R A P O R T A N U A L 2018.

E C H I P A DE L U C R U

Vladimir Bălan- Președinte Consiliu
de Administrare

Oleg Potîngă- Expert în cultură
civică și politici publice

Raisa Bălan- Director executiv

Lidia Gonța – Vicepreședinte a
Consiliului de Administrare

Participăm activ la dezvoltarea societății democratice,
prin consolidarea potențialului societății civile,
încurajarea inițiativelor civice și promovarea,
apărarea și integrarea seniorilor în societate.

Natalia Calalb – Asistent Social

Ludmila Mițelea – Manager financiar
Adresa:

AO Parteneriat Social
Str. Marinescu,1
or.Leova – 6301, MD
Tel./ Fax: +37326322040

www.parteneriat.org
https://www.facebook.com/ParteneriatSocial/
e-mail: raisa_balan@yahoo.com
Mob.: +37379525261

Misiune
Participăm activ la
dezvoltarea
societății
democratice, prin consolidarea potențialului
societății civile, încurajarea inițiativelor civice și
promovarea principiilor bunei guvernări.

Viziune
Societatea Civilă puternică și viabilă, care contribuie
la democratizarea Republicii Moldova.

Beneficiari ai A.O. „Parteneriat Social”
Beneficiarii prioritari ai organizației sunt
reprezentanții societății civile a Republicii Moldova.
Beneficiarii principali sunt seniorii și tinerii din
păturile defavorizate a societății, cetățeni activi,
instituții media, donatori.

Valorile A.O. „Patreneriat Social”








Profesionalism
Responsabilitate
Transparență
Echitate
Integritate
Spirit de echipă
Participare

În ce credem?
Echipa A.O. „Parteneriat Social” crede că
problemele cu care se confruntă țara, pot fi
soluționate prin efortul cetățenilor și implicarea
societății civile în soluționarea problemelor
comunității, implicarea seniorilor cu o vastă
exeriență de viață în procesul de luare a deciziilor la
nivel local și național.

Programele A.O. „Parteneriat Social”
Consolidarea societății civile
Bună guvernare

Obiective specifice






Susținerea și promovarea eforturilor societății
civile de a rezolva și sensibiliza publicul în
probleme de interes pentru sector și societate.

Obiective specifice

Susținerea și promovarea acțiunilor pentru
pomovarea și creșterea vizibilității sectorului
asociativ.
Oferirea serviciilor de informare, consultanță,
instruire pentru voluntarii și partenerii
organizației

Dezvoltare comunitară
Obiective specifice


Fortificare instituțiilor și organizațiilor din
comunitate.



Încurajarea parteneriatelor între comunitate,
administrația publică locală, instituții și
organizații.



Promovarea principiilor bunei guvernări dintre
reprezentanții societății civile și APL prin
activități comune ale APL-ului, ONG-ului și
mass-media locală desfășurate în localitate



Consolidarea capacităților OSC și APL de
realizare a principiilor unei bune guvernări.

Proiecte implimentate în anul 2018.
Denumirea proiectului

„ Seniorii JTI ”

Bugetul proiectului

Donator

1.213.232,00 Lei.
Compania JTInternațional
Descrierea proiectului
Obiectivul proiectului:
Acordare de servicii sociale persoanelor de vârsta a treia pe
perioada de 10 ani de activitate a Centrului Comunitar de zi „
Încredere”. Beneficiarii:
•
•
•
•
•
•
•

•

Bătrîni singuratici. ( Pensionarii de vîrstă, care nu au nici un copil şi
mărimea pensiei nu depăşeşte 600-800 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 seniorilor.
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 serviciile Centrului.)
Persoane social-vulnerabile - şomeri. ( Persoane care nu sînt încadrare
în cîmpul muncii şi nu li se acordă indemnizaţia de Şomer.)

Rezultate:
15.000 de persoane de vârsta a treia beneficiari de servicii sociale ale
Centrului Comunitar de zi „ Încredere ” în 10 ani de activitate a Centrului.

Perioada de implementare
Octombrie 2008 – Septembrie 2021
Tipul de servicii prestate


Servirea unei mese calde zilnic



Serviciile spălătoriei publice



Servicii de croitorie



Asistență socială



Asistență medicală primară



Asistență juridică



Asistență psihologică



Condiții de socializare



Condiții de recreere



Cercul de croșetare



Cercul de împletire



Cercul confecționarea lucrărilor manuale



Activitate „ Terapia prin muncă ”



Activități culturale

Proiecte implimentate în anul 2018.

Denumirea proiectului

„ Un trai decent conform standardelor internationale ”

Bugetul proiectului

Donator

Perioada de implementare

45.000,00 $

Fundația OAK din Elveția

Iunie 2017 - Mai 2020.

Descrierea proiectului

Obiectivul proiectului:
Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor prestate în cadrul Centrului
Comunitar de zi „ Încredere ”

Rezultate :
Patru servicii calitative noi.

Tipul de servicii prestate


Vizite la domiciliu



Voluntariat



Excursii



Organizarea atelierelor ( de„ Crăciun”, „Mărțișoarelor” și
„Încoondeerea oălor pascale”)

Proiecte implimentate în anul 2018.

Denumirea proiectului

Suport financiar pe perioada rece a anului.

Bugetul proiectului

Donator

Perioada de implementare

323.336,00 Lei.

Asociația „Pro Umanitate”
din Germania

Decembrie 2017 - Decembrie 2019.

Descrierea proiectului

Obiectivul proiectului.
Diversificarea felurilor de bucate și mărirea numărului de beneficiari ai
Centrului Comunitar de zi „ Încredere ” pe perioada rece a anului.

Rezultate.
50 de persoane zilnic beneficiază de serviciile Centrului.

Tipul de servicii prestate


Servirea unei mese calde zilnic



Serviciile spălătoriei publice



Servicii de croitorie



Asistență socială



Asistență medicală primară

Istorii de success
Ateliere de dezvoltare a intiiției.

In luna August 2018, A.O.„Parteneriat Social ” a
organizat pentru partenerii noștri , angajații Biroului
de Probațiune Leova și angajații Inspectoratului de
Poliție Leova cu care avem un Acord de colaborare,
un atelier de dezvoltare a intuiției.
Formatorii evenimentului au fost: Instructor de Arte
marțiale interne Tai CHI Chuan - Constantin Mușat și
Instructoarea de Yoga - Mirela Muntianu Miron din
București.
Scopul atelierului a fost: „ De dezvoltare a intuiției
prin acentuarea activității glandei piniale”

În luna Octombrie 2018 am petrecut al doilea atelier de
Dezvoltare a Intuiției cu voluntarii A.O.„Parteneriat Social”,
elevi ai L.T. „M. Eminescu ” din or. Leova. Formatorii
evenimentului au fost aceiaș instructori din București Instructor de Arte marțiale interne Tai CHI Chuan Constantin Mușat și Instructoarea de Yoga - Mirela
Muntianu Miron din București.

Impactul acestui atelier asupra elevilor a fost foarte mare. Aceasta sa văzut din
Chestionarele completate de elevi la sfârșitul evenimentului.

Istorii de success
10 ani „ De mână prin generații ”
Prin implementarea proiectului: Centrul Comunitar de zi „ Încredere” finanțat de către Fundația „ JANIVO ” din Olanda în
data de 15 Octombrie 2008 am deschis un Centru pentru persoanele de vârsta a treia din locallitate.
Serviciile sociale prestate în cadrul Centrului Comunitar de zi „ Încredere” se bazează pe următoarele:
a) respectării drepturilor şi demnităţii umane
b) centrării pe beneficiar
c) oportunităţii egale
d) confidenţialităţii
e) accesibilităţii
f) asigurării dreptului la informare
g) respectării opiniei beneficiarilor
h) respectării eticii profesionale
i) colaborării şi parteneriatului
j) solidarităţii sociale
Centrul are următoarele obiective:
 Prestarea calitativă a serviciilor specializate în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarului.
 Sensibilizarea opiniei publice despre problemele persoanelor vîrstnice și mobilizarea comunității pentru
soluționarea necesităților cu care se confruntă acest grup la nivel de comunitate.

Pe parcursul a 10 ani de activitate de serviciile Centrului Comunitar de zi „Încredere” au beneficiat
aproximativ 15.000 de persooane de vârsta a treia.
Aici ei au primit o masă caldă, derviciile spălătoriei publice, servicii de croitorie, asistență socială,
asistență medicală primară, asistență juridică, asistență psihologică.
Dispun de o sală de odihnă unde vizionează emisiuni TV, socializează, participă la cercurile de
croșetat, împletit și lucru manual.
Deasemenea ordinea și curățenia teritoriului adiacent Centrului sunt menținute cu ajutorul
seniorilor la activitățile de: „Terapia prin muncă ”

Istorii de succes
Formarea deprinderilor de viață

Pe perioada lunilor Iulie 2018 – August 2018, cu voluntarii A.O.„Parteneriat Social ” au fost
organizate cursuri de Formarea Deprinderilor de Viață ”.
Întrunirile au fost organizate de două ori pe săptămână timp de două luni.
Scopul acestui curs a fost de ridicare a nivelului de cultură generală a tinerilor.

Au fost puse în discuție următoarele teme:














Ce cunosc eu despre mine?
Cum să-mi cultiv respectul de sine.
Cum sunt eu ? privind spre viitor.
Comunicarea tinerilor cu persoanele în etate.
Să facem și să primim complimente.
Cum să rezolvăm conflictele.
Managementul banilor.
Bugetul personal.
Cum să spun Nu tentațiilor.
Cum să organizez spațiul locativ.
Cum să evit traficul de ființe umane.
Cum să-mi organizez timpul liber.
Cum să fac cumpărături
.

Istorii de succes
Companie de colectare de fonduri.

„Dăruește și vei dobândi” - acesta a fost Logoul Întreprinderii Individuale „Adăscălița”
cu care avem încheiat un Contract de Prestări servicii de panificare și care în fiecare
an în ajunul sărbătorilor Pascale vine cu mici bucurii pentru cei 50 de beneficiari ai
Centrului Comunitar de zi „ Încredere ”.
Este foarte plăcut pentru ei că sunt luați în seamă, că sunt importanți și nu sunt iutați.
Cozonacii primiți ca cadou le va înfrumuseța masa de sărbătoare și le va aduce o
Bucurie creștinească în suflet și o speranță la o bătrânețe mai demnă și seniină.
C

Voluntarii organizației noastre, elevi ai L.T. „M. Eminescu ” au organizat în ajunul
sărbătorilor de Crăciun o companie de colectare de fonduri cu genericul: „ De la inimă la
inimă ”. în această companie au fost implicați toți elevii claselor VIII – XII din liceu.
Au fost colectate produse alimentare pentru beneficiarii Centrului Comunitar de zi
„Încredere”.
Pentru promovarea transparenței în acest proces, elevilor le-a fost propusă procedura
de colectare, ambalare și distribuire a coletelor personal fiecărei persoane în etate.
Persoanelor țintuite la pat le-am organizat distribuirea coletelor la domiciliu.
Un foatre bun exemplu din partea generației tinere, care au făcut un gest nobil și
caritabil pentru persoanele de vârsta a treia.

Istorii de success
Voluntariat.

Pe parcursul activității Centrului Comunitar de zi „ Încredere” avem voluntari fideli ,
elevi ai L.T. „ M.Eminescu ” care participă la organizarea activităților culturale cu
ocazia diferitor evenimente.

Cu tinerii de la Centru de Tineret din oraș în baza parteneriatului existent organizăm
activități de voluntariat pentru petrecerea zilei „Îmbrățișărilor spontane ” de
„ Amenajare a parcului orășenesc”

Toți cei 50 de seniori, beneficiari ai Centrului, în bază de voluntariat participă la
amenajarea și întreținerea curățeniei teritoriului centrului și parcului orășenesc.

Istorii de succes
„ Teodorovici cel necunoscut ”
Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

- Concurs: „ Pentru o viață activă la orice vârstă ”

În luna Septembrie 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale a organizat un Concurs „ Pentru o
viață activă la orice vârstă ” unde au fost prezentate
Istorii de Succes a seniorilor activi din diferite domenii
din întreaga republică.

A.O.„Parteneriat Social ” a prezentat istoria
pensionarului de 80 de ani – Adrian Teodorovici, fratele
mai mare a regretaților compozitori Petru și Ion Aldea
Teodorovici.

Această istorie și această persoană a fost apreciată cu
diploma și un premiu bănesc din partea Ministerului
pentru lucrul de voluntariat, activități caritabile și o
viață antivă la orice vârstă.

Istorii de success
Alege liber! Alege conștient!
Acordarea serviciilor de logistică și coordonare în cadrul proiectului „ Alege liber! Alege conștient! În localitatea beneficiară a
proiectului Leova. Proiect realizat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu Funfâdația „Friedrich Ebert ” cu suportul financiar al
Fundației Soros Moldova. Perioada Octombrie 2018 - Februarie 2019.

Obiectivul proiectulu:.



Sporirea nivelului de activism civic al aleg[torilor din or. Leova la alegerile
parlamentare din 24.02.2019.
Sporirea nivelului de informare și conștientizare a alegătorilor din or. Leova și
din raion în total circa 5000 alegători.

Rezultatele obținute:






1 Coordonator local implicat în acordarea suportului logistic.
2 Dezbateri publice organizare în or. Leova.
Teatrul social cu un spectacol pe tema electorală: „ Toma necredinciosul”
600 cetățeni cu drept de vot participanți la Dezbaterile Publice.
Circa 5000 cetățeni, beneficiary de informații utile despre procesul electoral.

Activitățile desfășurate:




Promovarea prin intermediul rețelelor de socializare a companiei de
informational – educative.
Organizarea Dezbaterilor Publice
Organizarea vizionării spectacolului Teatrului social.

A.O.„Parteneriat Social ” - Parteneriat și participare.

A.O. „Parteneriat Social” este membă a
Platformei naționale a ONG-urilor „Pentru
Îmbătrânirea Acttivă”

Donatori

Parteneri


APL de nivelul I și II



Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei



Centrul de Tineret Leova



Portalul de știri „leova.org”



AO „Uniunea femeilor migrante din Moldova”



Misiunea Socială „Diaconia”



AO „Băștinașii”



AO „Forța Susținerii”



Centrul de zi „Speranța”



AO „Tinerii Meșteșugari”



Gospodăria Silvică Iargara

Pro Umanitate

NAK Fundation

RAPORTUL FINANCIAR 2018.
AO "PARTENERIAT SOCIAL"
Bugetul pentru anul 2018
Denumirea organizatiei

Suma acordata A/2018

Suma utilizata A/2018

Suma ramasa/31,12,2018

lei

lei

lei

Membrii ONG

2200,00

2200,00

0,00

Primaria Leova

36000,00

36000,00

0,00

Hartig Dirk Michael Karl Albertus

40500,00

40500,00

0,00

JT International Luxembourg SA

99935,55

99935,55

0,00

OAK FOUNDATION LTD, Elvetia

635910,00

287711,45

348198,55

2819,31

2586,06

233,25

Fundatia Prohumanitate E.V.Friedrich-LIST-str.

58716,33

0,00

Fondation NAK

96953,91

Subtotal

TOTAL BUGET

Ministerul Finantelor -MF, desemnare procentuala 2%

valuta

$

17
560

58716,33

€

19867,60

77086,31

€

2
978
3
959

973035,10

488800,66

484234,44

973035,10

488800,66

484234,44

Suntem bucuroși să Vă avem ca oaspeți!

Participăm activ la dezvoltarea societății democratice, prin consolidarea potențialului societății civile, încurajarea inițiativei
civice și promovarea principiilor bunei guvernări.

