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MESAJUL   DIRECTORULUI 
 
 
Liliana Samcov, director executiv 
 

Cineva afirmă că cheia succesului este talentul îmbinat cu munca, 
altcineva adaugă şi banii, eu zic că în prim plan stau oamenii. Cei 
care muncesc cu dedicaţie, îşi valorifică în permanenţă potenţialul 
profesional, râvnesc spre a realiza lucruri cu adevărat mari. De 
aceea totdeauna afirm că reuşitele Asociaţiei obşteşti „Demos” le 
datorăm oamenilor, care formează echipa de lucru.  Sunt cei, care zi 
de zi afirmându-se în plan profesional, îşi realizează misiunea sa de 
om şi cetăţean. Nu înzădar pe tot parcursul anului 2010, precum şi a 
celor ce au trecut, motto-ul nostru a fost „Alături de TINEri”. 
 
În 2010 am continuat prin mai multe proiecte Programul de Servicii 
Sociale adresat tinerilor în dificultate. Cu „Start în viaţa 
independentă” am „numărat bobocii”, constatînd că avem 
suficiente resurse şi competenţe pentru a oferi sprijin unui număr mare de tineri defavorizaţi, care 
datorită acestui proiect au păşit „cu dreptul” în viaţa de adult. În „Accent pe TINEri” am continuat 
colaborarea cu partenerii de consorţiu „Artemida” (Drochia) şi „Aviso” (Chişinău), oferind servicii 
de integrare socio-profesională tinerilor din 6 raioane de nord ale Moldovei. Realizînd Serviciul 
Formare-Integrare Profesională, am învăţat a comunica eficient cu partenerii sociali, împreună cu 
care am reuşit să oferim noi perspective de viaţă tinerilor în dificultate. 

 
2010 a semnificat pentru noi recunoaşterea eficienţei şi a impactului serviciilor prestate, a 
performanţelor profesionale şi a credibilităţii echipei „Demos”. Caritas Elveţia, cu care colaborăm 
din 2008, a semnat cu asociaţia un nou acord de parteneriat pentru realizarea Strategiei pentru 
Republica Moldova 2008-2012, astfel ca din noiembrie 2010 pînă în octombrie 2012 să realizăm 
proiectul „START-2”. Avînd la bază modelul de servicii de integrare socio-profesională a tinerilor 
defavorizaţi, proiectul vizează încă 2 aspecte deosebit de importante, precum sporirea capacităţii 
profesionale a echipei „Demos” şi consolidarea relaţiilor cu Administraţia Publică pentru asigurarea 
continuităţii serviciilor de integrare socială. 

   
Anul 2010 pentru „Demos” a fost şi un test de capacitate.  Am creat Fondul pentru Tineri Edineţ 
(FPTE), prin care am dat un nou impuls activismului tinerilor la nivel de comunitate locală. Nu a fost 
deloc uşor. După mulţi ani de inerţie a câtorva generaţii de tineri şi insuficienţă de activităţi pentru 
tineri în raionul Edineţ, am încercat să „spargem gheaţa” printr-un program de activităţi realizate de 
tineri şi pentru tineri. Consolidarea echipei FPTE, colectarea de fonduri, finanţarea proiectelor ce 
vizează soluţionarea unor probleme identificate de tineri la nivel local - iată succint acţiunile 
întreprinse timp de 9 luni de tinerii din FPTE.  

 
În 2010 am reuşit să fim mai bine cunoscuţi în comunitatea virtuală prin intermediul paginii 
asociaţiei http://asociatiademos.wordpress.com, care a avut pe parcursul anului peste 4000 vizitatori.   
 
2010 nu a fost un an uşor. Au fost provocări şi obstacole, situaţii tensionate şi clipe de decepţii. Dar 
toate le depăşim împreună. Cineva mi-a spus că, dacă munca noastră nu ar fi binecuvîntată de 
Dumnezeu, nu am putea realiza nimic. Acest lucru îl simţim foarte profund şi îl mulţumim pe 
Domnul pentru dragoste şi grija pe care ne-o poartă!  
 

Muncim în continuare cu abnegaţie, responsabilitate, dăruire de sine şi respect pentru 
oamenii, pe care îi ajutăm să treacă mai uşor prin şcoala vieţii, şi le 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: 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. 

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 raionul Edineţ; 
 Victime ale traficului de fiinţe umane; 
 Familii tinere în dificultate; 
 Mame solitare; 
 Tineri în situaţii dificile de viaţă.  

2. Copii şi tineri din comunităţile raionului Edineţ. 
 
Beneficiari ai activităţii instructiv-consultative: 

 ONG-uri din regiune. 
 
Echipa managerială:  

 
Preşedinte: Vitalie Sorocan 
Director executiv: Liliana Samcov 
Contabil: Emilia Şveţ 

Echipa multidisciplinară: 

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, ”Accent”, coordonator local „Dialog Intercultural”;  
5. Natalia Musienco, psiholog,  „Start”, “Accent”; 
6. Diana Ikim, asistent social, „Start”, “Accent”; 
7. Adela Demian, referent social, SFIP, asistent social, „Start”; 
8. Diana Hlopeţchi-Preaşca, referent social, SFIP; 
9. Victor Moroz, analist Piaţa Muncii,  SFIP, jurist „Start”, “Accent”; 
10. Olesea Curtean, asistent social, or. Ocniţa,  ”Accent”; 
11. Ana Bolbocean, asistent social, or. Briceni, “Accent”; 
12. Zinaida Martîn, pedagog social, CRST “Alternativa”; 
13. Alexandra Samcov, Coordonator Programe Tineret. 
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PROGRAMELE  ŞI  SERVICIILE  NOASTRE  ÎN  2010 
 
 
 

În 2010 Asociaţia obştească „Demos” s-a axat pe 2 domenii de activitate: Servicii sociale 
adresate tinerilor în dificultate şi Programul Tineret.  
 

„Start în viaţa independentă” reprezintă 
un program de servicii sociale ce vizează 
formarea deprinderilor  de viaţă, îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai, dezvoltarea competenţelor 
socio-profesionale ale tinerilor defavorizaţi din 
raionul Edineţ. Programul a fost realizat timp de 
24 luni cu sprijinul Caritas Elveţia şi Direcţiei 
Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare.  
 
„Accent pe TINEri” este o continuare a 
programului „Start în viaţa independentă” cu 
extinderea serviciilor de reintegrare a tinerilor 
defavorizaţi pe o arie geografică mai largă, care 

include 6 raioane de nord ale ţării: Edineţ, 
Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia şi Rîşcani. 
 
„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 AO „Demos” cu Autorităţile Publice în 
vederea integrării socilo-profesionale a tinerilor 
defavorizaţi. 

 
Serviciul Formare-Integrare 
Profesională (SFIP) este o componentă a 
proiectului „Oportunităţi mai bune pentru tineri 
şi femei”, implementat de Reprezentanţa UNDP 

în Republica Moldova. Din decembrie 2005 
AO „Demos” este partenerul proiectului, în 
cadrul căruia a fost deschis şi funcţionează 
actualmente Centrul de Reintegrare 
Socială a Tinerilor „Alternativa” din 
oraşul Edineţ. SFIP vizează formarea 
profesională, medierea muncii tinerilor 
defavorizaţi, oferirea plasamentului temporar 
în cadrul Centrului „Alternativa”. 
 
În cadrul Programului Tineret au fost 
realizate 2 proiecte: „Fondul pentru Tineri 
Edineţ” şi „Dialog Intercultural”. 
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SERVICII   SOCIALE 
 
 

 

„START ÎN VIAŢA INDEPENDENTĂ” 
 

Proiect finisat în septembrie 2010. Echipa multidisciplinară a realizat  
timp de doi ani un complex de servicii sociale care au contribuit la 
reintegrarea socio-economică a 151 tineri defavorizaţi din regiunea de 
nord a Republicii Moldova, planificată fiind asistenţa pentru 80 tineri. 
Tinerii asistaţi au dezvoltat deprinderi de viaţă independentă, şi-au 
identificat un loc de trai şi de muncă, au avansat în dezvoltarea 
personală. 
 

 
Rezultate la sfârşit de an: 

 86 tineri asistaţi; 
 86 tineri integraţi profesional; 
 69 tineri asiguraţi cu servicii la locuinţele 

asistate; 
 17 tineri deţin acte de identitate; 
 69 tineri deţin bunuri de primă necesitate 

procurate din pachetul social oferit prin 
program; 
 69 tineri au primit ajutor financiar pentru 

achitarea locuinţei şi a serviciilor comunale în 
primele 2 luni; 
 86 tineri au primit ajutor material în valoare 

de 176 428 lei. 
 
Rezultate după 24 luni: 
 

 151 tineri deţin competenţe sociale şi deprinderi de viaţă independentă dezvoltate; 
 103 tineri sunt integraţi profesional; 
 88 tineri locuiesc în apartamente sau case închiriate; 
 26 tineri deţin acte perfectate cu suportul programului; 

 108 tineri deţin bunuri materiale de primă necesitate 
procurate din pachetul social oferit prin program; 
 88 tineri au primit suport pentru achitarea chiriei 

locuinţei şi a serviciilor comunale; 
 pentru 151 tineri s-a oferit ajutor material în valoare 

de 309 775 lei. 
 

În cadrul programului am realizat o serie de publicaţii. Una 
dintre ele reprezintă o cărţulie de buzunar destinată tinerilor 
cu titlul „Ghid în viaţa independentă. Cartea ta de buzunar”.  
 
Acest ghid cuprinde 30 subiecte de maxim interes pentru 
tineri. Este rezultatul muncii întregii echipe de specialişti,  
care a îmbinat în acest îndrumar informaţiile utile cu 
cunoştinţele profesionale şi experienţa personală.  
 

Scop: Sporirea 
competenţelor sociale şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a tinerilor defavorizaţi 
din regiunea de nord a 
Republicii Moldova. 
Durata: 24 luni, 2008-2010. 
Buget: 78 480 Euro. 
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La final de proiect a fost editată broşura „Reintegrarea socio-
profesională a tinerilor defavorizaţi. Practici de succes”. Acest 
material, adresat lucrătorilor din domeniul social: specialişti din 
Centrele de Reintegrare Socială, Centrele Sociale Comunitare, 
Centrele Prietenoase Tinerilor, asistenţi sociali comunitari, 
funcţionari din sistemul de asistenţă socială, precum şi 
Autorităţilor   Publice, este rezultatul experienţei de lucru a echipei 
“Demos” în comunitate şi regiune, de încercări şi reuşite, de efort  
şi dedicaţie în slujba tinerilor aflaţi în dificultate.  
 
Fiind o prezentare a practicii pozitive, lucrarea conţine 
următoarele: 
 
 Informaţie succintă privind metodologia serviciilor de 

reintegrare socio-profesională a tinerilor defavorizaţi, care 
poate fi aplicată cu succes de către specialiştii, ce lucrează cu 
tinerii,  
 Raport pe cercetarea sociologică „Situaţia tinerilor defavorizaţi 

din nordul Republicii Moldova şi integrarea lor socială”, 
realizată în cadrul proiectului de către partenerul CIC 
„SocioPolis”, 
 Rezultatele obţinute pe parcursul a doi ani de implementare a proiectului “Start în Viaţa 

Independentă”.  
 
Ultimul material publicat în proiect este o pliantă, în care sunt reflectate rezultatele obţinute. 
 
În ultima lună de proiect echipa a realizat o conferinţă de evaluare la care au fost prezenţi 
reprezentanţi ai APL, ai instituţiilor de formare profesională, agenţi economici, colegi din ONG-
urile partenere.  
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SERVICII   SOCIALE 
 

„ACCENT PE TINERI!” 
 
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  va  derula  pînă  la  finele  lunii 
noiembrie 2011.  
Programul este realizat în parteneriat cu AO „Artemida” (în raioanele 
Drochia, Donduşeni, Rîşcani), „Aviso” (secretariat tehnic).  
 
În 12 luni de activitate am obţinut următoarele rezultate în 3 raioane (Edineţ, Briceni, Ocniţa): 
 

 56 tineri acoperiţi cu servicii; 
 48 tineri integraţi profesional; 
 45 tineri asiguraţi cu servicii la locuinţele asistate; 
 42 documente perfectate, dintre care 3 buletine de identitate şi 39 contracte de locaţiune; 
 42 tineri deţin bunuri materiale de primă necesitate procurate din pachetul social oferit 

prin program; 
 40 tineri au primit suport pentru achitarea chiriei locuinţei şi a serviciilor comunale; 
 56 tineri au participat la 68 training-uri de formare a Deprinderilor de Viaţă; 
 pentru 42 tineri s-a oferit ajutor material în valoare de 63 800 lei. 

 

 

    Tinerii beneficiază de următoarele servicii: 

 Asistenţă psihologică (consiliere individuală 
şi de grup); 
 Asistenţă socială (consiliere, informare, 

mediere în accesarea serviciilor comunitare, 
prestaţii sociale); 
 Asistenţă juridică (informare, mediere în 

procesul de documentare, protecţia 
drepturilor); 
 Educaţie pentru dezvoltarea Deprinderilor 

de Viaţă (training-uri săptămânale); 
 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; 
 Mame solitare. 

 
 

Scop: Reintegrarea socio-
profesională a tinerilor 
dezavantajaţi din nordul 
Republicii Moldova prin 
replicarea bunelor practici 
existente în regiune.  
Durata: 24 luni, 2009-2011. 
Buget: 99 890 Euro. 

http://asociatiademos.wordpress.com/2009/06/30/fantome-bantuie-prin-moldova/
http://asociatiademos.wordpress.com/2009/06/30/fantome-bantuie-prin-moldova/
http://asociatiademos.wordpress.com/2009/03/27/conceptul-serviciului-locuinte-asistate/


 9 

SERVICII   SOCIALE 
 

SERVICIUL FORMARE-INTEGRARE PROFESIONALĂ (SFIP)  
 
a încadrat 116 tineri defavorizaţi: orfani, din familii monoparentale sau 
numeroase, mame solitare. Tinerii au beneficiat de servicii de asistenţă 
psiho-socială: consiliere, orientare vocaţională,  formare profesională, 
mediere a muncii, precum şi de prestaţii sociale. 
 

Rezultate obţinute: 
 
 116 tineri asistaţi cu 

servicii; 
 20 tineri au beneficiat de plasament pe durată 

medie în cadrul CRST „Alternativa”; 
 13 tineri au fost asistaţi în servicii de zi; 
 35 tineri au beneficiat de suport financiar pentru 

formare profesională de scurtă durată; 
 41 tineri au beneficiat de bursă pentru studii; 
 39 tineri au fost angajaţi în câmpul muncii în baza 

contractului individual de muncă; 
 19 tineri lucrează „la negru”; 
 23 tineri au beneficiat de cofinanţare la salariu. 

Activităţile de mediere a muncii sunt axate 
pe colaborarea cu agenţii economici şi 
instituţiile publice în vederea angajării 
tinerilor defavorizaţi.  O parte din tineri 
muncesc ca zilieri ori sunt angajaţi fără 
contract de muncă. Acest fapt se datorează 
condiţiilor socio-economice nefavorabile 
pentru angajatorii autohtoni de a contracta 
legal munca tinerilor. Cu toate acestea, 

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.  
 
Programul va continua şi pe 
parcursul anului 2011. 
 

Scop: Facilitarea accesului 
la cursurile de formare 
profesională şi medierea 
procesului de angajare a 
tinerilor dezavantajaţi din 
raionul Edineţ. 
Durata: 12 luni, 2010. 
Buget: 560 230 lei. 
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SERVICII   SOCIALE 
 
 

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 
tinerilor defavorizaţi, care locuiesc în localităţile rurale îndepărtate, dar 
sunt angajaţi în or. Edineţ.  
În cadrul centrului sunt oferite servicii în regim de plasament şi în 
regim de zi. 

Pentru plasamentul tinerilor 
sunt amenajate 6 camere cu 
capacitatea de 12 locuri. La fiecare 2 camere există 
bloc sanitar separat (baie, wc). 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 2010 au beneficiat de plasament 21 tineri, dintre 
care:  

 10 tineri orfani; 
 5 tineri din familii monoparentale; 
 5 tineri din familii defavorizate; 
 1 tînăr ex-deţinut. 

 
De servicii în regim de zi au beneficiat 15 tineri, 
dintre care 2 orfani, 4 tineri din familii monoparentale 
şi 9 din familii defavorizate. 
 

Dintre 36 tineri asistaţi pe parcursul anului  8 nu deţin diplomă de studii gimnaziale.  
 
Tinerii au beneficiat de următoarele servicii: 

 Asistenţă psihologică; 
 Consiliere juridică; 
 Asistenţă socială: consiliere, mediere 

în procesul de angajare, formarea şi 
dezvoltarea DVI, ajutor material. 

 
CSRT „Alternativa” este susţinut parţial din 
sursele proiectului „Oportunităţi mai bune 
pentru tineri şi femei”/PNUD, însă o mare 
parte de cheltuieli sunt acoperite din 
veniturile proprii ale AO „Demos” 
(activitate economică, atragere de fonduri de 
la donatori individuali). 
 
CSRT „Alternativa”  funcţionează în continuare ca un serviciu social comunitar alternativ 

CRST „Alternativa” a fost 
creat în 2006 de proiectului 
PNUD „Oportunităţi mai 
bune pentru tineri şi femei”. 
Centrul oferă plasament 
temporar absolvenţilor 
gimnaziilor-internat şi altor 
tineri în dificultate. 
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SERVICII   SOCIALE 
 

„START - 2” 
 

este programul care vine să continue bunele practici de integrare socio- 
profesională a tinerilor din  raionul  Edineţ.   Pe  lîngă  servicii  sociale,  
el  urmăreşte  încă  două  obiective  majore:  consolidarea  capacităţilor                                       
echipei  de lucru şi  stabilirea  relaţiilor  de colaborare cu Administraţia 
Publică în vederea asigurării continuităţii serviciilor. 
 
Timp  de  2  luni  echipa  a  realizat  un  curs  de  instruire pentru tinerii 
specialişti angajaţi în program. Totodată, membrii echipei au participat 
la instruiri organizate la nivel naţional în cadrul  altor programe curente. 
 

În această scurtă perioadă de timp au fost 
deschise 9 cazuri. Dintre 9 tineri asistaţi 8 
deja au fost integraţi profesional. Toţi 
tinerii beneficiază de servicii în locuinţele 
asistate, au fost asigurate pentru 2 luni 
plăţile pentru chirie şi servicii comunale. 
Tinerii beneficiază de asemenea de un 
pachet social pentru procurarea bunurilor 
de primă necesitate. 
 
Tinerii beneficiază de consiliere 
psihologică şi asistenţă juridică privitor la 
informarea şi medierea în perfectarea 
actelor legale. 
 

În cadrul proiectului funcţionează Şcoala Deprinderilor de Viaţă Independentă, la care participă 
atât tinerii din servicii, cît şi elevi din anii terminali ai şcolilor profesionale nr. 1 şi 2 din oraşul 
Cupcini.  
 
 
 

 

 

Scop: Integrarea socio- 
profesională a tinerilor 
dezavantajaţi din raionul 
Edineţ. 
Durata: 24 luni, noiembrie 
2010-octombrie 2012. 
Buget: 84 735 Euro 
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PROGRAMUL   TINERET 
 
Programul Tineret în 2010 a întrunit 2 proiecte: „Fondul pentru Tineri Edineţ” şi „Dialog 
Intercultural”. 

 

„FONDUL PENTRU TINERI EDINEŢ” 
 

este una dintre componentele proiectului naţional  
”Fondul pentru Tineri” - proiect nou pentru Moldova, bazat pe metodologia ”Youth Bank”, care 
este o iniţiativă novatoare de finanţare condusă de tineri pentru tineri.  
 
Abordarea unică a proiectului este faptul că tinerii decid modul în care ”Fondurile pentru Tineri” 
sunt gestionate.  
 
În cadrul proiectului au fost realizate 7 blocuri de activităţi: 
 
 Selectarea membrilor echipei FPTE;  
 Formarea competenţelor echipei în gestionarea FPTE; 
 Campanie de comunicare; 
 Campanie de colectare de fonduri; 
 Cercetare locală privind problemele cu care se confruntă tinerii la  
 nivel de comunitate; 
 Program de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Tinerilor: 

concurs de granturi, selectarea proiectelor, semnarea Acordurilor de 
grant, consultanţă în managementul proiectelor, monitorizarea şi evaluarea proiectelor; 
 Evaluarea ciclului FPTE-2010.                                               

 
 
 
 
 

 
Rezultate obţinute: 

 
 Echipă de tineri formată, capabilă să ia decizii şi să gestioneze Fondul pentru Tineri; 
 Regulament cu privire la funcţionarea FPTE elaborat; 
 Imagine a FPTE promovată în comunitate; 
 Relaţii de colaborare cu donatori individuali şi corporativi stabilite; 
 Fonduri colectate în valoare de 17 788,51 lei; 
 Cercetare locală realizată; 
 Pachet de documente a Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Tinerilor 

elaborat; 
 Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Tinerilor realizat: 6 proiecte 

implementate de grupuri de iniţiativă ale tinerilor din 3 localităţi ale raionului Edineţ. 
 

 

Scop: Încurajarea 
participării tinerilor în 
procesul decizional şi de 
mobilizare a resurselor în 
jurul unor probleme 
importante din comunităţile 
raionului Edineţ. 
Durata: 9 luni, 2010. 
Buget: 15 000 USD. 
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PROIECTELE FINANŢATE DE FONDUL PENTRU TINERI EDINEŢ:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denumirea proiectului Prioritatea Denumirea GI Localitatea 

Sănătatea-i o comoară Promovarea modului 

sănătos de viaţă 

“Spătaru Cornelia” Com. 

Viişoara 

Să muncim cu tragere de inimă 

şi să ne odihnim cu plăcere 

Participarea tinerilor în 

viaţa comunităţii 

“Colenciuc 

Violina” 

Com. 

Hincăuţi 

Мама, подари мне ЖИЗНЬ Promovarea modului 

sănătos de viaţă 

„Stratiiciuc Elena” or. Edineţ 

Шаг навстречу к творчеству Facilitarea dezvoltării 

vocationale a tinerilor  

„Crîjanovscaia 

Anna” 

or. Edineţ 

Biblioteca Online/WI-FI Facilitarea accesului 

tinerilor la informaţii 

„Florea Pavel” or. Edineţ 

Ping Pong Club Facilitarea dezvoltării 

vocationale a tinerilor  

„Cojocaru Ştefan” or. Edineţ 
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PROGRAMUL TINERET 
 
„DIALOG INTERCULTURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA”   
 
Proiectul este realizat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova  
în 5 localităţi din ţară. AO „Demos” este organizaţia-partener din oraşul 
Edineţ.  
 
Echipa  „Dialog  Intercultural  Edineţ”  are  menirea  de  a  promova  
în   rândurile    tinerilor   toleranţa,   nondiscriminarea,    cooperarea 
internaţională   în  domeniul  educaţiei   prin  eliminarea   ignoranţei, 
dezvoltarea personalităţii, cultivarea respectului intercultural ca unul  
din drepturile fundamentale ale omului. 
 

În luna noiembrie 8 tineri din or. 
Edineţ au participat la prima dintre 
cele trei vizite de studiu planificate în 
proiect. Pe parcursul a 2 săptămâni ei, 
alături de semenii săi din Macedonia, 
au acumulat cunoştinţe prin 
descoperirea unei Elveţii 
multinaţionale, în care istoricul şi 
tradiţiile prezintă o valoare 
inestimabilă, iar oamenii convieţuiesc 
în bună înţelegere, graţie respectării 
unor principii de toleranţă şi acceptare 
reciprocă. Participanţii la schimbul de 
tineret au reuşit să aducă din oraşul 
Trogen (situat la graniţă cu Austria şi 

Germania) importante valori şi modele de convieţuire într-un stat multinaţional şi să devină 
mesageri ai dialogului intercultural, pe care l-au exprimat prin folclor, excursuri în istoria 
Moldovei, familiarizare cu tradiţiile şi obiceiurile neamului.  
 
Echipa „Dialog Intercultural Edineţ” a realizat în localitate 2 activităţi pentru semenii săi, avînd 
ca scop facilitarea şi îmbunătăţirea calităţii dialogului intercultural între tinerii de diferite etnii: 
 
 „Sity Qwest” – activitate 

interactivă compusă din concursuri 
de cunoaştere a oraşului Edineţ, 
comunicare între semeni într-o 
echipă nouă, jocuri de dezvoltare a 
liderismului şi abilităţilor de 
comunicare, discotecă tematică. 
Activitatea a cuprins cca 90 tineri; 
 „Sport Party” – activitate de 

colectare de fonduri, realizată în 
cooperare cu echipa Fondului 
pentru Tineri Edineţ. Activitatea a 
fost realizată sub formă de 
discotecă tematică, avînd ca scop 
promovarea unui mod sănătos de 
viaţă, comunicarea tinerilor de 
diferite naţionalităţi. 

Proiect        naţional, 
implementat de către 
CNTM cu susţinerea 
financiară a Fundaţiei 
Pestalozzi (Pestalozzi 
Children’s Foundation, 
Elveţia).  
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ACŢIUNI DE PROMOVARE  
 

Pe parcursul anului 2010 am reuşit să realizăm o serie de 
acţiuni prin care ne-am promovat imaginea şi am devenit mai 
vizibili: 
 

 4 articole în săptămînalul „Curierul de Edineţ”; 
 16 articole postate pe blog-ul 

http://asociatiademos.wordpress.com, însoţite de fotografii, 
slide-show, filme. E plăcut să găseşti pe blog exprimarea 
satisfacţiei vizitatorilor, precum în recentul comentariu al 
vizitatoarei Oxana: „Aţi făcut un lucru cu adevărat 
extraordinar! Vă mulţumesc nespus de mult, mi-a folosit în 
activitatea pe care o am. Spor în toate!”; 
 2 articole pe blogul  http://accentonyouth.wordpress.com; 
 16 articole pe blogul 

http://fondulpentrutineri.wordpress.com; 
 Un film realizat de echipa FPTE şi derulat în cadrul 

evenimentului de lansare a Fondului pentru Tineri Edineţ. 
 
Majoritatea articolelor din paginile 
de noutăţi ale blogurilor au fost 
preluate de portalul www.civic.md, 
asigurîndu-ne un public maxim de 
cititori. 
 

O încercare de a promova bunele 
practice obţinute în serviciile de 
reintegrare socială a tinerilor a fost 
participarea în premieră în 
concursul internaţional al 
Fundaţiei ERSTE „Premiul pentru 
Integrare Socială 2011”.  
 Oricare nu va fi rezultatul acestei 
participări, este şi ea o promovare 
a imaginii ONG-ului, dincolo de 
hotarele ţării. 
 

 

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 către 
ONG-uri din ţară şi de peste hotare, 
către reprezentanţi ai APL şi ai 
instituţiilor publice, către mass-media 
locală şi naţională.  
 

http://asociatiademos.wordpress.com/
http://accentonyouth.wordpress.com/
http://fondulpentrutineri.wordpress.com/
http://www.civic.md/


 16 

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”; 

• Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova; 

• Fundaţia Est Europeană, Proiectul „Fondul pentru Tineri”. 

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

• 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 2010 
 

 
 
 
 
 
 

 
VENITURI 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHELTUIELI 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BILANŢ 
 

Activ Sume 
Mijloace fixe 140851 
Numerar casa şi banca 621651 
Stocuri 89456 
Active nemateriale 8912 
Creanţe  5400 
Total activ 866270 

 
Pasiv   
Finansari si incasari 866270 
Total pasiv 866270 

 MDL 
Numerar la începutul perioadei 313 767 
Venituri 2010 1891811 
Cheltuieli 2010 1891811 
Stocuri şi numerar la sfârşitul perioadei 621651 

NR. SURSA DE VENIT VENIT MDL 
1. Caritas Elveţia/ „Start”, „Accent” 1486807 
2. Fundaţia Est Europeană/FPTE 167979 
3. UNDP/SFIP  448184 
4. Venituri din acţiuni de colectare de fonduri şi activitatea 

economică  
61980 

TOTAL 2 102 970 

NR. PLĂŢI  EFECTUATE SUMA MDL 
1. Consumuri privind retribuirea muncii 467179 
2. Contribuţii privind asigurările sociale de stat  obligatorii  105975 
3. Contribuţii privind asigurările medicale obligatorii 16126 
4. Cheltuieli de deplasare 95266 
5. Impozite şi taxe locale 150 
6. Materiale 104816 
7. Produse petroliere 25947 
8. Gaze naturale 31915 
9. Energie electrică 28215 
10. Apă-canalizare 24681 
11. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 4097 
12. Alte cheltuieli materiale 401844 
13. Telecomunicaţii 8890 
14. Consumuri bancare 9592 
15. Alte servicii 493471 
16. Uzura activelor pe termen lung 73647 
TOTAL 1 891 811 
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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/ 24018, /+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 Curtean 
 

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