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MESAJUL PREŞEDINTELUI 
 
 
Vitalie SOROCAN, preşedinte 
 

 
Valoarea inestimabilă a Asociaţiei obşteşti 

„Demos” în 2009, ca şi în anii precedenţi, rămâne a fi 
echipa de lucru. Mai mult de 10 oameni s-au trudit zi de 
zi pentru a răspunde nevoilor tinerilor aflaţi în dificultate.  

 
Competenţe şi cunoştinţe, capacităţi de analiză şi 

previziune, abilităţi de a aborda idei şi soluţii pentru 
fiecare caz în parte, disciplină şi perseverenţă, devotament 
şi multă-multă muncă, toate acestea sunt elemente ce 
caracterizează echipa „Demos”, calităţi puse în slujba 
oamenilor. Indiscutabil e şi faptul că an de an „Demos”-ul  
rămâne a fi un spaţiul social favorabil dezvoltării 
personale şi profesionale.  

 
Am învăţat zi de zi, unul de la altul, de la alţi colegi din ONG-urile din ţară, precum şi de 

la experţii din UE care ne-au asistat de-a lungul anului, să tindem spre standarde înalte de calitate 
şi profesionalism. 

 
Dimensiunea multidisciplinară a echipei „Demos” – asistenţi sociali, pedagogi, formatori, 

jurist, psiholog, economist – ne-a oferit posibilitatea să răspundem unui spectru larg de necesităţi 
ale grupurilor vulnerabile cu care lucrăm. Şi în cele mai multe cazuri, am reuşit să apropiem 
beneficiarii noştri de viziunea lor pe care am formato împreună, prin insistenţă, muncă asiduă, 
dorinţa reciprocă de a realiza o schimbare spre bine. 

 
Anul 2009 a semnificat pentru „Demos” recunoaşterea calităţii serviciilor şi 

performanţelor profesionale ale echipei de către partenerul Caritas Elveţia care a semnat cu 
asociaţia un nou acord de colaborare pentru realizarea Strategiei pentru Republica Moldova 
2008-2011. Acest fapt a permis replicarea modelului de bune practici de către echipa parteneră, 
Asociaţia obştească „Artemida” din or. Drochia, şi extinderea serviciilor de integrare socio-
profesională a tinerilor defavorizaţi în 6 raioane de nord ale ţării. 

 
Una dintre performanţele ONG-ului a fost şi obţinerea Premiului II pentru iniţiative în 

domeniul Dreturilor Omului, oferit de Reprezentanţa ONU în Republica Moldova.  
În 2009 am reuşit să devenim mai vizibili şi prin intermediul blog-ului asociaţiei 

http://asociatiademos.wordpress.com care a avut pe parcursul anului cca 5000 vizitatori.   
 
Consider, că în 2009 „Demos”-ul s-a calificat într-o ligă mai superioară care îi deschide 

perspective în stabilirea unor noi parteneriate şi colaborări cu autorităţile publice, organizaţiile 
societăţii civile din Moldova, donatorii locali şi internaţionali, posibilităţi de sporire a calităţii 
serviciilor oferite persoanelor vulnerabile, precum şi oportunităţi de extindere a spectrului de 
programe realizate. 

 
„Demos” rămâne pentru cei mai mulţi dintre beneficiarii noştri sinonimul 

responsabilităţii, respectului faţă de ei, a devotamentului pentru profesie, precum şi a 
apartenenţei fiecărui membru al echipei faţă de asociaţia în care munceşte şi trăieşte cu adevărat. 

 

http://asociatiademos.wordpress.com/
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POVESTEA ANULUI 
 
 
 

După decesul tatălui mama ne-a abandonat. Aveam 5 ani, sora mea – 3. Acum câţiva ani 

am absolvit gimnaziul-internat din Drochia şi am fost înmatriculată, împreună cu un grup de 

colegi, la şcoala profesională nr.2 din Cupcini, unde am învăţat de bucătar. Practica de producţie 

urma s-o fac începând cu luna martie. Loc de practică – caută-ţi singură, loc de trai – de 

asemenea. Bani de nicăieri, susţinere – nici atât. Ce să fac? Unde să caut? Cine mă aşteaptă 

undeva? Eram într-o profundă disperare, ba chiar într-o stare de panică.  
 

Cineva din colegi mi-a spus că îl ajută specialiştii unui centru social din or. Edineţ. M-am 

adresat şi eu. La Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” am primit o cameră de 

locuit, apoi împreună cu asistentul social am identificat şi locul pentru practică, la restaurantul 

„Classic”. După perioada de practică am fost angajată la restaurant ca ajutor de bucătar, tot 

atunci am găsit şi o gazdă care a devenit pentru 

câteva luni locuinţa mea asistată. Prin 

programul „Start în viaţa independentă” am fost 

ajutată să-mi amenajez camera, să procur 

lucrurile necesare pentru menaj, să achit gazda 

şi serviciile comunale pentru 2 luni. După 

primul ajutor am putut cît de cît să mă ridic pe 

picioare. Peste 2 luni am schimbat locul de 

muncă, fiind angajată la fabrica de confecţii 

„Floreana Fashion”, la care lucrez cusătoreasă 

până în prezent. Alături de mine lucrează încă 4 

colege de şcoală. 
 

 

Fiind beneficiar al serviciilor asociaţiei „Demos”, am învăţat multe lucruri pe care nu le-

am deprins de acasă sau de la internat: să fiu responsabilă de bunuri, acte, de munca pe care o 

fac, să comunic, să lucrez calitativ, să fiu disciplinată. Am învăţat şi multe-multe alte lucruri 

utile. Dar cel mai important este faptul că azi pot să o ajut şi pe sora mea care face primii paşi în 

viaţa independentă.  

 

Tatiana M., 20 ani. 
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PROGRAMELE  ŞI  SERVICIILE  NOASTRE  ÎN  2009 
 
 

Domeniul principal de activitate a Asociaţiei obşteşti „Demos” în 2009 au reprezentat 
Serviciile sociale adresate tinerilor în dificultate. Am continuat activităţile programului „Start în 
viaţa independentă”, am reuşit să extindem serviciile acestuia la nivel regional, în cadrul 
programului „Accent pe TINEri”, am testat un nou aspect al serviciilor noastre – Formare-
Integrare Profesională. Activitatea economică a asociaţiei, ca şi în anii precedenţi, a fost 
determinată de prestarea serviciilor de întreţinere corporală în sala de forţă şi fitness-studio. 

 
„Start în viaţa independentă” este un program de servicii sociale care are drept 

obiective formarea deprinderilor  de viaţă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, dezvoltarea 
competenţelor socio-profesionale ale tinerilor defavorizaţi din raionul Edineţ. Programul este 
realizat cu sprijinul Caritas Elveţia şi Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare.  
 

„Accent pe TINEri” este o continuare a programului „Start în viaţa independentă” şi 
prevede realizarea serviciilor pe o arie geografică mai extinsă, incluzând 6 raioane de nord ale 
ţării: Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia şi Rîşcani. 
 

Serviciu Formare-Integrare Profesională este o parte integră a proiectului 
„Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, implementat de Reprezentanţa UNDP în 
Republica Moldova. AO „Demos” este partenerul proiectului, începînd cu 1 decembrie 2005. 
Componenta sus-numită a fost testată de echipa noastră timp de 6 luni, fiind bine segregată în 
sistemul de servicii adresate tinerilor vulnerabili pe care le realizăm.  
 

Serviciu Întreţinere Corporală vizează organizarea activităţilor individuale de 
antrenare în sala de forţă (bărbaţi) şi fitness-studio (femei), spaţii găzduite în incinta Centrului de 
Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”. Veniturile activităţii economice au destinaţia de 
acoperire a cheltuielilor AO „Demos” pentru care nu sunt planificate resurse financiare din 
granturile donatorilor. 
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SERVICII SOCIALE 
 
„Start în viaţa independentă”, demarat în octombrie 2008, a continuat pe tot parcursul 

anului, integrând asistenţă psihologică, mediere în documentare, sprijin la locuinţele asistate, 

medierea muncii, ajutor material pentru un pachet minim de bunuri. Beneficiază de serviciile din 

acest program tinerii care au finisat perioada de plasament temporar în CRST „Alternativa”, dar 

care încă se confruntă cu unele dificultăţi de adaptare socială, precum şi alţi tineri din 

comunităţile raionului Edineţ care nu au beneficiat anterior de serviciile noastre.  

Rezultate la sfârşit de an: 

ü 65 tineri asistaţi, dintre care: 
§ orfani – 23,  
§ din familii monoparentale – 18,  
§ din familii defavorizate - 24; 

ü 30 tineri instruiţi profesional; 
ü 14 tineri orientaţi profesional; 
ü 18 tineri angajaţi în baza contractului individual de muncă; 
ü 15 tineri monitorizaţi în perioada post-integrare socio-profesionala; 
ü 11 tineri ce urmează a fi monitorizaţi în perioada post-integrare socio-

profesionala în 2010; 
ü 145 tineri consiliaţi psiho-social; 
ü 19 tineri acoperiţi cu servicii la locuinţele asistate; 
ü 36 acte perfectate cu suportul specialiştilor, dintre ele – 7 buletine de 

identitate. 
Pe parcursul anului au fost realizate 46 training-uri în cadrul Şcolii Zilei de Odihnă. 

Beneficiarii serviciilor au marcat 510 participări în activităţi de educaţie pentru formarea 

deprinderilor de viaţă. 

45 tineri din serviciile programului au beneficiat de un ajutor material (pachet social), din 

care au achitat chiria locuinţei şi serviciile comunale timp de 2 luni, au procurat bunuri 

personale, articole de menaj, produse alimentare, toate - în dependenţă de necesităţi.  

Programul „Start în viaţa independentă” va fi implementat până la finele lunii octombrie 

2010, constituind o componentă a Strategiei Caritas Elveţia pentru Republica Moldova 2008-

2011, realizat cu suportul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. 
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SERVICII SOCIALE 
 
 „Accent pe TINEri” este un program ce are ca bază 

experienţa acumulată de echipa „Demos” timp de 14 luni în 

realizarea serviciilor de integrare socio-profesională a tinerilor 

defavorizaţi. Lansat în decembire 2009, programul va derula 

pînă la finele lunii noiembrie 2010. 
Într-o lună de activitate am reuşit următoarele: 

ü integrarea echipei de lucru, formată din specialiştii a 3 
ONG-uri - partenere: „Demos” (Edineţ), „Artemida” 
(Drochia), „Aviso” (Chişinău); 

ü pregătirea unui set de materiale pentru instruirea echipei: manual operaţional, set de 
documente administrative, ghid pentru activităţile Şcolii Deprinderilor de Viaţă etc.; 

ü lansarea concursului de angajare a asistenţilor sociali ce vor reprezenta echipa progamului în 
oraşele Briceni, Ocniţa, Donduşeni şi Rîşcani; 

ü prezentarea programului în cadrul întâlnirilor cu şefii Direcţiilor Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei din raioanele Briceni, Ocniţa, Donduşeni şi Rîşcani, la care s-au discutat 
p modalităţile şi principiile de colaborare pentru realizarea obiectivelor. 

 

Preconizăm de a facilita reintegrarea socială a 150 tineri defavorizaţi, oferindu-le un spectru larg 

de servicii: 

 Asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup), 
 Asistenţă socială (consiliere, informare, mediere în accesarea serviciile comunitare, 

prestaţii sociale), 
 Asistenţă juridică (mediere în procesul de documentare, protecţia drepturilor etc.), 
 Educaţie pentru dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă (training-uri săptămânale), 
 Orientare vocaţională (consiliere, testarea aptitudinilor etc. ), 
 Formare profesională (prin intermediul partenerilor-furnizorilor de servicii de formare 

profesională de scurtă durată), 
 Medierea muncii, 
 Locuinţe asistate. 

 

De serviciile programului beneficiază tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 ani: 

 Absolvenţi ai gimnaziilor-internat; 
 Absolvenţi ai Şcolilor profesionale, foşti absolvenţi ai gimnaziilor-internat; 
 Tineri ex-deţinuţi, reveniţi în comunitate; 
 Tineri din familii social-vulnerabile; 
 Victime ale traficului de fiinţe umane. 

 

Sloganul programului: 

Azi tineri cu probleme, mâine – specialişti cu soluţii. 

Să punem ACCENT pe TINERI! 

 

 

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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SERVICII SOCIALE 
 

Serviciul Formare-Integrare Profesională (SFIP) a încadrat 24 tineri defavorizaţi. 

Statutul lor social este reprezentat astfel: 
ü 2 tineri orfani, 
ü 11 tineri din familii monoparentale, 
ü 11 tineri din familii social-vulnerabile. 

 
Mediul de trai al tinerilor: 

ü 19 tineri provin din mediul rural,  
ü 5 tineri au viză de reşedinţă în or. Edineţ. 

 
Tinerii au beneficiat de servicii de asistenţă psiho-socială, precum şi de prestaţii: 
 8 tineri au beneficiat de suport financiar în achitarea contractului de formare profesională 

(cursuri profesionale de scurtă durată), 
 13 tineri au beneficiat de bursă de studii, 
 7 tineri au fost angajaţi în câmpul muncii, 
 Un tânăr a beneficiat de cofinanţarea salariului. 

 
Activităţile de mediere a muncii sunt axate pe colaborarea cu agenţii economici şi 
instituţiile publice în vederea angajării tinerilor defavorizaţi.  Tinerii, în mare parte, 
muncesc ca zilieri ori sunt angajaţi fără contract de muncă, de aceea indicatorul de 
plasare în câmpul muncii este mai redus decât cel aşteptat. Acest fapt se datorează 
condiţiilor socio-economice nefavorabile pentru angajatorii autohtoni de a contracta 
legal munca tinerilor. Cu toate acestea specialiştii noştri pledează deosebit de mult 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. 
Programul va continua şi pe parcursul anului 2010. 
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ACTIVITATE ECONOMICĂ 
 
Serviciul Întreţinere Corporală în 2009 a reprezentat una din activităţile de asigurare a 

veniturilor pentru programele noastre sociale. Pe parcursul anului serviciul a fost accesat de 54 

clienţi.  

Din ei: 

ü 16 clienţi cu abonament pe o perioadă între 2 şi 9 luni,  

ü 38 clienţi care au realizat antrenamentele ocazional. 

În serviciile de cazare am avut un client corporativ, Federaţia Naţională de Fotbal, şi doi clienţi 

individuali. Timp de 60 zile în CRST au fost cazate echipe de fete, selecţionatele Moldovei la 

fotbal, în perioada de pregătire pentru competiţiile europene. Am oferit de asemenea cazare, mai 

mult ca excepţie, acelor 2 tineri, foşti beneficiari ai CRST „Alternativa”, care s-au adresat din 

motiv că nu au reuşit să-şi identifice o gazdă pe timp de iarnă. Cazarea a durat 2 luni, până la 

soluţionarea problemei cu locuinţa.  

 

Pentru extinderea activităţii economice, la finele anului am elaborat un plan de afacere 

care ne propunem să-l punem în aplicare cu suportul proiectului „Oportunităţi mai bune pentru 

tineri şi femei” (UNDP) în 2010. Afacerea prevede crearea a 6 locuri de muncă pentru tinerii 

defavorizaţi, activităţile fiind axate pe servicii de menaj şi salubrizare.  

În aceeaşi perioadă, am început pregătirea setului de documente pentru înregistrarea 

întreprinderii sociale – Societăţii cu Răspundere Limitată „Socio-Service”, fondatorul cărei este 

Asociaţia obştească „Demos”. Acţiunile acestei întreprinderi sunt concepute ca activităţi de 

antreprenoriat social, axate pe generarea locurilor de muncă destinate tinerilor vulnerabili, iar în 

cazul obţinerii unui profit, el va fi orientat spre realizarea serviciilor sociale ale ONG-ului 

„Demos”. Este o activitate inovatoare atât pentru asociaţia noastră, cît şi pentru marea majoritate 

a ONG-urilor din ţară. 
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ACŢIUNI DE PROMOVARE A SERVICIILOR 
 

 

Cu toate că nu am urmat o strategie de promovare 

formalizată, pe parcursul anului 2009 am avut o serie 

de acţiuni prin care am reuşit să devenim mai vizibili: 
 

ü În decembrie am participat la GALA de premiere 

în domeniul drepturilor omului, organizată de 

Reprezentanţa ONU în Republica Moldova, la 

care am obţinut Premiul II la secţiunea „ONG”, 

pentru cele mai bune iniţiative în domeniul 

drepturilor omului; 

 

ü În ianuarie săptămânalul raional „Curierul de 

Edineţ” publică un interviu cu Liliana Samcov, 

director executiv al AO „Demos”, întitulat 

„Serviciile sociale alternative – o prioritate a 

„Demos”-ului”; 

 

ü În februarie este lansat blog-ul http://asociatiademos.wordpress.com. Blog-ul conţine câteva 

pagini în care este prezentată informaţia despre ONG, echipă, parteneri, finanţatori etc. O 

pagină separată este destinată resurselor - informaţiilor utile pentru administrarea unei 

asociaţii obşteşti. Pagina principală o reprezintă ştirile care au fost reactualizate de 

administratorii blog-ului, Diana Ikim şi Liliana Samcov, cu regularitate. În ştiri sunt 

prezentate activităţile cele mai interesante, rezultatele programelor sociale, succesele ONG-

ului, opinii şi atitudini ale membrilor echipei „Demos”. Blog-ul conţine de asemenea imagini 

relevante activităţilor asociaţiei. Timp de 11 luni blog-ul a avut aproape 5000 vizitatori; 
 

 

ü Majoritatea articolelor din pagina de noutăţi a blog-ului au fost preluate de portalul 

www.civic.md, asigurîndu-ne un public maxim de cititori. 
 

 

 

 

http://asociatiademos.wordpress.com/
http://www.civic.md/
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DESPRE NOI 

 

Forma organizatorico-juridică: Asociaţie obştească. 

Perioada de activitate: 2001-prezent. 

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. 
Aria geografică: raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Rîşcani. 

Grupul-ţintă:  

ü Copii şi tinerii vulnerabili (orfani, din familiile monoparentale şi social-vulnerabile, 
şomeri); 

ü Femei tinere – victime ale traficului de fiinţe umane şi a violenţei domestice şi copii lor; 

Beneficiari ai activităţii instructiv-consultative: 

ü ONG-uri din regiune; 
ü APL; 
ü Instituţii publice. 

 
Echipa noastră:  

Preşedinte: Vitalie Sorocan 

Director executiv: Liliana Samcov 

Contabil: Emilia Şveţ 

 

Echipa multifuncţională: 

1. Liliana Samcov, coordonator Programe socio-economice; 
2. Viorica Orac, coordonator servicii, programele „Start”, “Accent”, psiholog SFIP; 
3. Cristina Şoric, coordonator servicii, asistent social,  SFIP; 
4. Nicolae Samcov, asistent social,  ”Start”;  
5. Veaceslav Bodarev, psiholog,  „Start”, “Accent”; 
6. Diana Ikim, asistent social, jurist,  „Start”, “Accent”; 
7. Adela Demian, referent social, SFIP; 
8. Victor Moroz, analist Piaţa Muncii,  SFIP; 
9. Olesea Curtean, asistent social, or. Ocniţa,  ”Accent”; 
10. Ana Bolbocean, asistent social, or. Briceni, “Accent”; 
11. Zinaida Martîn, pedagog social, CRST “Alternativa”. 
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COLABORATORI, FINANŢATORI, PARTENERI 
 
 
A. Colaborare: 
 
• Echipa multidisciplinară din Sistemul Naţional de Referinţă pentru protecţia 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (Edineţ); 

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

Ocniţa; 

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

• Primăria oraşului Edineţ; 

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

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

• Caritas Elveţia, „Strategia pe ţară pentru Republica Moldova, 2008-2011”. 

 
C. Parteneri: 
 
• Organizaţia Internaţională pentru Migraţii, Reprezentanţa în R. Moldova,  

• Asociaţia obştească CIC „SocioPolis” (Chişinău),  

• Asociaţia obştească „ProRuralInvest” (Chişinău),,   

• Asociaţia obştească Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile 

Copiilor (Chişinău),,  

• Asociaţia obştească „Aviso” (Chişinău),, 

• Asociaţia obştească „Artemida” (Drochia). 

 
 
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 
 

 
FLUXURI DE NUMERAR 2009 
 
 

 
 
 
 
 

VENITURI 2009 
 
 
 
 
 
 

 
CHELTUIELI 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BILANŢ 
 

Activ Sume  
Mijloace fixe 166 363 
Numerar casa şi banca 313 830 
Stocuri 61 344 
Datorii curente  15 231 
Creanţe  0 
Total activ 556 768 
 
Pasiv   
Rezultatul anului 2009 556 768 
Total pasiv 556 768 
 

 

 MDL 
Numerar la începutul perioadei 129 589 
Venituri 2009 891 437 
Cheltuieli 2009 707 259 
Stocuri şi numerar la sfârşitul perioadei 313 767 

NR. SURSA DE VENIT VENIT MDL 
1. Caritas Elveţia 498 257 
2. UNDP, proiectul „OMB” 365 828 
3. UNDP, proiectul „Dezvoltarea societăţii civile” 24 243 
4. Venituri din activitatea economică  53 300 
TOTAL 941 628 

NR. PLĂŢI  EFECTUATE SUMA MDL 
1. Consumuri privind retribuirea muncii 299 560 
2. Contribuţii privind asigurările sociale de stat  obligatorii  65 899 
3. Contribuţii privind asigurările medicale obligatorii 10 485 
4. Cheltuieli de deplasare 5 983 
5. Impozite şi taxe locale 503 
6. Materiale 25 370 
7. Produse petroliere 1 150 
8. Gaze naturale 20 942 
9. Energie electrică 13 566 
10. Apă-canalizare 21 926 
11. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 9 363 
12. Alte cheltuieli materiale 164 023 
13. Telecomunicaţii 9 355 
14. Consumuri bancare 5 584 
15. Alte servicii 97 816 
16. Uzura activelor pe termen lung 69 615 
TOTAL 824 140 
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CONTACTE 
 
 
Asociaţia obştească „Demos” (Edineţ) 
 
Adresa fizică: 
Str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, or. Edineţ, 4601-MD, RM 
Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” 
(amplasare pe stadionul orăşenesc Edineţ) 
Tel./fax: 0246 24018, tel. mobil: 0696 8 11 00 
e-mail: enterdemos@yahoo.com  
 
Adresa juridică: 
Str. Basarabia, 10, or. Edineţ, 4601-MD, RM 
Persoana de contact: Liliana Samcov 
 
 
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 Curtean 
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