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Sofia Haruța – Menmbră a 

Consiliului de Administrare 

Asistent Social – Natalia Calalb 

 

 

Natalia Calalb – Asistent Social 

Raisa Bălan- Director executiv 

Ludmila Mițelea – Contabilă 

            Participăm activ la dezvoltarea societății democratice, prin 

consolidarea potențialului societății civile, încurajarea inițiativelor 

civice și promovarea, apărarea și integrarea seniorilor în societate. 

                                                 Adresa: 

AO Parteneriat Social                                           www.parteneriat.org 

Str. Marinescu,1                                   https://www.facebook.com/ParteneriatSocial/                          

or.Leova – 6301, MD                                      e-mail: raisa_balan@yahoo.com 

Tel./ Fax: +37326322040                                      Mob.: +37379525261 

 

Lidia Gonța – Vicepreședinte a 

Consiliului de Administrare 

 

 

 

 

Oleg Potîngă- Expert în cultură 

civică și politici publice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Misiune 

Participăm activ la dezvoltarea societății 

democratice, prin consolidarea potențialului 

societății civile, încurajarea inițiativelor civice și 

promovarea principiilor bunei guvernări. 

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. 

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. 

 

 

 

Viziune 

Societatea Civilă puternică și viabilă, care contribuie 

la democratizarea Republicii Moldova. 

Valorile A.O.  „Patreneriat Social” 

 Profesionalism             

 Responsabilitate 

 Transparență 

 Echitate 

 Integritate 

 Spirit de echipă 

 Participare 



Programele  A.O. „Parteneriat Social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea societății civile 

Obiective specifice 

 Susținerea și promovarea eforturilor societății 

civile de a rezolva și sensibiliza publicul în 

probleme de interes pentru sector și societate. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bună guvernare 

Obiective specifice 

 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  2019. 

 

Denumirea  proiectului 

 

„ Seniorii  JTI ” 

 

Bugetul  proiectului 

 

Donator  

 

Perioada  de  implementare 

 

1.333.232,00 Lei. 

 

Compania   JTInternațional 

 

Octombrie 2008 – Decembrie  2020 

Descrierea  proiectului Tipul  de servicii  prestate 

Obiectivul  proiectului: 

Acordare de servicii  sociale   persoanelor  de vârsta a treia pe 

perioada de 12 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 12 ani de activitate a Centrului. 

 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  2019. 

 

 

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  

 

Tipul de servicii prestate 

 

Obiectivul  proiectului: 

 
Îmbunătățirea  și  diversificarea  serviciilor  prestate  în cadrul  Centrului 

Comunitar  de  zi  „ Încredere ”  

 

 

Rezultate : 

 
Patru  servicii  calitative  noi. 

 

 

 

 

 

 

 Vizite la domiciliu 

 

 Voluntariat 

 

 Excursii  

 

 Organizarea  atelierelor ( de„ Crăciun”,  „Mărțișoarelor” și 

„Încoondeerea  oălor  pascale”) 

 

 

 

 

 



Proiecte  implimentate  în  anul  2019. 

 

 

Denumirea proiectului 
 

 

Support financiar 

 

Bugetul proiectului 

 

 

Donator  

 

Perioada de implementare 

 

200.000,00 Lei. 

 

Asociația „Pro Umanitate”  

din  Germania 
 

 

Decembrie  2017  -  Decembrie  2019. 

 

Descrierea proiectului  

 

 

Tipul de servicii prestate 

 

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. 

 

 

 

 Servirea unei mese calde zilnic 

 

 Serviciile spălătoriei publice 

 

 Servicii de croitorie 

 

 Asistență socială 

 

 Asistență medicală primară 

 

 

 

 

 

 



Proiecte  implimentate  în  anul  2019. 

 

 

Denumirea proiectului 
 

 

Support financiar 

 

Bugetul proiectului 

 

 

Donator  

 

Perioada de implementare 

 

300.000,00 Lei. 

 

Fundația NAK din Elveția 
 

 

Ianuarierie  2019  -  Decembrie  2021. 

 

Descrierea proiectului  

 

 

Tipul de servicii prestate 

 

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. 

 

 

 

 Servirea unei mese calde zilnic 

 

 Serviciile spălătoriei publice 

 

 Servicii de croitorie 

 

 Asistență socială 

 

 Asistență medicală primară 

 

 

 

 

 

 



Proiecte  implimentate  în  anul  2019. 

 

 

Denumirea proiectului 
 

 

„ Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare” 

 

Bugetul proiectului 

 

 

Donator  

 

Perioada de implementare 

 

560.000,00 Lei. 

 

Uniunea Europeană și  

Fundația „CONRAD  ADENAUER ”  

din  Germania 
 

 

Noiembrie  2019  -  Octombrie  2020. 

 

Descrierea proiectului  

 

 

Tipul de servicii prestate 

 
Scopul: 
Încurajarea și susținerea a 800 de persoane în etate și 50 de tineri, din 5 localități ale 
raionului Leova (or. Leova, s. Sarata Nouă, Sîrma, Hănăsenii Noi și Filipeni), de a 
participa atât la procesul decizional raional, cât și la dezvoltarea comunității locale, prin 
dezvoltarea unor angajamente civice, valori, abilități de lidersm și comunicare în rândul 
acestora. 
 
Obiectivul proiectului. 
Ob.1: Crearea Consiliului Seniorilor din raionul Leova, sub forma unui mecanism de 
consultare și monitorizarea, ce urmează a fi folosit în procesul decizional raional și 
implementarea inițiativelor comunitare.  
 
Ob.2: Creșterea gradului de participare al cetățenilor cu 10 procente în procesul 
decizional și implementarea inițiativelor de dezvoltare comunitară, prin organizarea a 2 
campanii de sensibilizare a opiniei publice, 2 dezbateri publice, participarea la ședințele 
consiliului raional și consiliilor locale, cât și operarea a unei linii fierbinți.  
 
Ob.3: Stabilirea unui format de colaborare între Asociația ”Parteneriat Social” și 
Consiliul Seniorilor pe de o parte, cu cele 5 primării din localitățile vizate în proiect, 
Centrul raional de Tineret Leova și Portalul de Știri ”Leova.org”. 
 
Rezultate. 
800 cetățeni din 5 localități implicați active în viața social a localităților și în procesul de 
luare de decizii la nivel local. 

 

 

 De creare a unui Consiliul al Seniorilor 

 

 De semnare a 6 Acorduri de Parteneriat cu cele 5 APL de 

nivelul I și cu APL de nivelul II 

 

 De implicare a Seniorilor din cele 5 localități. 

 

 De implicare a voluntarilor din cele 5 localități. 

 

 De participare și implicarea cât mai active a cetățenilor din 

aceste localități în luarea proceselor deciziționale la nivel local. 

 



                                                       Istorii de success 

                                Conferința Regională: „ Prestarea Serviciilor Sociale pentru persoanele în etate” 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 27 septembrie 2019, A.O.„Parteneriat Social”, Consiliul Raional Leova și DASPF r-l Leova, în incinta 
Consiliului Raional Leova, s-a desfășurat conferința regională cu tema:„Prestarea Serviciilor Sociale pentru 
persoanele în etate”. 

La eveniment au fost puse în discuție următoarele  subiecte de actualitate, cum ar fi: Servicii sociale îmbunătățite în 
satele și orașele din raioanele de sud a Republicii Moldova ca rezultat al  consolidării capacităților organizaționale. 
Implementarea practicilor de prestare a serviciilor sociale prin  diferite proiecte comunitare cu finanțare din exterior. 

Am avut ca oaspeți: Secretarul de Stat al  Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, DGASPC județul Vaslui 
România, APL de nivelul I și II,  DASPF și Prestatorii de Servicii Sociale  din r-le Leova, Cantemir, Cimișlia, 
Basarabeasca, reprezentanții Fundației NAK din Elveția, ONG-uri locale, mass-media regională. La eveniment au fost 
prezenți 120 de participant. 

Participanții la această conferință, DASPF și Prestatorii de Servicii Sociale  din  raioanele invitate și-au expus 
parerile și sugestiile lor privitor la îmbunătățirea serviciilor prestate persoanelor în etate. Toate propunerile și 
sugestiile au fost redactate într-un Document de Opinii și va fi înnaintat Secretarului de Stat al MSMPS. 

Pe viitor se preconizează să se mai organizeze astfel de conferințe pentru menținerea colaborării și schimbului de 
experiențe și pentru a vedea îmbunătățirile parvenite în urma expedierii Documentului de Opinii  Secretarului de Stat 
MSMPS. 

 



Istorii de succes 

                                                                Ziua  Internațională a Persoanelor în Etate 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fiecare an, Administrația A.O.„Parteneriat Social ” și Centrului Comunitar de zi „ Încredere”, în data de 1 Octombrie  

organizează pentru beneficiarii săi surprize plăcute cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate. Anul acesta toți  

50 de beneficiari au primit urări din partea administrației și pachete alimentare la domiciliu. Aste foarte important și  

plăcut când nu sunt uitați Seniorii noștri și dublu plăcut că sunt luați în seamă, măcar cu o vorbă, cu o mică atenție, asta  

este tot ce î-și doresc ei la această vârstă onorabilă. 



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 Februarie 2019  -  Octombrie  2019. 

                                                                   

 

 

Obiectivul proiectulu:. 

 Sporirea nivelului de activism civic al aleg[torilor din or. Leova la alegerile 

parlamentare din 24.02.2019. și alegerile locale din luna Octombrie 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. 

 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 întâlnirii cu candidații a funcția de primar din partea tuturor 

partidelor politice. 

 



                                                                                      Istorii de success 

                              Activitatea de lansare a proiectului:„ Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare.” 

 

                                     

                                            

 

 



                                                                                       Istorii de success 

                                                                          Training în domeniul Liderism 

                                                     

Cu Seniorii 

                                                                    

                   Cu Voluntarii ONG 

 

                                                                                              



Istorii de success 

                                                                               Training în domeniul Advocasy 

 

                                     

 

                                       

 



                                                                                           Istorii de success 

                                                                   Training în domeniul Comunicării mediatice. 

 

                             

 

                         

 



                                                                                               Istorii de succes 

                                                            Training în domeniul Dezvoltării intuiției și Sănătății minții. 

                                      

 

                                

 



                                                                                      Istorii de success 

                                                                             Atelierul  „ Mărțișoarelor ” 

 

                                

                

 

                 



                                                                                                 Istorii de succes 

                                                                    Campanie de Colectare de fonduri de sărbătorile Pascale. 

 

                        

                                           

 

 



                                                                                         Istorii de success 

                                                 „Ziua Familiei ” în familia Centrului Comunitar de zi „ Încredere” 

            

 



        

 

 

                                                                            Istorii de success 

                                                               Ziua Internațională a Muzeelor 

În ziua de vineri, 17 mai, beneficiarii Centrului Comunitar de zi „Încredere” au participat la activitățile programate cu ocazia  

Zilei Internaționale a Muzeelor, unde au evaluat acordioniștii de la Școala de Arte ,,Petru și Ion Teodorovici” din  

or.Leova,  solista Paula Țanțuc ,conducătorul artistic Boris Patrașcu. 



                 

        

        A vizitat expoziția de pictură„ Farmecul naturii ” al Domnului Veaceslav Zaharia care este expusă în incinta Muzeului de Istorie și  

Etnografie din oraș. Seniorilor le-a fost foarte interesant să admire tablourile cu tematica melegului natal, locurilor de baștină. au admirat  

combinația și diversitatea culorilor. Am mai vizitat expoziția cu regretații compozitori Ion și Petru Teodorovici cât și camera tradițională „  

Casa mare” care exzistă la moldoveni. 

Bătrânii au rămas foarte mulțămiți și au promis să aducă și să doneze muzeului obiecte istorice care le au prin gospodărie. 

                                                                                      

                                                                                    Istorii de success 

                                 Bătrâni informați în domeniul cum se reacționează în  situații  exepționale. 

 



      

 

În data de 02.04.2019, am participat la cursurile de instruire a administratorilor în domeniul acordării primului ajutor în caz de incendiu.  

Cursurile au fost organizate de către Centrul de instruire republican de pe lângă Ministerul Afacerilor de Interne , Serviciul Protecție Civilă și  

Situații Exepționale. 

Sunt foarte binevenite aceste cursuri pentru suplinirea informațiilor și cunoștințelor în domeniul acordării primului ajutor în caz de incendiu  

și măsurilor de prevenire a incendiilor. Am avut ore de practică unde ni sa prezentat dotarea  tehnica modernă a serviciului dat și am fost  

îmbrăcați în echipament special și implicați în stingerea incendiilor cu stingătoare încărcate cu pulbere. 

Urmează ca în continuare cunoștințele căpătate să le transmitem angajaților și beneficiarilor Centrului Comunitar de zi „Încredere ”. 

 

                                                                                                                    Istorii de succes 

                                                               Zece motive pentru a fi voluntar la Centrul Comunitar ”Încredere” or.Leova 

1. Pentru a ajuta la schimbarea lumii în care trăiești; 



2. Pentru ca și de tine depinde fericirea altora; 

3. Pentru a readuce zâmbetul pe chipul celor nefericiți; 

4. Pentru că de demnitatea altora depinde și propria ta demnitate; 

5. Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alții; 

6. Pentru a-ți forma deprinderi utile și a învăța lucruri noi; 

7. Pentru a fi parte a unei organizații prestigioase, într-o echipă puternică; 

8. Pentru a căpăta experiență în vederea obținerii unui serviciu mai bun; 

9. Pentru a-ți face noi prieteni și pentru a-ți regăsi prietenii, deja voluntari; 

10. Pentru a-ți construi amintiri și a rămâne în amintirile celorlalți. 

           

                                                                                                  Istorii de success 

                                                                                 Suport logistic ONG-urilor locale. 

 



                            

A.O.„ Însuflețire ”                                                                                                  A.O. „Speranța ” 

 

                                                                                              

                                                                   A.O. „ Tinerii Meșteșugari ” 

                                                                                             Istorii de success 

                                                                                   „ Atelierul lui Moș Crăciun ” 

 



                                                                  

                                                         

                                                                  

                                                                                         

 

                                                                                              Istorii de success 

                                                    Distribuirea Coletelor alimentare cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun. 

 



                                 

 

 

                                  

 

 

                                                                              Participarea membrilor ONG la diferite evenimente  sociale. 

 



                                         

 

                                          

 

 

 

 



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

 

                                                                                                                                                         Donatori 

       

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

  

Pro Umanitate 

 

NAK Fundation                    



 

                                                          

  

A.O. „Parteneriat Social” este membă a 

Platformei naționale a ONG-urilor „Pentru 

Îmbătrânirea Acttivă” 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   RAPORTUL   FINANCIAR   2019. 

       

 A.O .„ PARTENERIAT SOCIAL"      

       

 Bugetul pentru anul 2019       

       

 Denumirea organizatiei 
 

Suma acordata A/2019 Suma utilizata A/2019 Suma ramasa/31,12,2019 valuta  

  
 

lei lei lei   

 -Membrii ONG 
 

2100,00 2100,00 0,00   

 -PrimariaLeova 
 

34000,00 30954,31 3045,69   

 -FRF KONRAD EDENAUER DIN RM 255005,09 190084,51 64920,58   

 -JT International Trading SRL 
 

104584,80 104584,80 0,00   

 -OAK FOUNDATION LTD, Elvetia 348198,55 212751,66 135446,89  5420 $        

 -MinisterulFinantelor -MF, desemnareprocentuala 2% 
 

1665,12 1645,19 19,93   

 -FundatiaProhumanitateE.V.Friedrich-LIST-str. 97144,80 59075,59 38069,21  1893  €   

 -Fondation NAK 302052,61 47805,32 254247,29 12572  €  

 Subtotal 
 

1144750,97 649001,38 495749,59   

       

  
TOTAL BUGET 
 
 

 
1144750,97 

 
649001,38 

 
495749,59 

  

       

       

 

 

 



                                                           

                                                                   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. 

 


