ageismul – o atitudine a oamenilor, Rea sau Bună? 

 Persoanele în etate – sunt integrate în politicile de prevenire și combatere a violenței 

domestice? 

 Precondiții și recomandări de integrare aa âmbătrânirii în noua Strategie Națională privind 

prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și violenței în familie 2016 – 2021 

Sloganul evenimentului:„ Susține persoanele în etate să își revindece drepturile, să lupte împotriva 

discriminării și să depășească sărăcia  pentru a duce  o viață demnă, sigură, activă și sănătoasă. 



   

 

Activ.27. Vin-o cu noi în caravana Nediscriminării 

 

Institutul de Politici Publice împreună cu Consiliul de prevenire și eliminare a discriminării și asigurarea egalității având ca 

partener local A.O „ Parteneriat Social ” din or. Leova  a organizat o campanie de informare în cadrul caravanei orientată spre 

creșterea gradului de abilitare juridică a populației pentru a-și revendica dreptul la egalitate și nediscriminare, în temeiul Legii nr. 

121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității. Caravana a fost  realizată în cadrul proiectului “Consolidarea sistemului 

național din RM în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”. 

 

Sloganul Caravanei nediscriminării din 8 Octombrie din or. Leova a fost: „Dacă subiectul nediscriminării nu vă lasă indiferen t, 

vin-o cu noi în caravană!” 

În intervalul de timp  10.00 – 13.00: în Casa raională de cultură s-au petrecut următoarele activități pentru locuitorii raionului: 

sesiune de informare în domeniul nediscriminării pentru reprezentanții locali din cadrul poliției, asistenței sociale și autorităților 

publice locale, managerilor scolari ș.a.; proiecție de film documentar despre fenomenul de discriminare, care va fi urmată de 

discuții interactive cu cetățenii din sală despre drepturile lor de bază într-un presupus act de discriminare. 

http://parteneriat.org/varsta-cere-actiuni/dscn1095/
http://parteneriat.org/varsta-cere-actiuni/dscn1091/


  

 

Intervalul 13.00-16.00: 

Echipa de proiect formată din  reprezentanții Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, 

Institutului de Politici Publice și A.O.„ Parteneriat Social ” au amenajat un cort în piața principală din oraș, unde am  interacționat 

cu cetățenii și am distribuim materiale informaționale pe tematica nediscriminării (broșuri, fluturași, calendare, USB-uri cu 

continut si tricouri personalizate). 

Voluntarii A.O.„ Parteneriat Social ” elevii clasei a IX –A  a L.T.„M.Eminescu ” din orașul Leova, au asistat în intercațiunea cu 

oamenii și distribuirea de materiale ce a avut loc lîngă cortul instalat și în Casa de Cultură; 

Tot ei au distribuit anunțului privind un concurs de fotografii cu tematica nediscriminării. 

http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/10/LEOVA-40.jpg
http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/10/LEOVA-41.jpg
http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/10/LEOVA-89.jpg


  

 

Coordonator local: Raisa Bălan 

 

 

 

 

 

 

Activ.28. Un parteneriat benefic. 

 

       În data de 12-13 Octombrie cu o vizită de lucru am avut ca oaspeți reprezentanții  Administrației  Publice Locale  și Serviciu 

Public Asistență  Socială din municipiu Baia Mare, județul Maramureș, România. 

Bazele parteneriatului nostru de colaborare au fost puse încă în anul 2014. Colegii noștri, reprezentanții Serviciului Public 

Asistență Socială din municipiu Baia Mare  s-au oferit să ne acorde suportul  logistic  și consultațiile necesare  pentru 

înnaintarea unui proiect  transfrontalier împreună cu  Direcția Asistență Socială din or. Dorohoi, județul  Botoșani din Romănia.  

Proiectul  prevede deschiderea unui nou centru semirezidențial  regiional  în orașul Leova. Acest  centru va deservi  

persooanele de vârsta a treie din raioanele Leova, Cantemir și Cimișlia. 

Prin implicarea ca parteneri  a mai multor  factori de decizie  ne  dorim ca acest centru să aibă o susținere  financiară și după 

finele proiectului.  Oaspeții au fost primiți de către Președintele raionului Leova – domnul Ion Gudumac, vicepreședintele 

http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/10/LEOVA-127.jpg
http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/10/LEOVA-162.jpg
http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/10/LEOVA-171.jpg


raionului Leova – domnul Eugenii Buragă, Șeful Direcției Învățământ al raionului Leova – domnul Alexandru Gospodinov. 

Deasemenea oaspeții au fost primiți și de către Primarul orașului Leova – domnul Vitalie Gărgăun. Am vizitat Direcția Asistență 

Socială și Protecție a Familiei din raionul Leova.  Însă subiectul principal al vizitei de lucru și discuțiilor purtate a fost  de 

împărtășire a experiențelor de lucru pe care dumnealor le au în implementarea proiectelor europene de acest gen. 

Sperăm ca prin atragerea fondurilor europene să deschidem un Centru p-u păturile social-vulnetabile ale societății, unde 

persoanele de vârsta a treia vor primi atenția și îngrijirea cuvenită, le vom insufla încrederea în ziua de mâne și le vom 

demonstra că societatea nu i-a uitat și că ei sânt utili p-u societate . Deasemenea vom promova „ Îmbătrânirea activă ” a 

populației prin implicarea Oficiului Forțelor de Muncă din raion și a Agenților Economici. 

  

« ‹ 1 of 6 ›  » 

 

Active. 29. Voluntariatul – Promovarea valorilor spiritual – culturale ale neamului. 

 

Perioada 17-23 Octombrie în republica noastră se petrece Săptămâna 

voluntariatului. 

Legea volluntariatului reglementează: 

1)Promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor, în spiritul solidarităţii civice, 

la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ. 

2) Prezenta lege stabileşte modul şi condiţiile de participare benevolă de către persoane fizice la activităţi de voluntariat în 

favoarea comunităţii, fără remunerare sau orice recompensă financiară în afara cheltuielilor efectuate pentru realizarea 

activităţii, care presupune cheltuieli de transport, alimentare, cazare, asigurare, în caz de necesitate de deplasare şi alte 

cheltuieli indispensabile realizării activităţii de voluntariat. Aceste cheltuieli sunt prevăzute de instituţia gazdă, l a care voluntarul 

nu va contribui, dacă părţile n-au convenit altfel. 

Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii de participare la activitatea de voluntariat: 

a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat; 

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; 

c) desfăşurarea activităţii de voluntariat cu escluderea oricărei remunerări financiare sau materiale din partea beneficiarului 

http://parteneriat.org/wp-content/uploads/photo-gallery/Parteneri%20Baia%20Mare/IMG_2764JPG.jpg
http://parteneriat.org/wp-content/uploads/photo-gallery/Parteneri%20Baia%20Mare/IMG_2764JPG.jpg
http://parteneriat.org/un-parteneriat-benefic/?page_number_0=2


voluntariatului sau instituţiei gazdă în afara cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii ce ţin de cazare, alimen tare, 

transport, în caz de necesitate de deplasare şi asigurare sau alte cheltuieli indispensabile realizării activităţii de voluntariat; 

d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare; 

e) cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor; 

f) cunoaşterea despre şi participarea voluntarului la activitatea relevantă implicaţiei contribuţiei voluntare; 

g) participarea în cadrul activităţilor de voluntariat la nivel internaţional. 

2) Prezenta lege stabileşte raporturile de responsabilitate în desfăşurarea activităţii de voluntariat, dintre: 

a) voluntar şui beneficiarul voluntariatului; 

b) voluntar şi instituţia gazdă. 

Ca și în toată republica, azi 20.10.2016, noi cetățenii orașului Leova, în această perioadă am venit în ajutorul Administrației 

Publice Locale cu voluntarii Asociației Obștești „ Parteneriat Social ” – elevii Ș.P.Leova pentru a face curățenie în parcul 

orășenesc. 

Deasemenea am distribuit materiale promoționale și am avut discuții cu tineri și cetățeni ai orașului :„ Ce înțeleg ei prin lucrul de 

voluntariat și care este părerea lor despre acest gest de voluntariat?” 

Prin exemplu propriu vom demonstra că nouă ne pasă de localitatea noastră, noi nu suntem indiferenți, noi vrem schimbări 

pozitive, noi vrem conștientizarea populației p-u a înțelege că aportul propriu poate aduce un exemplu pozitiv drept de urmat. 

             

Active. 30. Expozitia alege Președintele Tău 

 

 

Astăzi, 21.10.2016. în piața Ștefan cel Mere din orașul Leova a avut loc expoziția: „ Alege Președintele Tău ” realizat de că tre 

Centrul CONTACT cu suportul financiar al Fondului Național al SUA pentru democrație ( NED ) având ca partener local 

Asociația Obștească „ Parteneriat Social. ” Compania a avut ca scop informarea și educarea electorală a cetățenilor din raionul 

Leova, consacrată alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 Octombrie 2016. 

Împreună cu voluntarii O.N.G.-ului au fost distribiute buclete și laflete cu tematică electorală. Au fost duse discuții de lămurire și 

educare electorală. S-a atras atenția cât de important este prezența la vot afiecărui cetățean și cât de mult contează fiecare vo 

http://parteneriat.org/voluntariatul-promovarea-valorilor-spiritual-culturalee-ale-neamului/14666069_972321816230109_2920241216674001267_n/
http://parteneriat.org/voluntariatul-promovarea-valorilor-spiritual-culturalee-ale-neamului/14691063_972321659563458_1129174152884768659_n/
http://parteneriat.org/voluntariatul-promovarea-valorilor-spiritual-culturalee-ale-neamului/14724460_972321452896812_8013304004057909360_n/
http://parteneriat.org/voluntariatul-promovarea-valorilor-spiritual-culturalee-ale-neamului/14606413_972321276230163_6050831512440799053_n/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

Activ.31. Dezbateri Publice: „Alege Președintele Tău! 

 

 

 

Astăzi, 22.10.2016. în incinta Bibliotecii raionale din or. Leova au avut loc dezbateri publice cu tema: „ Alege 

Președintele Tău ” realizat de către Centrul CONTACT cu suportul financiar al Fondului Național al SUA pentru 

democrație ( NED ) având ca partener local Asociația Obștească „ Parteneriat Social. ” din orașul Leova. 

Dezbaterile Publice  au avut ca scop informarea și educarea electorală a cetățenilor din raionul Leova, consacrată 

alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 Octombrie 2016. 

Moderatori ai dezbaterilor publice au fost: Coordonatorul de proiect al Centrului CONTACT din or. Chișinău – Vasile 

Cioaric, expert al Centrului CONTACT –Valeriu Mîndru și expert al Centrului CONTACT – Lilia Triboi. 

Dialogul dintre alegători și moderatori a fost foarte aprins deoarece poporul este indignat de hotărârea parlamentului 

de a pune pe umerii poporului  furtul miliardului și de teama că alegerile vor fi fraudate. Cetățenii au fost informați și 

îndrumați să studieze bine Platformele electorale a tuturor candidaților la funcția de președinte și să facă o alegere 

corectă, să nu fie manipulati, să nu fie cumpărați. Poporul trebuie să voteze cu rațiunea și cu inima dar nu cu stomacul. 

Am primit o șansă istorică de a alege președintele țării prin vot direct de către popor și trebuie să eșim cu toții la vot, 

să nu fim indiferenți, să nu fim nepăsători. Soarta noastră, viitorul nostru, al copiilor nostri și copiilor copiilor nostri 

depinde astăzi de votul de încredere care î-l vom da fiecare din noi. 

Veniți la alegeri, fiți activi, îndrumați și vecinii să vină la alegeri. Numai cu forțe comune vom putea învinge, vom alege 

un președinte al poporului care să ne reprezinte, să ne apere interesele tuturor cetățenilor, să nu fie manipulat și 

influențat de partidele politece și oligarhi. 

Votul Tău Contează ! 

http://parteneriat.org/wp-content/uploads/photo-gallery/Expozitia%20alege%20Pre%C8%99edintele%20T%C4%83u/14708257_972351942893763_6087454583046693782_n.jpg
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http://parteneriat.org/wp-content/uploads/photo-gallery/Expozitia%20alege%20Pre%C8%99edintele%20T%C4%83u/14708257_972351942893763_6087454583046693782_n.jpg


Detalii de la evenimentul Dezbaterilor Publice: „ Alege Președintele Tău.” din or. Leova le găsiți pe: 

https://youtu.be/07b2w4xcP8Y  

https://www.facebook.com/mediatvcimislia/?fref=ts  

  

  

           

 

             

 

             

 

 

Activ. 32. Alege Președintele Tău ! 

 

 

Astăzi, 23.10.2016. în or. Leova în cadrul proiectului: „ Alege Președintele Tău ” realizat de către Centrul CONTACT cu supor tul 

financiar al Fondului Național al SUA pentru democrație ( NED ) având ca partener local Asociația Obștească „ Parteneria t 

Social. ” a avut loc informarea și educarea electorală a cetățenilor din raionul Leova, consacrată alegerilor Președintelui 

Republicii Moldova din 30 Octombrie 2016. 

https://youtu.be/07b2w4xcP8Y
https://www.facebook.com/mediatvcimislia/?fref=ts
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_1/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_2-3/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_2-4/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_2-6/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_2-7/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_2-8/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_2-9/
http://parteneriat.org/dezbateri-publice-alege-presedintele-tau/untitled_2/


 

Membrii echipei A.O.„Parteneriat Social ” împreună cu voluntarii ONG – elevii clasei IX al L.T. „M.Eminescu ” ( Baranov Mihaela, 

Bordea Mădălina, Zaporojan Vlada, Jarovlea Alina), eleva clasei X a L.T.„ C. Spătaru ” – Mitrea Ada și evevii Ș.P.Leova ( 

Dembrovschaia Lilia, ) am distribiut, buclete, flaere, stegulețe și insigne cu promovarea alegerilor președintelui țării de către 

popor. 

Veniți la alegeri, fiți activi, îndrumați și vecinii să vină la alegeri. Numai cu forțe comune vom putea învinge, vom alege un 

președinte al poporului care să ne reprezinte, să ne apere interesele tuturor cetățenilor, să nu fie manipulat și influențat de 

partidele politece și oligarhi. 

Votul Tău Contează ! 

Coordonator local: Raisa Bălan 

          
 

          

 

Activ.33. Evaluarea Companiei „ Alege Președintele Tău 

 

Campaniei de informare şi educaţie electorală „Alege Președintele tău!” a 

ajuns deja în șase localități din Republica Moldova. 

Până în prezent, au fost distribuite 60 000 de mii de materiale informaţional-educative cu tematică electorală, și mii de cetățeni 

au aflat care sunt atribuțiile președintelui, dar și de ce trebuie să de-a dovadă de activism civic la scrutinul prezidențial din 30 

octombrie. 

Totodată, circa 300 de oameni au participat la dezbaterile publice care s-au desfășurat, la Ocnița, Pelinia, rl. Drochia, Hâncești, 

Edineț, Cimișlia, Briceni și Leova, Râșcani, Cantemir și Cahul. La dezbateri au participat diferite categorii de cetăţeni: tinerei şi 

vârstnici, reprezentanţi studenţi şi profesori, precum şi simpli cetăţeni ai localităţilor beneficiare. 

http://parteneriat.org/alege-presedintele-tau-2/14804862_974747065987584_687423185_n/
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În cadrul dezbaterilor experții facilitatori ai Centrului CONTACT discută cu cetăţenii despre dreptul la vot, particularități le 

alegerilor din acest an sau răspund la întrebările celor prezenţi. De asemenea, echipe de voluntari și experți în domeniu din 

partea Centrului Contact desfăşoară discuţii informative cu cetăţenii la standurile special amenajate şi înzestare cu informaţii 

relevante tematicii electorale. Concomitent, în localităţile beneficiare sunt difuzate patru spoturi audio care îndeamnă cetăţenii 

să participe activ la procesul electoral din anul acesta. Toate activităţile au fost  reflectate la posturile regionale TV din Cimișlia 

și Drochia. 

Campania de informare şi educaţie electorală „Alege Președintele tău!”  a avut drept scop sensibilizarea și mobilizarea 

alegătorilor din 10 centre raionale din nordul şi sudul Republicii Moldova. Acest proiect a fost  implementat de Centrul 

CONTACT cu susținerea financiară a Fondul Naţional pentru consolidarea democraţiei NED. 

La sedința comună organizată de Centru CONTACT cu Coordonatorii locali ai proiectului, s-a menționat aportul ONG-urilor 

locale implicate în implementarea proiectului cât si aportul voluntarilor implicați în activitățile de promovare și distribuire a 

materialelor promoționale, informative privind Compania „Alege Președintele Tău.” Toți actorii implicați în implementarea acestui 

proiect au fost apreciați cu Diplome și Scrisori de mulțumire. 

Asociația Obștească „ Parteneriat Social ” 

 Coordonator local: Raisa Bălan 

                     

                    

Activ. 34. Consultarea noului Concept al Sistemului de Pensii din Republica Moldova. 
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            În data de 09.11.2016. a avut loc întrunirea organizațiilor membre a „ Platformei pentru Îmbătrânirea Activă ” 

implementator organizația HelpAge Internațional. 

Participanții la ședința Grupului Tematic au discutat noul Concept de Pensii, aprobat în august 2016, și în conformitate cu care 

va fi demarată reformarea sistemului de pensii de la 1 ianuarie 2017. Este în proces de elaborare legea cu privire la reforma  de 

pensii, care va stabili mai clar modul de realizare a reformei. 

Platforma pentru Îmbătrînire Activă și-a propus să monitorizeze realizarea reformei în special pentru a urmări dacă sistemul de 

pensii: 

 (1) reduce sărăcia în rîndurile persoanelor în etate, 

(2) devine un sistem echitabil penntru toate categoriile socio-profesionale și 

(3) dacă delimitează clar asigurarea socială de asistență socială. 

La general, se apreciază faptul că Conceptul de Pensii este unul care include multe prevederi susținute de Platforma ÎA anter ior 

cu privire la oportunitățile pentru îmbătrînire activă, și anume cele care vor stimula rămînerea în cîmpul muncii al persoanelor 

după vîrsta de pensionare și care prevăd unificarea metodei de calcul a pensiei pentru toate categoriile socio-profesionale. 

Totodată, membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă  și-au exprimat îngrijorarea față de următoarele prevederi: 

 Subpunctul 1.1.1 ”Revenirea la obligativitatea asigurării sociale pentru persoanele 

fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod 

individual” – de analizat mai profund acest aspect și anume care categorii de 

populație vor fi următorii plătitori de taxe, și dacă acest lucru va afecta veniturile 

persoanelor în etate, adîncind nivelul lor de sărăcia. 

 În documentul de concept nu se regăsește prevedere care să specifice clar că 

pensionarea este un drept și nu o obligație, astfel ca pensionarea să nu fie un 

criteriu în baza căruia angajatorul poate concedia angajatul. 

 O discriminarea la calcularea pensiei este (1) buletinul de boala, perioada care se ia 

în calcul ca stagiu de cotizare, însă cu salariu zero, astfel diminuînd venitul mediu 

care se ia ca bază de calcul și (2) concediul de maternitate, perioada care se ia în 

calcul ca stagiu de cotizare, însă baza de calcul este salariul minim pe țară. 

 Cu referire la majorarea vîrstei pentru pensionare, subpunctele 1.3.1, 1.3.2 și 1.3.3 

prevăd scenarii diferite. Din discuții s-au considerat toate scenariile ca fiind prea 

radicale. Se propune majorarea vîrstei de pensionare cu 3 ani, și după o pauză, în 

care se va analiza contextul, se poate purcede și la altă majorare, cu încă 2 ani. 

Rămîne de analizat pentru care cohorte de vîrste să fie făcute modificările reformei. 

În ce privește bărbații, considerînd speranța de viață de 67 ani, este greșit de a 

majora vîrsta de pensionare pînă la 65. Persoana are dreptul la o perioadă de viață 



post pensionare. (Studiile de pînă acum recomandă egalarea vîrstei de pensionare a 

femeilor cu cea a bărbaților, și nu majorarea vîrstei de pensionare pentru ambele 

sexe) 

 Considerînd 3 factori: femeile primesc salarii și pensii mai mici ca bărbații, femeile 

mai puțin participă în cîmpul muncii decît bărbații, femeile sunt afectate mai mult de 

sărăcie la vîrstă înaintată, atunci cînd rămîn să supraviețuiască cu o pensie mică și 

rămîn fără partener. Se recomandă de introdus prevederea ca soțul/soția 

supraviețuitor/supraviețuitoare să beneficieze inclusiv de o parte din pensia 

partenerului, cu stabilirea desigur unui plafon. 

 Reprezentanții Platformei ÎA s-au arătat îngrijorați de multitudinile de încălcări care 

se fac la acumularea pachetului de documente pentru a beneficia de pensie pentru 

dizabilitate și pentru ajutor din Fondul republican de susținere socială a populației. 

Trebuie de eficientizat și de consolidat mecanismul de monitorizare a beneficiarilor 

menționați anterior. 

Celelalte prevederi ale conceptului sistemului de pensii, deși prevăd multe modificări și îmbunătățiri, urmează a fi monitorizate 

cum anume se vor regăsi în Legea cu privire la reforma sistemului de pensii și ulterior cum va fi parcursul implementării lor . 

Pașii următori planificați de Platforma ÎA pentru monitorizarea reformei sistemului de pensii: 

 Contractarea unui expert ce va analiza Conceptul de Pensii din perspectiva 

asigurării oportunităților de îmbătrînire activă. 

 Prezentarea opiniei Platformei Î.A. la momentul consultării Legii reformei sistemului 

de pensii 

 La necesitate poate fi organizat un eveniment public de prezentare a opiniei 

Platformei ÎA 

 Monitorizarea implementării reformei sistemului de pensii, prin identificarea 

documentelor de politici ce sunt plasate spre consultare, aferente domeniului. 

  

 

 

 

 

Activ. 35. Educația Adulților. 

                În data de 02.12.2016, membrii  A.O. „ Parteneriat Social ” am participat la  atelierul de sporire a capacității 

organizațiilor locale ca Centre de Educație a Adulților, organizat de către Centru CONTACT cu suportul financiar al organizației 

DVV Internațional în cadrul proiectului: „ Dezvoltarea unei rețele de actori din domeniul Educației Adulților în sudul Republ icii 

Moldova.” 

Scopul atelierului: identificarea necesităților actorilor din domeniul Educației Adulților pentru dezvoltarea de servicii pentru adulți 

și constituirea ca Centre de Educare a Adulților. 



Educarea Adulților are ca scop perfecționarea abilităților existente și/sau dobândirea altora noi precum și asimilarea unor 

sisteme de valori care sau dovedit performante social și punerea lor în practică. 

   Activitățile care vor fi realizate de către Centrele de Educare a Adulților: 

 Elaborarea Strategiilor de dezvoltare a educației permanente, adaptate cerințelor economiei de piață 

 Încheerea de parteneriate, în sistemul de educație a adulților, cu organizme guvernamentale și neguvernamentale 

implicate în sfera educației permanente. 

 Contribuția, prin strategia de perfecționare continuă, la dezvoltarea socio-economică zonală și locală, oferind 

individului noi oportunități de integrare culturală, profesională, socială și comunitară. 

 Formarea resurselor umane: lectori, manageri, formare de formatori, experți pentru domeniul educativ și socio-

cultural. 

 Elaborarea, editarea, traducerea și difuzarea de materiale tipărite, audio și video și cursuri cu caracter metodologic 

și statistic, a programelor de oferte și a proiectelor în domeniul Educației Adulților. 

 Realizarea de activități cu caracter umanitar în beneficiul categoriilor social-defavorizate. Organizarea de acțiuni 

menite să protejeze mediul natural, mediul rural și mediul urban. 

 Spriginirea procesului de integrare europeană. 

Director executiv A.O.„Parteneriat Social ”       –    Raisa Bălan 

                            

 

Activ. 36. MOȘ CRĂCIUN VINE PE LA FIECARE 

 
 

        În ajunul sărbătorii de Crăciun, Centru Comunitar „ Încredere” a fost vizitat de partenerii noștri de colaborare, colindători i 

de la Școala Profesională din or. Leova. 

Bătrânilor le-a fost prezentat un colaj de colinde, urături, poezii, dansul urșilor, dansul caprei ș.a. 

Câtă bucurie pe fețele bătrânilor când simt ca nu sunt uitați, că societatea are grijă de ei. 

http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/12/3232323232.jpg
http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/12/1212121.jpg
http://parteneriat.org/wp-content/uploads/2016/12/15665443_1218910934862397_4269998873294963152_n.jpg


Cu câtă plăcere au extras din coșul cu mandarine cite o urare de la Moș Crăciun în schimbul unei poezii, uraturi sau colind. Am 

devenit o familie unită, încurajați de a participa la toate activitățile, dornici de a fi implicați în organizarea diferitor evenimente 

culturale  și cu destinații turistice. 

Fiind persoane de vârsta a treia, mai mult ocupate cu treburile casnice nu prea au posibilitatea de a fi implicați în viața socială a 

urbiei. În cadrul  Centru Comunitar „ Încredere ” pentru ei este creată o atmosferă caldă de socializare, de implicare personală   

și contribuirea cu experiența proprie la organizarea diferitor șezători, confecționarea diferitor obiecte tematice închinate 

sărbătorilor de Crăciun. Și cine nu crede în magie și cine nu vrea să fie iarăș copil în perioada sărbătorilor de Crăciun.. 

Fie ca magia sărbătorilor de iarnă să vă găsească în case alături de cei draji. Această sărbătoare să vă aducă multă sănătate, 

fericire și împlinirea tuturor dorințelor. 

Director executiv:  Raisa Bălan. 

 

Activ. 37. Terapia prin munca. 

 

                 
 

                    
          



                

 

                

 

                
 

 
 

Cooperare cu alţi parteneri, voluntari: 

 



1.Primăria oraşului Leova 

Resurse materiale:  

 Resurse materiale ( finantarea alimentarii) 2000 lei x 12 luni =24000-00 lei. 

2.Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Leova: 

 resurse  materiale ( finanțarea alimentării) = 2000lei x 12 luni– 24.000-00  lei. 

 

     

3. Ca O.N.G.-locale partenere în proiect avem : 

 

 

 Misiunea Creștină » Diaconia »  

 A.O.„ Uniunea Femeilor Migrante ” din Chișinău. 

 O.N.G. „ Tinerii Meșteșugari ” 

 Societatea Orbilor din r-ul Leova. 

 «  Fundaţia Medicală din Moldova » 

 A.U. » Dăruind vei Dobîndi »,  

 

4. Activități de voluntariat: 

 

 Centru de Creație 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.„Oportunități profesionale și integrare socială pentru tinerii 

dezavantajați din localitățile rurale din r-le de sud ale Republicii Moldova” ) Ș.P.Leova de la diferite 

profesii. 

 

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 gratuit  

pe un termen de 3 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. 

 

 

22/12/2016.  

 


