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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
şi locale, Agenţi Economici, Societatea civilă şi diferite Organizaţii donatoare - locale şi internaţionale.
Grupul ţintă şi beneficiarii
Beneficiari direcţi:
• 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 - 43% 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 medical şi 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.
Ana Butuc - Asistent Social al Primăriei
3. A.O. „ Parteneriat Social.” Raisa Bălan - manager de proiect.
Natalia Calalb - Asistent Social
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 postate pe www.parteneriat.org
• http://antidiscriminare.egalitate.md/ai-fost-discriminat-iata-ce-trebuie-sa-faci/,publicat
> şi pe Unimedia).
• A.O.Parteneriat Social" pagină pe facebook
• www.leova.org portal de ştiri
• www.r.leova pagină pe facebook
Dispunem de un panou 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-ţi luminează cugetul şi cu noi forţe mergi mai departe prin
tumultul evenimentelor de zi cu zi. Această relaxare beneficiarii Centrului Comunitar „ Încredere ” o găsesc în
practicarea croşetatului, graficii cu aţă, împletit, practicarea artei „Origami ”, unde fiecare lucrare efectuată este
un succes, o senzaţie de bucurie şi o mîndrie că pot contribui, î-şi pot aduce aportul lor la completarea expoziţiei
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 12-14.

Fluxul persoanelor deservite cu un prânz cald
2015

2016

2017

Nr. lunar de
beneficiari

22,5

27,8

46,7

Nr. total de
beneficiari

270

325

560

Nr.de prînzuri
Oferite anual

5.535

6.798

11.722

Costul unui
prînz (lei)

10,48

13,28

19,91

Cheltuieli
efective anuale (mii lei)

58.007,96

90.303,53

233.433,44

Numărul total al bebeficiarilor centrului
Nr/r

Anul

Numărul de beneficiari

1.

2008

440

2.

2009

780

3.

2010

1580

4.

2011

2450

5.

2012

1970

6.

2013

2600

7.

2014

1700

8.

1015

1000

9.

1016

700

10.

2017

1200

Serviciul de alimentare din cadrul Centrului Comunitar de zi „Încredere ” activează în conformitate cu cerinţele
cu art. 29 al Legii R.M.nr. 436-XVI din 28.12.2006. „ Privind Administrația Publică Locală”, art.
3,8 al Legii nr. 81-XV din 28.02.2003 „Privind cantinele de ajutor social”, prevederile „Regulamentului –tip cu

privire la funcționarea cantinelor de ajutor social” aprobat prin Hotărârea Guvernului R.Moldova nr. 1246 din
16.10.2003 şi decizia Consiliului orășenesc Leova nr.1.38 din 06.02.2004 „Cu privire la alocarea de mijloace
financiare pentru prestarea serviciilor de alimentaţie gratuită”, care oferă
hrană pentru 50 de persoane aflate în dificultate, pe o perioadă nedeterminată de timp.
La moment acest serviciu este finanţat din bugetul local pentru prestări servicii si de către:
1. Project name: ” Seniorii JT International.”
 Partner organization: JT International, Luxemburg S.A.
 Time frame : 2011-2020
2. Project name: : „ Financial support.”
Partner organization: OAK Fundation, Switzerland
 Time frame : 2017-2020
3. Project name: ” Financial support.”
 Partner organization: „Pro Humanitate” Organization, Germany:
 Time frame : 2017-2017

Prepararea bucatelor

Deservirea beneficiarilor.

Măsurarea Tensiunii Arteriale.

Tuberculoza pulmonară.

Activ. 4 Acordarea serviciilor medicale gratuite beneficiarilor.
In incinta Centrului Comunitar beneficiarii pot primi servicii medicale primare după necessitate.
( măsurarea tensiunii şi temperaturii, acordarea primului ajutor în caz de hopotermie, şoc anafilactic, insolatie,
arsuri termice, insuficientă cardiacă ş.a.)
Persoanele imobilizate sânt vizitate de către Asistenţii social şi medical la domiciliu.
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Activ.5 Prestarea serviciilor spălătoriei publice gratuite beneficiarilor.

Serviciile Spălătoriei p-u beneficiari.
Activ.6 Acordarea de asistenţă socială.

Activ.7 Servicii de croitorie pentru
beneficiari.

Active. 8. Vizite la domiciliu.

Acordare de servicii.

Vizita la spital a beneficiarului.

Vizita la domiciliu.

Activ. 9. Terapia prin muncă.

Vizita la domiciliu.

Inspectarea condiţiilor de trai a
beneficiarilor.

Activ. 10 Programul activităţilor:
Luni
- lucru cu asistentul social
Marţi
- terapia prin muncă
Mercuri
- lucru de iluminare sanitară
Joi
- vizionarea filmelor
Vineri
- vizite la domiciliu ( Pentru mai multe detalii a activităţilor petrecute
accesaţi pagina www.parteneriat.org )
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Cooperare cu alţi parteneri, voluntari:
1. Primăria oraşului Leova
Resurse materiale:
• Resurse materiale ( finantarea alimentarii) 2000 lei x 12 luni =24000-00 lei.
2. Ca O.N.G.-locale partenere în proiect avem :
>
>
>
>
>
>

Misiunea Creştină » Diaconia »
A.O.„ Uniunea Femeilor Migrante ” din Chişinău.
O.N.G. „ Tinerii Meşteşugari ”
Societatea Orbilor din r-ul Leova.
« Fundaţia Medicală din Moldova »
A.U. » Dăruind vei Dobîndi »,
9

3. Activităţi de voluntariat cu:
9

> Centru de Creaţie or. Leova
> Cercul de Dansuri moderne
> Elevii clasei II a L.T.„ M.Eminescu ” or. Leova
9

> Elevii clasei III a L.T. „M. Eminescu ” or. Leova
> Elevii ( beneficiarii proiectului.„Oportunităţi profesionale şi integrare socială pentru tinerii
dezavantajaţi din localităţile rurale din r-le de sud ale Republicii Moldova” ) Ş.P.Leova de la diferite
profesii.
Sustenabilitatea pe termen scurt şi lung:
Aspectul financiar.
APL ne dă în folosinţă spaţiu de 250 metri pătraţi, printr-un Contract de Comodat cu titlul de arendă gratuit pe
un termen de 3 ani.
APL lunar prestează servicii de la Centru Comunitar „ Încredere” în sumă de 2.000-00 lei.
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:
22/12/2017.

Raisa Bălan.

