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MESAJUL   DIRECTORULUI 
 
 
 
 Liliana Samcov, director executiv 
 

Cum a fost 2011? Pot afirma că a fost un an rodnic, plin de muncă 
asiduă, evenimente zilnice, care ne-au dat mereu agenda peste cap. Şi în 
acest an pe prim plan a fost echipa -  oamenii care muncesc şi îşi 
valorifică în permanenţă potenţialul profesional, râvnesc spre a face 
lucruri bune pentru tinerii, împreună cu care explorăm oportunităţi pentru 
o viaţă mai bună. Nu înzădar motto-ul nostru este „Alături de TINEri!”. 
 

2011 a fost anul, în care am prestat Serviciul Integrare Socio-
Profesională (SISP) adresat tinerilor în dificultate prin mai multe proiecte. 
„START-2” a continuat bunele practici ale predecesorului său, a 
proiectului „Start în Viaţa Independentă”. E programul, care va continua şi în 2012. „Accent pe 
TINEri” s-a văzut finalizat după 25 luni de activitate în 6 raioane de nord ale Republicii Moldova. 
Acest proiect va avea continuare şi în 2012, în colaborare cu partenerii de consorţiu: ONG-urile 
„Artemida” (Drochia) şi „Aviso” (Chişinău). Realizînd Serviciul Formare-Integrare Profesională 
timp de 9 luni, am comunicat eficient cu partenerii sociali: APL, ATOFM, instituţii de formare 
profesională, agenţi economici locali, împreună cu care am reuşit să oferim tinerilor perspective mai 
bune de viaţă. 

CRST „Alternativa” a continuat să ofere servicii de găzduire tinerilor defavorizaţi, în temei 
celor fără loc de trai. Aceştea au beneficiat şi de asistenţa specialiştilor, precum şi de prestaţii sociale 
pentru necesităţi de urgenţă.  

Dacă am sumariza numărul tinerilor asistaţi cu servicii sociale în 2011, am  constata un număr 
de 245 persoane. Consider că este un indicator impunător, luînd în consideraţie profilul şi 
complexitatea serviciilor. Totuşi accentul principal îl punem pe calitatea serviciilor, care implică nu 
doar asistenţă, dar şi schimbare de atitudine şi viziune. 
 

2011 a semnificat pentru noi o etapă nouă în consolidarea relaţiilor cu Administraţia Publică 
Centrală. Am reuşit să promovăm Serviciul Specializat Locuinţa Socială Asistată în Nomenclatorul 
Serviciilor sociale din R. Moldova, care reprezintă o componentă a SISP. Pentru următorul an avem 
o sarcină şi mai importantă, dar totodată şi mai dificilă: de a elabora şi a promova cadrul normativ al 
serviciului complex pentru a fi aprobat la nivel de Guvern. Sperăm, că  împreună cu colegii noştri din 
alte ONG-uri din ţară acest lucru ne va reuşi. 
 

În 2011 am continuat bunele relaţii de parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din 
Moldova, contribuind la implementarea la nivel local a proiectului „Dialog Intercultural în 
Moldova”. Proiectul a integrat tineri şi profesori din instituţiile educaţionale din Edineţ într-o 
complexitate de activităţi: training-uri de educaţie non-formală, 2 schimburi interculturale ale 
tinerilor în Elveţia, acţiuni de voluntariat şi de disemniare a informaţiei şi a cunoştinţelor, proiecţii de 
film cu discuţii... Lista poate fi continuată. Ne bucură faptul că tinerii participă, se dezvoltă, 
manifestă motivaţie pentru schimbare.  
 

În 2011 am reuşit să fim mai bine cunoscuţi în comunitatea virtuală prin intermediul paginii 
asociaţiei http://asociatiademos.wordpress.com, care a avut pe parcursul anului cca 5000 vizualizări.   
 

2011 nu a fost un an uşor. Au fost provocări şi obstacole, situaţii tensionate şi clipe de decepţii. 
Ne stresează uneori instabilitatea financiară şi dependenţa de granturi. Însă „Demos” va căuta şi în 
continuare o cale de mijloc în asigurarea continuităţii serviciilor sale, din mixul de fonduri: granturi, 
donaţii, venituri din activitate economică. Toate dificultăţile le depăşim prin sprijin reciproc, prin 
conştientizarea necesităţii muncii noastre şi neapărat cu ajutorul lui Dumnezeu.  
Aducem sincere mulţumiri donatorilor şi partenerilor noştri, împreună cu care realizăm lucruri cu 
adevărat mari. 

 
 

http://asociatiademos.wordpress.com/
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DESPRE   NOI 

 

 

Forma organizatorico-juridică: Asociaţie obştească. 

Perioada de activitate: începînd cu anul 2001. 

Misiunea noastră: Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de 
viaţă independentă, precum şi a competenţelor socio-
economice ale tinerilor pentru o comunitate prosperă.  
 

Scopurile asociaţiei:  
1. Dezvoltarea socio-economică a comunităţii raionului 

Edineţ. 
2. Crearea condiţiilor de viaţă şi dezvoltare a tinerilor din 

regiunea de nord a Republicii Moldova şi integrarea lor socială. 
 

Grupurile-ţintă:  
1. Tinerii social-vulnerabili: 

 Absolvenţi ai Şcolilor profesionale, foşti 
absolvenţi ai gimnaziilor-internat; 

 Tineri ex-deţinuţi reveniţi în comunitate; 
 Tineri din familii social-vulnerabile localizaţi în 

raioanele de nord ale Moldovei; 
 Victime ale violenţei în familie şi ale traficului 

de fiinţe umane; 
 Familii tinere în dificultate; 
 Mame solitare; 
 Tineri în situaţii dificile de viaţă.  

2. Copii şi tineri. 
 

Beneficiari ai Centrului de Resurse: 
 ONG-uri din regiune;  
 APL din regiune. 

 

Echipa managerială:  

 Preşedinte: Vitalie Sorocan 
 Director executiv: Liliana Samcov 
 Contabil: Oxana Baimastriuc 

 

Echipa multidisciplinară: 
1. Liliana Samcov, coordonator Programe socio-economice; 
2. Viorica Orac, coordonator servicii în programele „Start-2”, “Accent”, psiholog SFIP; 
3. Cristina Şoric, coordonator servicii, asistent social în SFIP; 
4. Diana Ikim, coordonator SFIP, juristă în programul „Start-2”; 
5. Nicolae Samcov, asistent social în programul ”Accent”, coordonator al echipei de voluntari 

„Dialog Intercultural Edineţ”;  
6. Natalia Musienco, psiholog în programele  „Start-2”, “Accent”; 
7. Adela Demian, referent social în SFIP, asistent social în programul „Start”; 
8. Diana Hlopeţchi-Preaşca, referent social în SFIP, asistent social în programul „Start-2”; 
9. Victor Moroz, analist Piaţa Muncii în SFIP, jurist în programele „Start-2”, “Accent”; 
10. Olesea Curtean, asistent social pentru raionul Ocniţa în programul ”Accent”; 
11. Ana Bolbocean, asistent social pentru raionul Briceni în programul “Accent”; 
12. Zinaida Martîn, pedagog social în CRST “Alternativa”; 
13. Alexandra Samcov, Coordonator Programe Tineret; 
14. Nadejda Şuparscaia, asistent Programe Tineret. 



 5

PROGRAMELE  ŞI  SERVICIILE  NOASTRE  ÎN  2011 
 
 
 

În anul 2011 Asociaţia obştească „Demos” s-a axat pe 3 domenii principale de activitate:  
 

1. Serviciul Integrare Socio-Profesională,  
2. Programul Tineret, 
3. Centrul de Resurse.  

 
SERVICIUL INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ 
este un serviciu social adresat tinerilor defavorizaţi, realizat în cadrul a mai multe proiecte: 
 
1. „Accent pe TINEri” este o continuare a programului „Start în viaţa independentă”, 

realizat în anii precedenţi, cu extinderea serviciilor de integrare socială a tinerilor 
defavorizaţi pe o arie geografică mai largă, care include 6 raioane de nord ale ţării: Edineţ, 
Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia şi Rîşcani. 

 
2. „START - 2” este proiectul care, pe lângă susţinerea tinerilor în dificultate, vine să 

consolideze capacităţile profesionale ale echipei „Demos” şi să stabilească relaţiile de 
colaborare ale Asociaţiei cu Autorităţile Publice în vederea eficientizării integrării socio-
profesionale a tinerilor defavorizaţi. 

 
3. Serviciul Formare-Integrare Profesională este o componentă a proiectului 

„Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, implementat de Reprezentanţa UNDP în 
Republica Moldova timp de 7 ani. Serviciul vizează formarea profesională şi medierea 
muncii tinerilor defavorizaţi.  

 
4. Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” din oraşul Edineţ, 

creat în anul 2006 în cadrul proiectului „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, 
UNDP, oferă găzduire temporară tinerilor fără loc de trai şi celor în dificultate. 

 

 
PROGRAMUL TINERET a cuprins un spectru larg de activităţi. 
1. „Dialog Intercultural Edineţ”, parte componentă a proiectului Consiliului Naţional al 

Tineretului din Moldova „Dialog Intercultural în Moldova”, susţinut de Fundaţia pentru 
Copii „Pestalozzi”, Elveţia. Ca şi în anul precedent, proiectul a vizat educaţia tinerilor şi 
adulţilor bazată pe multiculturalism. 

2. English Club a întrunit săptămînal tineri dornici de a se dezvolta şi a comunica în limba 
engleză. 

3. English Camp a dăruit 2 grupuri de tineri oportunităţi de comunicare interactivă şi 
voluntariat. 

 

 
 
CENTRUL DE RESURSE, 
ca şi în anii precedenţi, a oferit suport metodologic, logistic şi informaţional tinerilor, cadrelor 
didactice, ONG-urilor şi Administraţiei Publice Locale din regiune. 
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SERVICIUL INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ 
 

 

„ACCENT PE TINERI!” 
 
„Accent” este un program ce are la bază extinderea serviciilor de integrare socio-profesională  a   
tinerilor   defavorizaţi,   realizate  cu succes în  raionul Edineţ, în alte 5  raioane  de nord  ale  
Moldovei:  Briceni,  Donduşeni, Ocniţa, Drochia, Rîşcani.  
Lansat în  decembire  2009, programul  a  derulat  pînă  la  finele  lunii decembrie 2011, cu 
perspectiva de continuare în 2012.  
Programul este realizat în parteneriat cu AO „Artemida” (în raioanele Drochia, Donduşeni, 
Rîşcani), „Aviso” (secretariat tehnic). Echipa „Demos” a realizat activităţile proiectului în 3 
raioane de nord ale Moldovei: Edineţ, Briceni, Ocniţa. 
Serviciul este bazat pe Managementul de caz. În cadrul proiectului 
au activat 19 specialişti formînd o echipă multidisciplinară de 
pedagogi, asistenţi sociali, psihologi, jurişti. 
Rezultate obţinute: 
 78 tineri acoperiţi cu servicii; 
 73 tineri integraţi profesional; 
 69 tineri asiguraţi cu servicii la Locuinţe Sociale Asistate; 
 70 documente perfectate, dintre care 9 buletine de identitate şi 

61 contracte de locaţiune; 
 156 tineri au format cunoştinţe şi abilităţi, participînd la 123 

training-uri de formare a Deprinderilor de Viaţă; 
 55 tineri au beneficiat de ajutor material pentru bunuri de primă 

necesitate; 
 48 tineri au fost susţinuţi financiar în achitarea chiriei locuinţei 

şi a serviciilor comunale în primele 2 luni de asistenţă. 
 

Proiectul a oferit tinerilor următoarele servicii: 
 Asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup); 
 Asistenţă socială (consiliere, informare, mediere în accesarea 

serviciilor comunitare); 
 Asistenţă juridică (informare, mediere în procesul de documentare, protecţia drepturilor); 
 Educaţie pentru dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă (training-uri săptămânale); 
 Medierea muncii; 
 Sprijin la Locuinţe Sociale Asistate.  

 

De serviciile programului au beneficiat tineri cu 
vârsta cuprinsă între 16 şi 30 ani: 
 Absolvenţi ai Şcolilor profesionale, foşti 

absolvenţi ai gimnaziilor-internat; 
 Tineri ex-deţinuţi reveniţi în comunitate; 
 Tineri din familii social-vulnerabile; 
 Victime ale violenţei în familie şi ale traficului de 

fiinţe umane; 
 Mame solitare; 
 Familii tinere în dificultate.  

 
Scop: Sporirea competenţelor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a tinerilor defavorizaţi din 
regiunea de nord a Republicii Moldova. 
Durata: 24 luni, 2009-2011. 
Buget: 78 480 Euro. 
Finanţator: Caritas Elveţia cu sprijinul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. 

http://asociatiademos.wordpress.com/2009/06/30/fantome-bantuie-prin-moldova/
http://asociatiademos.wordpress.com/2009/03/27/conceptul-serviciului-locuinte-asistate/
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              SERVICIUL FORMARE-INTEGRARE PROFESIONALĂ (SFIP) 
 

 
 
Prin intermediul SFIP timp de 9 luni au fost integraţi socio-profesional 85 tineri defavorizaţi 

din raionul Edineţ: orfani, din familii monoparentale, cu mulţi copii, mame solitare. Tinerii au 
beneficiat de un set de servicii: 

 asistenţă psihologică; 
 asistenţă socială şi prestaţii sociale; 
 suport în formare profesională,  
 mediere în cîmpul muncii. 

 
Rezultate obţinute: 
 85 tineri au beneficiat de asistenţă psiho-socială; 
 44 tineri au beneficiat de suport financiar pentru 

formare profesională de scurtă durată; 
 39 tineri au beneficiat de bursă pentru studii; 
 34 tineri cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani au fost 

angajaţi în câmpul muncii în baza contractului 
individual de muncă, dintre ei 21 femei şi 13 bărbaţi; 
 27 tineri au beneficiat de cofinanţare la salariu. 

 
Tinerii defavorizaţi din raionul Edineţ au avut oportunitatea să urmeze o profesionalizare în 

corespundere cu aptitudinile personale şi cu cerinţele de moment şi de perspectivă ale pieţii 
muncii locale. Prin intermediul serviciilor de mediere în cîmpul muncii tinerii au fost ajutaţi în 
căutarea unui loc de muncă corespunzător specialităţii obţinute.  

Din sesiunile de informare şi consilierile de grup 
tinerii s-au cunoscut cu cerinţele pentru ocuparea unui loc 
de muncă, precum şi cu condiţiile care trebuie să le 
întrunească angajaţii pentru o integrare profesională 
reuşită.  

Activităţile de mediere a muncii sunt axate pe 
colaborarea cu agenţii economici şi instituţiile publice în 
vederea angajării tinerilor defavorizaţi.  Specialiştii noştri 
pledează în mod deosebit pe cooperarea intersectorială în 
soluţionarea problemei şomajului în rândul tinerilor, 
investigând piaţa muncii şi piaţa forţei de muncă, 
administrând o bază de date privind agenţii economici şi 
locurile vacante, oferind suport angajatorilor în formarea 
profesională a tinerilor.  

Echipa SFIP Edineţ  a fost din start încrezută în succesul acestui proiect. Astăzi ne bucurăm 
să vedem progresele înregistrate de tineri şi de  faptul că ei valorifică atît capacităţile sale 
personale şi profesionale, cît şi posibilităţile pe care putem să le oferim. Şi dacă tinerii asistaţi 
denotă schimbări pozitive şi îşi aleg propriului drum în viaţă, înseamnă că programul a avut 
efect. 
 
Scop: Facilitarea accesului la cursurile de formare profesională şi medierea procesului de angajare a 
tinerilor dezavantajaţi din raionul Edineţ. 
Durata: 9 luni 2011. 
Buget: 196`634,00 MDL (17`100 USD). 
Finanţator: Proiectul „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, PNUD Moldova. 
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„START - 2” 
 

 
„START - 2” este programul, care vine să completeze bunele practici de integrare socio- 

profesională a tinerilor din  raionul  Edineţ obţinute în proiectul „Start în Viaţa Independentă” 
(2009-2010)   cu  două  obiective  majore:  consolidarea  capacităţilor echipei  de lucru şi  
stabilirea  relaţiilor  de colaborare cu Administraţia Publică în vederea asigurării continuităţii 
serviciului. 
 

Rezultate: 
 67 tineri asistaţi, dintre care 58 cazuri deschise în 

2011; 
 53 tineri integraţi profesional, dintre care 33 tineri 

angajaţi cu contract individual de muncă; 
 53 tineri asiguraţi cu servicii la Locuinţele asistate; 
 4 tineri mediaţi în procesul de perfectare a actelor de 

identitate; 
 55 tineri deţin bunuri de primă necesitate procurate 

din ajutorul material oferit prin program; 
 51 tineri au fost susţinuţi financiar pentru achitarea locuinţei şi a serviciilor comunale în 

primele 2 luni de asistenţă; 
 66 tineri au primit ajutor material în valoare toatală de 166 450 MDL (10`560 Euro). 

 

În cadrul proiectului funcţionează Şcoala Deprinderilor de Viaţă Independentă, la care 
participă atât tinerii din servicii, cît şi elevii şcolilor profesionale nr. 1 şi nr. 2 din or. Cupcini 
(orfani sau din familii social-vulnerabile), şomeri înregistraţi la ATOFM Edineţ, beneficiari ai 
CRST „Alternativa”. În Şcoala DVI au fost realizate 53 activităţi:   

 
 22 activităţi în cadrul Şcolii Profesionale nr. 1 din or. Cupcini;  
 22 activităţi în cadrul Şcolii Profesionale nr. 2 din      

or. Cupcini; 
 2 activităţi în cadrul ATOFM Edineţ; 
 7 activităţi în cadrul CRST „Alternativa”, or. Edineţ. 
 La training-uri au participat 124 tineri, din ei: 
 93 elevi ai Şcolilor Profesionale nr.1 şi 2, or. Cupcini; 
 14 şomeri înregistraţi la ATOFM Edineţ; 
 17 beneficiari ai CRST„Alternativa”, or. Edineţ. 

 

 Proiectul a pus un accent deosebit şi pe comunicarea cu 
factorii decizionali. În rezultat, AO “Demos” a fost scutită 
de către Consiliul Orăşenesc Edineţ de taxele locale. În perioada noiembrie-decembrie 2011 
reprezentantţii echipei noastre au participat în procesul de elaborare a Nomenclatorului 
Serviciilor Sociale al Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului al R.M. În 
Nomenclator, la categoria Servicii Sociale Specializate, sub numărul 37, a fost inclus serviciul 
Locuinţă socială asistată, promovat de AO “Demos” în cadrul proiectelor finanţate de Caritas 
Elveţia. O altă reuşită reprezintă recunoaşterea Serviciului Integrare Socio-Profesională de către 
un grup de ONG-uri active în domeniul social drept cel mai bun model de servicii alternative 
instituţionalizării din Moldova. 
În perspectivă, pe parcursul anului 2012 echipa “Demos” planifică elaborarea cadrului normativ 
al serviciului pentru a fi propus spre aprobare Guvernului Republicii Moldova. 
 
Scop: Integrarea socio-profesională a tinerilor defavorizaţi din regiunea de nord a Moldovei. 
Durata: 24 luni, 2010-2012. 
Buget: 76`692 Euro. 
Finanţator: Caritas Elveţia cu sprijinul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. 
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CENTRUL DE REINTEGRARE SOCIALĂ A TINERILOR 

„ALTERNATIVA” 
 

 
CRST  „Alternativa”  este  un   serviciu   specializat   adresat   tinerilor vulnerabili. 

Centrul funcţionează începând cu luna septembrie 2006, fiind conceput ca un serviciu de 
reintegrare socială a tinerilor orfani, a absolvenţilor gimnaziilor-internat, a tinerilor fără loc de 
trai sau a tinerilor defavorizaţi, care locuiesc în localităţile rurale îndepărtate, dar sunt angajaţi în 
or. Edineţ.  

Centrul oferă găzduire temporară pe o durată de pînă la 3 luni. Pentru plasamentul 
tinerilor sunt amenajate 6 camere cu capacitatea de 12 locuri. La fiecare 2 camere există bloc 
sanitar separat. Pentru tinerii din plasament este dotată o cameră de zi, o bucătărie şi o spălătorie 
– spaţii în care ei sunt ajutaţi de către asistenţii şi pedagogii sociali în formarea şi dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă (DVI). 

 
În 2011 au beneficiat de plasament 15 tineri, dintre care:  

 13 tineri orfani, abslovenţi ai instituţiilor rezidenţiale; 
 2 tineri din familii monoparentale din localităţi rurale ale raionului stabiliţi la un loc 

permanent de muncă în or. Edineţ. 
 
Pe lîngă găzduire tinerii au beneficiat de 
următoarele servicii: 

 Asistenţă psihologică; 
 Asistenţă socială: consiliere, formarea şi 

dezvoltarea DVI, mediere în procesul de 
angajare, ajutor material. 

 
În 2011 CSRT „Alternativa” nu a avut 

acoperire financiară din surse externe, 
cheltuielile fiind acoperite din veniturile proprii 
ale AO „Demos” (activitate economică, atragere 
de fonduri de la donatori individuali). 
 

În noiembrie 2011 Serviciul a fost inclus în Nomenclatorul Serviciilor Sociale din 
Moldova. CSRT „Alternativa”  funcţionează în or. Edineţ în continuare ca un serviciu social 
comunitar gestionat integral de AO „Demos”. 
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PROGRAMUL    TINERET 
 
 
Programul Tineret a cuprins acţiuni realizate atît în cadul proiectului „Dialog Intercultural 
în Moldova”, cît şi activităţi organizate la sugestia voluntarilor, din sursele proprii ale asociaţiei. 
 
„Dialog Intercultural Edineţ” a vizat educaţia tinerilor şi adulţilor bazată pe 
multiculturalism. Echipa de voluntari a promovat în   rândurile    semenilor săi  toleranţa,   
nondiscriminarea,    cooperarea internaţională   în  
domeniul  educaţiei   prin  eliminarea   ignoranţei, 
dezvoltarea personalităţii, cultivarea respectului faţă de 
reprezentanţii diferitor culturi. Astăzi în rîndul 
voluntarilor se numără 32 liceeni din oraşul Edineţ.  

Pe parcursul anului 16 tineri au participat în 2 ture ale 
Schimbului Intercultural în Orăşelul Copiilor din Trogen 
(Elveţia). La întoarcere participanţii au realizat  4 
activităţi follow-up, la care au participat 93 de copii şi 
tineri din 5 instituţii de învăţământ preuniversitar din or. 
Edineţ. Multiplicatorii au organizat 16 activităţi de 
informare cu 82 de semeni ai săi. Coordonatorul şi asistentul de proiect, împreună cu 
multiplicatorii au desfăşurat 17 proiecţii de filme la care au participat 372 tineri, dintre care 187 
fete şi 185 băieţi, reprezentând instituţiile de învăţământ din or. Edineţ.  

Echipa „Dialog Intercultural Edineţ” a mai realizat o serie de activităţi pentru semenii săi, 
avînd ca scop facilitarea şi îmbunătăţirea calităţii dialogului intercultural între tinerii de diferite 
etnii şi grupuri sociale. Printre cele mai interesante se numără următoarele: 
 

 „Park Qwest” – activitate interactivă compusă din concursuri de cunoaştere a Grădinii 
Publice „Vasile Alecsandri” din oraşului Edineţ. Activitatea a avut ca scop explorarea şi 
cunoaşterea Grădinii Publice „Vasile Alecsandri” din oraşul natal, învăţarea modalităţilor de 
depăşire a barierelor de comunicare între entii şi toleranţă interetnică. Activitatea Park 
Quest implică sarcini cognitive şi sportive, prin care colegii noştri din instituţiile de 
învăţământ pre-universitar din or. Edineţ au dezvoltat ablitităţi de lider, de lucru în echipă, de 
comunicare, soluţionare a conflictului şi toleranţă. Astfel de activităţi le formează 
participanţilor competenţe de orientare în spaţiu (în timp limitat), încredere de sine şi în 
colegii de echipă. Cu un an în urmă a fost prima 
încercare, suficient de reuşită, şi acum devine o 
tradiţie organizarea City şi Park Quest. Activitatea a 
fost susţinută financiar de Primăria oraşului Edineţ. 
 Ziua Copiilor  în satul Drochia, raionul Drochia a 

avut loc în curtea  Centrului Copiilor cu Necesităţi 
Speciale “Încredere”. Tineri specialişti ai AO 
“Demos” şi voluntari ai proiectului “Dialog 
Intercultural” au organizat un program de animaţii 
pentru beneficiarii centrului: copii cu disabilităţi, 
analfabeţi (o mare parte a locuitorilor satului sunt de 
origine romă),  copii din familii social-vulnerabile. În jur de 40 copii au primit cadouri dulci, 
jucării, rechizite şcolare, iar centrul „Încredere” – rechizite de birou, cărţi, jocuri de masă şi 
un calculator. Voluntarii noştri au povestit despre originea sărbătorii “Ziua copiilor”, apoi au 
urmat un concert, activităţi interactive (jocuri, animaţii). Înainte de finalul activităţii copii din 
s. Drochia au venit cu surprize pentru noi: au dansat, au recitat poezii, au cîntat, pentru ce au 
şi primit diplome de participare. 
 „Handmade pentru toţi!” a fost o acţiune, care a unit specialiştii ONG-ului, copii acestora 

cu echipa de voluntari într-un scop comun: de a pregăti felicitări şi cadorui de Crăciun pentru 
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copiii defavorizaţi. Brăduţi împodobiţi cu perle şi paiete, aplicaţii hazlii din carton colorat, 
plastelină şi fundiţe, felicitări cu diverse personaje ale sărbătorilor de iarnă... Lista creaţiilor e 
lungă. Voluntarii pentru prima oară au confecţionat astfel de lucruri de mînă şi le-a reuşit: au 
fost apreciate de către toţi cei, care le-au primit, ca un dar frumos venit din suflet, încărcat cu 
bunătate şi multă dragoste! 

 

English Club a întrunit săptămînal 10-12 tineri dornici de a comunica în limba engleză.  
Training-uri pe subiecte solicitate de tineri, animaţii de timp liber, vizionare de film şi discuţii pe 
marginea subiectului, exerciţii şi jocuri interactive în 
sală şi în aer liber – sunt doar o parte din mulţimea de 
activităţi realizate pe parcursul anului de tineri 
împreună cu trainerii săi: Adam Snyder şi Nadejda 
Şuparscaia. Subiectele abordate în cadrul clubului au 
fost: Art, The World, Seasons, Technology, 
Multiculturalism ş.a., numărul lor fiind atît de mare, 
cîte săptămîni cuprinde un an!  
 

English Camp în 2011 a avut 2 ediţii: una de vară şi 
una de toamnă. 
Tabăra de vară a dăruit pentru 15 tineri pasionaţi de limbă engleză din or. Edineţ şi comunităţile 
rurale adiacente o săptămînă de neuitat plină de soare. Tabăra a funcţionat în perioada 1-7 august 
şi a avut un program zilnic de 6 ore. Pe lângă dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba 
engleză, tabăra a pregătit un grup de voluntari activi pentru comunitate. Camp Leaders Adam şi 
Nadejda au avut o agendă plină cu subiecte de interes pentru tineri, cum ar fi: Leadership, 
Friendship, Critical Thinking, Tolerance, Assessing Needs, Environmental Issues. Totodată 
trainerii au pus un deosebit accent pe valoarea voluntarilor şi pe participarea tinerilor în viaţa 
comunităţii.  
În vacanţa de toamnă un alt grup de tineri s-a bucurat de participarea la English Camp.  
Zilele taberei erau tematice: Ziua Drepturilor omului, Ziua Culturii, Ziua Diversităţii, Ziua 
Literaturii etc. 
„Orice clipă – în mişcare, orice activiate – prin interactivitate!”, – cu astfel de motto au început şi 
s-au finalizat taberele. Exerciţii de simulare, jocuri de rol, 
studii de caz, jocuri energizante – toate acestea nu le lăsau 
tinerior spaţiu pentru inerţie. Emoţiile taberei continuau 
pînă seara târziu, acasă, în familii, unde tinerii 
 mărturiseau părinţilor  cele învăţate şi trăite timp de o zi. 
Părinţii,  sceptici la început, la finele taberelor 
recunoşteau că copiilor li s-a întîmplat ceva: 
 „…îl văd în centrul atenţiei semenilor şi nu-l pot 
recunoaşte deoarece acasă e tăcut şi timid”, „…a început 
să vorbească mai sigur în engleză”, 
„…ne învaţă pe noi, părinţii, cum să ne afirmăm pe 
poziţie de lider la serviciu şi cum să interacţionăm în echipă”, „…a început a observa că 
semenii săi sunt nepăsători faţă de mediul înconjurător şi acest lucru îl afectează!”, 
„…în sfârşit, judecă ca un om matur şi responsabil!” , – acestea sunt doar o parte din impresiile 
părinţilor despre schimbarea produsă în percepţia şi comportamentul tinerilor. „Suntem siguri, că 
seminţa bună va da rădăcini şi roade la timpul potrivit. A fost o bună experienţă pentru copiii 
noştri şi o modalitate de a cunoaşte lucruri pe care nu le vei afla la şcoală. Părinţii trebuie să 
stimuleze copiii să participe în activităţile ONG-ului, deoarece prin acestea se educă 
personalităţi”, – astfel a caracterizat efectele taberei mama uneia dintre participante. Taberele au 
fost realizate graţie donaţiilor părinţilor participanţilor şi a colectării de fonduri pentru realizarea 
activităţilor echipei „Dialog Intercultural Edineţ”.PROGRAMUL    
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CENTRUL DE RESURSE 
 
 

Centrul de Resurse a oferit suport metodologic, logistic şi informaţional tinerilor, cadrelor 
didactice, ONG-urilor şi Administraţiei Publice Locale din regiune. Cca 20 profesionişti din 
regiune au primit suport calificat: consultaţii, informare, asistenţă în documentare, literatură 
specială, modele de documente administrative, sprijin în pregătirea cererii de finanţare etc.  

Considerăm că resursa centrului încă nu este pe deplin retribuită de comunitate şi rămîine 
nevalorificată de către mulţi specialişti care necesită ajutor, dar nu pot sau nu ştiu să-l solicite. 
Oricum, echipa noastră rămîne deschisă pentru toţi cei ce au nevoie de consolidarea 
cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale în aşa domenii ca:  

 Asistenţă socială şi psihologică,  
 Management ONG,  
 Pregătire propuneri de finanţare,  
 Planificare strategică,  
 Comunicare,  
 Colectare de fonduri ş.a. 

 

 
 

ACŢIUNI DE PROMOVARE  
 

 
Pe parcursul anului 2011 am reuşit să realizăm o serie de acţiuni 
prin care ne-am promovat imaginea şi am devenit mai vizibili, mai 
cunoscuţi:  
 

 4 articole în săptămînalul raional „Curierul de Edineţ”; 
 13 articole postate pe http://asociatiademos.wordpress.com, 

însoţite de fotografii, slide-show, filme; 
 7 articole pe blogul  http://accentonyouth.wordpress.com. 

Majoritatea articolelor din paginile de noutăţi ale blogurilor au 
fost preluate de portalul www.civic.md, asigurîndu-ne un public 
maxim de cititori; 
 2 pliante de prezentare a proiectelor şi rezultatelor lor; 
 1 pliantă de prezentare a ONG-ului; 
 1 baner. 

O oportunitate de promovare 
valorificată de echipa noastră a fost 
şi participarea la diferite întruniri, 
forumuri, vizite de studiu peste 
hotare, la care am prezentat bunele 
practici existente în ONG, totodată 
sporindu-ne imaginea ca prestatori 
de servicii sociale de calitate.  
 
Toate lucrările publicate în acest an, 
de la pliante - la prezentări de bune 
practici, sunt o contribuţie la 
sporirea imaginii asociaţiei noastre, 
deoarece au avut o arie largă de distribuire. Publicaţiile au fost 
distribuite la ONG-uri din ţară şi de peste hotare, reprezentanţilor 
APL şi ai instituţiilor publice, la mass-media locală şi naţională.  

http://asociatiademos.wordpress.com/
http://accentonyouth.wordpress.com/
http://www.civic.md/
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COLABORATORI, FINANŢATORI, PARTENERI 

 
 
 
 
A. Colaborare: 

 
• Primăria oraşului Edineţ; 

• Direcţiile Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei ale raioanelor Edineţ, Briceni, 

Ocniţa; 

• Comisia raională pentru protecţia copilului în dificultate (Edineţ); 

• Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Salve!” (Edineţ). 

 
 
B. Finanţatori: 
 
• UNDP, Proiectul „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”; 

• Caritas Elveţia, „Strategia pentru Republica Moldova 2008-2012”. 

 
 
C. Sponsori: 
 
• „Edineţ-Gaz” S.R.L. (scutire de taxa anuală pentru consumul de gaze naturale); 
• „Apă-Canal Edineţ” Î.M. (scutire de taxa anuală pentru apă şi canalizare). 
 
 
D. Parteneri: 
 
• Asociaţia obştească „Aviso” (Chişinău), 

• Asociaţia obştească „Artemida” (Drochia). 

 
 
 
 

Mulţumim tuturor finanţatorilor, sponsorilor, partenerilor, 

colaboratorilor noştri pentru sprijinul acordat în prestarea serviciilor 

sociale, precum şi pentru buna desfăşurare a acţiunilor de tineret. 
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RAPORT FINANCIAR 
 
 
 

FLUXURI DE NUMERAR 2011 
 
 

 
 
 
 

 
VENITURI 2011 

 
 

CHELTUIELI 2011 

 
 

BILANŢ 
 

Activ Sume 
Mijloace fixe 100169 
Numerar casa şi banca 121596 
Stocuri 70245 
Active nemateriale 2968 
Creanţe  5700 
Total activ 300 678 

 
Pasiv   
Finansari si incasari 261712 
Subvenţii (fonduri) 38267 
Datorii comerciale 699 
Total pasiv 300 678 

 MDL 
Numerar la începutul perioadei 621 651 
Venituri 2011 1 941 091 
Cheltuieli 2011 1 941 091 
Stocuri şi numerar la sfârşitul perioadei     121 533 

NR SURSA DE VENIT VENIT 
MDL 

1. Caritas Elveţia/ „Start”, „Accent”  1458240 
2. UNDP/SFIP  441756 
3. Venituri din acţiuni de colectare de fonduri şi activitatea economică  119 090 
TOTAL 2 019 086 

NR
. 

PLĂŢI  EFECTUATE SUMA 
MDL 

1. Consumuri privind retribuirea muncii 594896 
2. Contribuţii privind asigurările sociale de stat  obligatorii  136826 
3. Contribuţii privind asigurările medicale obligatorii 20821 
4. Cheltuieli de deplasare 6233 
5. Impozite şi taxe locale 1280 
6. Materiale 78939 
7. Produse petroliere 28784 
8. Gaze naturale 5779 
9. Energie electrică 21169 
10. Apă-canalizare - 
11. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 11674 
12. Alte cheltuieli materiale 405400 
13. Telecomunicaţii 7739 
14. Consumuri bancare 5127 
15. Alte servicii 616424 
16. Uzura activelor pe termen lung - 
TOTAL 1 941 091 
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CONTACTE 
 
 
 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „DEMOS” (EDINEŢ) 
 
 
Adresa oficiului: 
Str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, or. Edineţ,  4601-MD, Republica Moldova 
Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”  
(amplasare pe Stadionul orăşenesc Edineţ) 
 
Telefon director: /+373 246/ 23018, /+373/ 690 15176 
Tel./fax: /+373  246/ 24018, mobil: /+373/ 696 81100 
 
e-mail: enterdemos@yahoo.com  
web: http://asociatiademos.wordpress.com 
http://accentonyouth.wordpress.com 
http://fondulpentrutineri.wordpress.com  
 
Adresa juridică: 
Str. Basarabia, 10, or. Edineţ,  
4601-MD, Republica Moldova 
 
Persoana de contact: Liliana Samcov, director executiv 
 
 
 
Reprezentanţa Programului „Accent pe TINEri” în or. Briceni: 
 
Str. Independenţei, 44, or. Briceni, 4700-MD, RM 
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, et. 3, bir. 6,  
 
Tel./fax: 0247 24538, tel. mobil: 069118491 
 
Asistent social: Ana Bolbocean  
 
 
 
Reprezentanţa Programului „Accent pe TINEri” în or. Ocniţa: 
 
Str. Independenţei, 47, or. Ocniţa, 7100-MD, RM 
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, bir.221 
 
Tel./fax: 0271 24581, tel. mobil: 068293154 
 
Asistent social: Olesea Cernii 

 

mailto:enterdemos@yahoo.com
http://asociatiademos.wordpress.com/
http://accentonyouth.wordpress.com/
http://fondulpentrutineri.wordpress.com/
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