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Cuvânt introductiv 
 

 
Muncim pentru cei care necesită protecţie şi sprijin 

 
2008 a însemnat 76 tineri orfani şi din familii deosebit de 
vulnerabile acoperiţi cu servicii de reintegrare, inclusiv plasament 
pe durată determinată. 
 

2008 a mai însemnat înfiinţarea unui nou serviciu, pilotat în 
Moldova de asociaţia noastră: protecţie şi sprijin în locuinţele 
asistate.  
 

E marcat anul 2008 şi prin lansarea unei activităţi de 
antreprenoriat social, de asemenea inovatoare pentru ţara 
noastră. Am oferit femeilor comunitate un nou serviciu pentru 
întreţinere corporală şi îmbunătăţire a sănătăţii, în fitness-studio 
lansat la mijlocul lunii decembrie. 
 

Obţinerea Certificatului de Utilitate Publică este una dintre 
performanţele noastre obţinute în acest an. 
 

2008 a însemnat o schimbare, deşi nu atît de substanţială, în 
structura veniturilor, unde cota autofinanţării ajunge la 17728 lei, cee ce reprezintă 3,2 %  din 
veniturile totale ale asociaţiei. 
 

Vrem să credem că aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii 2% va fi un 
semn de maturizare a societăţii moldoveneşti în ansamblu: autorităţi centrale şi locale, comunitatea 
de afaceri, cetăţeni. Încetul cu încetul, comunitatea noastră va înţelege că tinerii orfani, ieşiţi din 
mediul rezidenţial, victimele traficului de fiinţe umane necesită acceptarea statului şi a cetăţenilor. 
Trebuie toţi în ansamblu: autorităţi, mediul de afaceri, organizaţii ale societăţii civile, să 
conştientizăm şi să ne asumăm responsabilitatea pentru protecţia şi sprijinul lor, pentru o mai bună 
reintegrare în societate şi pentru un viitor mai prosper al comunităţii în general. Sigur că avem 
nevoie şi în continuare de susţinerea donatorilor străini, dar ponderea finanţării trebuie schimbată, 
sprijinul de bază fiind din partea autorităţilor, cointeresate de serviciile sociale alternative oferite 
tinerilor dezavantajaţi. Este în interesul APL şi a Guvernului, deoarece este un serviciu de înaltă 
calitate, care nu necesită investiţii în baza tehnico-materială şi în resurse umane, necesare fiind doar 
alocări pentru întreţinerea spaţiilor destinate acestui serviciu. Cointeresarea autorităţilor va fi un 
semn că societatea noastră intră în normalitate din acest punct de vedere, urmând bunele practici ale 
ţărilor europene. 
 

Conceptul de responsabilitate socială trebuie să devină parte integră a culturii mediului de 
afaceri moldovenesc. Cultivarea responsabilităţii sociale va însemna o maturitate a comunităţii 
oamenilor de afaceri. Primele semne le-am marcat în 2008, susţinând 13 tineri orfani în procesul de 
angajare legală în câmpul muncii. Asigurarea tinerilor defavorizaţi cu loc stabil de lucru, pachet 
social, cu drepturile garantate de stat  reprezintă un pas semnificativ în sporirea responsabilităţii 
sociale ca valoare a unui stat democratic. Le mulţumim acelor angajatori care au avut încredere că 
tinerii orfani  sunt la fel ca şi alţi tineri, oferindu-le şansa de a fi reintegraţi în societate şi de a se 
simţi membri deplini ai societăţii. 
 

Le mulţumim şi donatorilor noştri internaţionali, fără de care nu am fi putut realiza serviciile 
noastre. Împreună cu ei facem paşi concreţi în educaţia şi formarea deprinderilor de viaţă 
independentă a tinerilor orfani şi victimelor traficului, reintegrarea lor socio-profesională şi oferirea 
unei şanse mai bune pentru viitor. Încercăm să convingem şi societatea noastră de necesitatea 
eforturilor pe care le întreprindem. Dar ele vor fi şi mai eficiente, dacă toată comunitatea în 
ansamblu va manifesta interes şi responsabilitate pentru soarta celor mai trişti ca noi, oferindu-le 
protecţie şi sprijin. 
 
Liliana SAMCOV, 
Director executiv 
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Servicii de reintegrare socială a tinerilor 
 

 
A. Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor 

„Alternativa” 
 

CRST „Alternativa”, aflat la cel de-al doilea an de activitate, a 
marcat în 2008 o dezvoltare a serviciilor oferite tinerilor 
defavorizaţi atît cantitativă, cît şi calitativă.  
Categoriile de tineri cu care lucrează echipa de specialişti a centrului sunt dintre cele mai 
dificile şi mai puţin protejate de stat: tinerii orfani – absolvenţi ai gimnaziilor-internat, 
victime ale traficului de fiinţe umane şi copiii lor, ex-deţinuţi întorşi în comunitate, tineri 
aflaţi în probaţiune, reprezentanţi ai etniei rome sub limita existenţei. În 2008 au fost 
acoperiţi cu servicii 76 tineri, atît în regim de zi, cît şi în plasament. 
 

1. Servicii specializate (asistenţă psihosocială, pedagogică, juridică) 
 

Indici cantitativi Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Total 
Nr. şedinţelor de consiliere individuală 86 94 107 119 406 
Nr. şedinţelor de consiliere  de grup 17 21 16 18 72 
Nr. de tineri consiliaţi 41 54 49 62 206 
Nr. de tineri care au obţinut documente legale 
cu sprijinul specialiştilor  12 5 11 23 51 
Nr. de angajatori contactaţi de specialişti 8 26 21 40 95 
Nr. tinerilor reintegraţi in familie 0 0 1 0 1 
Nr. tinerilor care şi-au găsit cazare (în afara 
familiei, exceptând cazurile de reintegrare) 6 11 6 3 26 

 
În perioada plasării în sistemul de servicii a CRST tinerii: 
- au format deprinderi de utilizarea a aparatelor de 

uz casnic, 
- au format deprinderi de explorare a Sinel-ui, 
- au format deprinderi de inter-relaţionare, de 

întreţinere a unor relaţii eficiente, de învăţare a 
tehnicilor de gestionare a emoţiilor, 

- au format deprinderi de comunicare şi 
identificarea abilităţilor alternative de rezolvare a 
conflictelor,  

- au format deprinderi de realizare a igienei 
personale, 

- au dezvoltat  deprinderi de igienă alimentară, 
- au format abilităţi de gestionare a bugetului 

personal,  
- au format abilităţi de gestionare a timpului liber, 
- au dezvoltat deprinderi practice de igienă a 

spaţiului de locuit. 
 
37 tineri au beneficiat de plasament temporar pe o durată de 3-6 luni, în dependenţă de 
necesităţile şi posibilităţile fiecărui, după care au mers la o gazdă, iar toţi 76 beneficiari ai 
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servciilor au fost asiguraţi pe parcursul anului cu ajutor financiar pentru necesităţile 
nutriţionale, medicale, îmbrăcăminte, produse de igienă personală. 

2. Asigurarea accesului la instruire 
 

3 tinere au beneficiat de instruire profesională cu angajare ulterioară în câmpul muncii, iar 
unui tânăr i-a fost achitat contractul de studii pentru un an la UPS „A. Russo”. 
 

3. Organizarea activităţilor de dobândirea a Deprinderilor de Viaţă 
Independentă /DVI/ şi a competenţelor sociale 

 
Împreună cu tinerii au fost identificate subiecte de instruire la care s-au realizat o serie de 
seminare. 

 
Indici cantitativi Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Total 

Nr. seminarelor organizate  20 11 13 21 65 
Nr. participanţilor la seminarele DVI  78 48 50 156 332 
Nr. de tineri orientaţi profesional 0 1 2 4 7 

 
 În CRST tinerii: 
- au fost informaţi despre simptomatica şi căile de transmisie a infecţiilor virale, 

hepatitelor B şi C, TB, HIV/SIDA, ITS, 
- au fost informaţi despre consecinţelor avortului, 
- au fost informaţi despre fenomenul traficului şi prevenirea lui,  
- au fost informaţi cu privire la comportamentul în situaţii neprevăzute, 
- au fost informaţi cu privire la drepturile omului, 
- au format abilităţi de căutare a unui loc de muncă, pregătire şi prezentare la interviu,  
- au format deprinderi de comunicare în plan profesional şi facilitarea procesului de 

angajare în câmpul muncii, 
- s-au familiarizat cu modalităţile de acordare a primului ajutor medical în situaţii 

excepţionale, 
- s-au familiarizat cu principiile şi valorile vieţii de familie. 

 
4. Medierea şi asistarea procesului de integrare socială 
 
În 2008 de către specialişti au fost contactaţi personal şi telefonic 95 de angajatori cu 
scopul angajării tinerilor în cîmpul muncii. Ca rezultat 13 tineri au fost angajaţi în baza 
Contractului Individual de Muncă, 13 tineri au fost angajaţi temporar (ilegal), iar ceilalţi 
14 au mers la muncă „cu ziua”.  

Cauzele neangajării în mod legal a tinerilor 
sunt diferite: e şi nedorinţa patronilor de a 
oferi pachetul social, de a transparentiza 
activitatea întreprinderii, dar şi neîncrederea 
lor în motivaţia şi abilităţile de muncă ale 
tinerilor proveniţi din internate. 
Dintre 76 tineri 26 şi-au găsit cazare la o 
locuinţă închiriată, iar alţii 49 au fost asistaţi 
de specialişti în procesul de identificare a unei 
gazde. 

Am avut în acest an şi un caz de reintegrare 
familială a unui tânăr orfan, împreună cu care 
au fost depuse eforturi de căutare a familiei 
biologice. Tinerii sunt asistaţi şi în procesul de 
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stabilire a contactelor cu instituţiile din comunitate. 
5. Asigurarea cu locuinţe a victimelor traficului de fiinţe umane şi a copiilor 

lor minori 
 

Prima reuşită este rezultatul eforturilor comune ale noastre şi ale partenerului nostru. Din 
banii sponsorului identificat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţii am procurat o 
casă în una din comunele raionului Edineţ pentru a asigura cu condiţii minime de trai una 
dintre beneficiarele CRST „Alternativa”, care are la îngrijire un copil minor. 
În cel de-al doilea caz am acţionat în comun cu Comisia pentru protecţia copilului în 
dificultate şi i-am oferit unei mame solitare cu mulţi copii o locuinţă într-o localitate rurală. 

 
6. Oferirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber 
 

În CRST tinerii s-au familiarizat cu modalităţile de organizare a timpului liber  şi de 
petrecere a sărbătorilor religioase şi laice. Împreună cu specialiştii tinerii au sărbătorit zilele 
de naştere, Anul Nou, Sărbătoarea Naşterii Domnului şi Învierii. Pentru masa de sărbătoare 

au fost pregătite de tinerii asistaţi bucate, atît 
tradiţionale moldoveneşti, cît şi cele ce ţin de 
tradiţiile altor ţări,beneficiarii formând şi 
dezvoltând deprinderi de preparare a hranei şi 
de servire a mesei de sărbătoare. Iar cântecele, 
dansurile şi jocurile învăţate au completat 
programul sărbătorilor centrului, creând o 
atmosferă agreabilă şi festivă. 

Pe lîngă organizarea evenimentelor festive, 
tinerii au avut posibilitatea de a se antrena în 
timpul liber în sala de forţă, plasată în incinta 
CRST „Alternativa”. 
 

 
B. Programul „START în viaţa independentă” 

 
1. Consiliere psihosocială şi juridică, monitorizarea tinerilor vulnerabili în 

procesul integrării socio-profesionale 
 
Una dintre reuşitele anului 2008 a fost şi lansarea 
programului „Start”. Doar în ultimele trei luni ale 
anului am reuşit să includem în sistemul de servicii 
a programului 13 tineri, dintre care: 
- 7 tineri au fost angajaţi în câmpul muncii; 
- 10 tineri au fost cazaţi la gazdă; 
- 13 tineri au beneficiat de consilieri 

psihosociale;  
- 2 tineri au beneficiat de suport în perfectarea 

buletinelor de identitate. 
 
2. Locuinţe asistate 
 
Tinerii beneficiază de sprijin şi monitorizare în locuinţele asistate, închiriate cu suportul 
programului: 
- 12 au beneficiat de subsidii pentru arenda locuinţei şi servicii comunale; 
- 7 au beneficiat ajutor financiar pentru reparare / renovare a locuinţelor; 
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- 6 au beneficiat de ajutor material pentru un pachet minim social, care include veselă, 
obiecte de uz casnic, textile etc. 

 
3.     Şcoala Zilei de Odihnă 
 
Este o activitate bisăptămânală, desfăşurată de către specialiştii centrului, instruiţi în 
realizarea seminarelor de formare a DVI şi competenţelor sociale. Participă la activităţile de 
educaţie non-formală: 

- beneficiari ai proiectul „Start” – 13 tineri,  
- beneficiari ai CRST „Alternativa” – 11 tineri, 
- tineri din comunitate (orfani sau din familii 

vulnerabile) – 29 tineri. 
În cadrul activităţilor tinerii au avut oportunitatea:  
- de a dezvolta deprinderile de explorare a sinelui, 
- de a se Informa despre fenomenul traficului de fiinţe 

umane, 
- de a dezvolta abilităţile de comunicare, de rezolvare a 

conflictelor, 
- de a dezvoltarea abilităţile de comunicare deschisă pe 

tema relaţiilor între sexe, 
- de a se familiariza cu modalităţile prevenirii şi 

profilaxiei Infecţiilor Transmisibile Sexual, 
- de a dezvolta abilităţile de planificare a timpului liber 

şi de organizare a sărbătorilor de iarnă. 
Activităţile sunt planificate în mod participativ, ţinându-se cont de sugestiile şi doleanţele 
tinerilor în selectarea subiectelor pentru ulterioarele seminare. Astfel, interesul tinerilor 
vizavi de activităţi este în creştere, fapt ce le facilitează formarea şi dezvoltarea 
competenţelor şi deprinderilor de viaţă independentă. 
 
4. Plan de afacere pentru o activitate economică de perspectivă 
 
Am reuşit să elaborăm, cu suportul partenerilor noştri, un plan de afacere ce vizează crearea 
unui atelier de confecţii şi reparaţie a hainelor.  
Scopul social al atelierului este de a oferi tinerelor defavorizate formare 
profesională şi locuri de muncă.  
Scopul financiar constă în obţinerea veniturilor capabile să acopere unele 
costuri de oferire a serviciilor sociale specializate tinerilor dezavantajaţi atît 
în cadrul CRST „Alternativa”, cît şi în locuinţele asistate. 
Pentru finanţarea acestui plan de afacere suntem în căutare de fonduri. 
 
5. Campania de informare şi sensibilizare 
 
Timp de trei luni de derulare a programului „Start” am reuşit să stabilim 
relaţii cu mass-media locală şi naţională pentru informarea şi     
sensibilizarea populaţiei şi autorităţilor privind situaţia tinerilor defavorizaţi. 
La etapa de lansare am publicat un pliant informativ, am organizat o 
conferinţă de presă, după care au urmat 3 reportaje la televiziune şi în presă. 
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Educaţie prin sport 
 

 
În 2008 am aderat la acţiunile FARE, realizând la nivel regional, împreună cu Fotbal Club 
„Gloria” (Edineţ) Săptămâna „Fotbalul 
împotriva rasismului în Europa”. Prin  
distribuirea fluturaşilor şi posterelor, 
precum şi prin cele 7 meciuri de fotbal între 
echipe de băieţi şi fete din Edineţ şi alte 
localităţi ale Moldovei, am promovat 
mesajul acţiunilor FARE pentru anul 2008 
„DIFFERENT  COLOURS  –  ONE GAME”.  
Acţiunile aveau menirea de  a educa tinerii 
fotbalişti şi suporteri din regiunea de  nord 
a   Republicii   Moldova   în   spiritul  non -
discriminării   bazate   pe    etnie,   culoare, 
religie  şi a toleranţei faţă de reprezentanţii 
minorităţilor naţionale.
 
 

 

Activităţi generatoare de venit 
 

 
A. Antrenamente în sala de forţă 
În 2008 au continuat antrenamentele în sala de forţă a CRST „Alternativa”, completând 

bugetul asociaţiei cu resurse pentru unele categorii de cheltuieli (administrative, 
telecomunicaţii, întreţinere mijloace fixe etc.) Deşi numărul de clienţi nu este atît de mare, 
resursele financiare provenite din abonamentele sălii de forţă au acoperit unele goluri în 
buget, fapt care ne motivează să ne promovăm mai activ serviciile şi să le îmbunătăţim 
calitativ.  

 
B. Antrenamente în sala de fitness 
Un succes remarcabil a fost şi obţinerea finanţării pentru planul de afacere „Fitness-

studio”. Datorită investiţiilor atrase am reuşit să amenajăm o sală de fitness pentru femeile 
din comunitate.  

Fiind găzduite intr-o atmosferă prietenoasă, clientele pot beneficia de un sistem complex 
de îmbunătăţire a sănătăţii: 

• programe pentru acumulare de 
masa musculara,  

• programe pentru definire sau 
slăbire,  

• programe de întărire a imunităţii şi 
stării generale a sănătăţii.  

Sală perfect echipata cu aparate cardio 
si aparate pentru fitness, antrenamente 
individuale şi de grup, adaptate la 
necesităţile individuale ale fiecărui client, 
sunt doar unele din atu-urile serviciului 
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nostru faţă de alte servicii din comunitate adresate femeilor. 
 

 
 

Lobby şi advocacy 
 

 
Am întreprins acţiuni active de sensibilizare a Autorităţilor Publice locale şi centrale 
referitor la problemele beneficiarilor CRST „Alternativa” şi celor ce ţin de serviciile sociale 
oferite tinerilor defavorizaţi, pentru a beneficia de subsidii din bugetul local la achitarea 
facturilor pentru energie electrică, încălzire, apă şi canalizare:  
- Scrisoare adresată Preşedintelului Republicii Moldova, d-lui Vladimir Voronin, 
- Scrisoare adresată ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, d-nei Galina 

Balmoş, 
- Scrisoare adresată ex-ministrului Educaţiei Tineretului şi Sporului, d-lui Victor 

Ţvercun, 
- Scrisoare adresată ex-prim-ministrului R. Moldova, d-lui Vasile Tarlev,  
- 2 scrisori adresate Preşedintelului raionului Edineţ, d-lui Semion Guţu, 
- 2 scrisori adresate Primarului oraşului Edineţ, d-lui Constantin Cojocaru. 

Răspunsurile primite din partea Consiliului Raional Edineţ şi a Primăriei oraşului Edineţ 
denotă dezinteresarea autorităţilor în susţinerea serviciilor sociale alternative şi lipsa de 
voinţă politică în a redresa situaţia actuală a tinerilor plasaţi în CRST „Alternativa”. 
În 2009 vom continua acţiunile de promovare şi apărare a intereselor asociaţiei în beneficiul 
tinerilor cu care lucrăm. 
 
 

 

Echipa Asociaţiei Obşteşti „Demos” 
 

 
 
Preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Demos”: Vitalie Sorocan 
Director executiv: Liliana Samcov 
Contabil: Emilia Şveţ  
 
Membrii Board:  
Nicolae Samcov, Rodica Popa 
 
Echipa multifuncţională:  
ú Silvia Ursan, coordonator servicii 

CRST „Alternativa”, psiholog 
ú Viorica Orac, coordonator servicii 

programul „Start”, asistent social 
ú Cristina Şoric, asistent social 
ú Diana Ikim, asistent social, jurist 
ú Artur Nirca, educator de noapte 
ú Zinaida Martîn, educator de noapte 
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Colaboratori, finanţatori, parteneri  
 

 
 
A. Colaborare: 
 
• Echipa multidisciplinară raională din Sistemul Naţional de Referinţă pentru protecţia 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane; 

• Direcţia raională Edineţ pentru protecţia socială a copilului şi familiei; 

• Direcţia generală raională Educaţie, Tineret, Sport; 

• Comisia raională pentru protecţia copilului în dificultate; 

• Primăria oraşului Edineţ. 

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

• UNDP, Proiectul „Dezvoltarea societăţii civile în Republica Moldova”; 

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

 
C. Parteneri: 
 
• Organizaţia Internaţională pentru Migraţii, Moldova,  

• Asociaţia obştească CIC „SocioPolis”,  

• Asociaţia obştească „ProRuralInvest”,   

• Asociaţia obştească Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copiilor,  

• Asociaţia obştească „Aviso”. 

 
 
 
Mulţumim tuturor finanţatorilor, partenerilor, colaboratorilor noştri 

pentru sprijinul acordat la constituirea noilor servicii, precum şi pentru 

buna desfăşurare a serviciilor existente. 
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Raport financiar 2008 
 

 
FLUXURI DE NUMERAR 2008 
 

 
 
 
 

 
VENITURI 2008 

 
 
 
 
 
 

 
 CHELTUIELI 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BILANŢ 
 

Activ Sume  
Mijloace fixe  
Numerar casa şi banca  
Stocuri  
Datorii curente   
Creanţe   
Total activ  
 
Pasiv   
Rezultat precedent  
Rezultatul anului 2008  
Total pasiv  
 

Numerar la începutul perioadei MDL 
Venituri 2008 555434 
Cheltuieli 2008 566655 
Stocuri şi numerar la sfârşitul perioadei -11221 

NR. SURSA DE VENIT VENIT MDL 
1. Caritas Elveţia 211691 
2. UNDP, proiectul „OMB” 281897 
3. UNDP, proiectul „Dezvoltarea societăţii civile” 44118 
4. Venituri din activitatea economică  17728 
TOTAL 555434 

NR. PLĂŢI  EFECTUATE SUMA MDL 
1. Consumuri privind retribuirea muncii 202969 
2. Contribuţii privind asigurările sociale de stat  obligatorii  48713 
3. Contribuţii privind asigurările medicale obligatorii 6089 
4. Cheltuieli de deplasare 8248 
5. Impozite şi taxe locale 323 
6. Materiale 16584 
7. Produse petroliere 994 
8. Gaze naturale 21472 
9. Energie electrică 20188 
10. Apă-canalizare 15070 
11. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 20572 
12. Alte cheltuieli materiale 102235 
13. Telecomunicaţii 8660 
14. Consumuri bancare 3253 
15. Alte servicii 60365 
16. Uzura activelor pe termen lung 30920 
TOTAL 566655 


