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Stimate cititor,

Această broşură reflectă experienţa profesională a echipei “Demos” în 
realizarea Serviciului Integrare Socio-Profesională în regiunea de nord a Republicii 
Moldova. Este o sumarizare a încercărilor şi a reuşitelor, prin care se conturează 
o muncă enormă, plină de efort şi dedicaţie în slujba tinerilor aflaţi în dificultate.

Lucrarea prezintă o prezentare şi totodată o evaluare a Serviciului Integrare 
Socio-Profesională a tinerilor defavorizaţi ca şi model de bune practici avansat pe 
parcursul a 4 ani de la Practici novatoare spre Bune practici replicate. Publicaţia 
este adresată specialiştilor din Centrele de Reintegrare Socială a Tinerilor, Centrele 
Sociale Comunitare, Centrele Prietenoase Tinerilor, asistenţilor sociali comunitari, 
funcţionarilor din Administraţia Publică şi din sistemul de asistenţă socială. 

Lucrarea conţine următoarele componente:
 Istoricul şi metodologia Serviciului Integrare Socio-Profesională a tinerilor 

defavorizaţi, care poate fi adaptată şi aplicată cu succes de către specialiştii, 
ce lucrează cu tinerii defavorizaţi;

 Evaluarea rezultatelor obţinute pe parcursul a patru ani de realizare a 
Serviciului prin intermediul proiectelor componente ale Strategiei Caritas 
Elveţia pentru Republica Moldova: 

“Start în Viaţa Independentă” (2009-2010),
„Accent pe TINE-ri!” (2010-2011),
„START-2” (2011-2012),
„ACCENT-2” (2012). 

 Testimoniale şi imagini care reflectă schimbările produse în viaţa tinerilor.
Serviciul Integrare Socio-Profesională este un model uşor transferabil în orice 

regiune din Moldova datorită mobilităţii şi flexibilităţii lui pentru a răspunde 
promt şi calitativ nevoilor tinerilor defavorizaţi. 

Ne dorim ca gândurile şi experienţa noastră practică în integrarea socială a 
tinerilor să vă fie călăuză în provocarea pe care o reprezintă slujirea aproapelui.

Autorii 

CUPRINS

 „Este unicul serviciu care poate să te ajute să începi o viaţă nouă!” (Maxim)

„„Demos” e o echipă superbă gata să te asculte şi să-ţi întindă o mînă de ajutor. Mulţumesc că sunteţi alături de noi!” 
(Tatiana)
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Titlul descriptiv al serviciului

Rezumatul serviciului

Istoricul serviciului

Serviciul Integrare Socio-Profesioanlă (SISP) reprezintă un complex de servicii 
multidisciplinare adresate tinerilor defavorizaţi şi celor în dificultate, cu scopul integrării 
lor sociale. 

SISP reprezintă o parte integră a Strategiei Caritas Elveţia pentru Republica Moldova 
2008-2011, 2012-2016, realizată cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională.

Scopul Serviciului Integrare Socio-Profesională (în continuare SISP) este 
îmbunătăţirea şanselor şi a condiţiilor de viaţă ale tinerilor defavorizaţi prin integrarea lor 
socio-profesională.

Beneficiarii SISP sunt tineri cu vîrsta între 16 şi 30 ani, dar au fost şi cazuri de excepţie, 
în care au fost incluşi în sistemul de servicii şi părinţi solitari cu vîrsta între 31-32 ani cu 
1-6 copii.

Profilul beneficiarilor: 
 Tineri orfani sau lipsiţi de sprijin familial, absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale; 
 Tineri în dificultate din familii monoparentale sau cu mulţi copii; 
 Victime sau potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie;
 Mame solitare cu copii minori la întreţinere;
 Familii tinere social-vulnerabile;
 Ex-deţinuţi.

Profilul serviciului. SISP este un serviciu social specializat, inclus în Nomenclatorul 
Serviciilor Sociale al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a Familiei al Republicii 
Moldova, sub denumirea Locuinţe Sociale Asistate. SISP este axat pe nevoile specifice 
beneficiarilor. Fiecare tînăr împreună cu managerul de caz, elaborează un Program 
Individualizat pentru Viaţa Independentă, la baza cărui stau viziunile tînărului, doleanţele 
şi necesităţile, abilităţile personale şi profesionale. Realizarea Programului Individualizat 
depinde în cea mai mare măsură de motivaţia, voinţa şi capacităţile fiecărui beneficiar. 
Realizarea obiectivelor personale denotă un grad sporit de maturitate şi de rezistenţă 
împotriva factorilor externi, nu totdeauna favorabili afirmării tînărului vulnerabil şi 
integrării lui în societate. 

SISP oferă tinerilor, în dependenţă de nevoile individuale, următoarele servicii:

 Asistenţă psihologică pentru depăşirea situaţiei de cirză, inclusiv în procesul de 
adaptare la locul de muncă şi de trai;

 Asistenţă socială exprimată prin Locuinţa Socială Asistată, prestaţii sociale pentru 
bunuri de primă necesitate în viaţa independentă, mediere în procesul de angajare în 
cîmpul muncii, referire către alte servicii comunitare, monitorizare a inserţiei sociale pe 
parcursul şi după ieşirea din Serviciu;

 Asistenţă juridică: informare, mediere în perfectarea actelor, consultaţii juridice;
 Asistenţă educaţională, realizată printr-un sistem de training-uri săptămînale 

denumite Şcoala Deprinderilor de Viaţă Independentă.

Serviciile sociale adresate tinerilor defavorizaţi cu scopul sporirii nivelului lor de trai în 
raionul Edineţ îşi iau începutul în anul 2002, fiind realizate printr-o serie de proiecte ale 
Asociaţiei obşteşti „Demos”: 

 „Stop-trafic” (2002, finanţator Banca Mondială), 
 „Centrul Comunitar informaţional Instructiv „Enter”” (2003-2004, DDC, Ambasada SUA 

în R. Moldova), 
 Clinica Prietenoasă Tinerilor „SALVE!” (2005, UNICEF, TB/SIDA), 
 Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” (2005-2011, reprezentanţa 

PNUD în R. Moldova, UNICEF). 

Prin aceste proiecte am realizat servicii de prevenire a traficului de persoane, de 
formare profesională şi consiliere în carieră, servicii de sănătate adresate tinerilor, servicii 
de reintegrare socială (inclusiv oferire de plasament temporar victimelor traficului, 
tinerilor orfani şi a celor fără loc de trai). 

Cercetările asupra problemelor tinerilor şi a nevoilor pentru o mai bună integrare 
socială, experienţa acumulată şi lecţiile învăţate de echipa asociaţiei noastre timp de 6 
ani impun o nouă abordare a tinerilor defavorizaţi, multiaspectuală şi complexă. Astfel, în 
2008, prin colaborarea cu Caritas Elveţia şi cu sprijinul financiar al acestei misiuni creştine 
cu reprezentanţa în Lucerna, echipa „Demos” lansează o viziune nouă asupra serviciilor 
de integrare a tinerilor defavorizaţi.  Practicile novatoare au fost testate prin intermediul 
proiectului „Start în Viaţa Independentă” în 2009. Fiind realizat cu succes în raionul Edineţ, 
din ianuarie 2010 Serviciul Integrare Socio-Profesională îşi extinde aria geografică în alte 
5 raioane de nord ale Republicii Moldova: Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Rîşcani. În 
următorii 3 ani au urmat proiectele „START-2” (2010-2012), „Accent pe TINEri!” (2010-2011), 
„Accent-2” (2012), care au îmbunătăţit calitativ acest serviciu adresat tinerilor. 

În prezent această experienţă este replicată de partenerul nostru, Asociaţia obştească 
„Artemida” (Drochia), iar din 2013 planificăm diseminarea bunelor practici în municipiul 
Bălţi şi în raionul Orhei, prin intermediul noilor parteneri: a Organizaţiei Obşteşti 
„Moştenitorii” şi a Misiunii Sociale şi a Asociaţiei Umanitare „Filantropia Creştină”. Astfel, 
în 4 ani de activitate, Serviciul Integrare Socio-Profesională se maturizează, avansînd ca 
model de bune practici replicate.

 „Serviciul Integrare Socio-Profesională ajută mulţi tineri ajunşi în faţa unor probleme critice din viaţă!” (Victoria)
„Serviciul este benefic pentru acei tineri care nu au un loc de trai, care au nevoie să fie incluşi în societate.” (Marina)

 „Am avut acces la informaţii şi servicii de tot felul: medicale, psihologice, 
juridice, sociale. Prin acestea am depăşit situaţia în care mă aflam şi am 
devenit independent.” (Marin)

 „Am aflat despre ONG-ul “Demos” de la prieteni. Am apelat la ajutor atunci cînd am avut mai mare nevoie. A fost o 
perioadă de criză în viaţa mea şi chiar după prima discuţie cu specialiştii am fost ajutată să înţeleg ce am de făcut. 
Mulţumesc mult pentru atenţia şi ajutorul pe care le-am primit. (Irina)

Serviciul Integrare Socio-Profesioanlă
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Descrierea problemei

Descrierea serviciului

Odată cu apariţia Strategiei Naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului 
rezidenţial de   îngrijire a copiilor (09.07.2007), în Moldova au fost create servicii de integrare 
a copiilor din instituţii rezidenţiale în familia biologică sau lărgită, precum şi servicii de 
alternativă: Case de copii de tip familial şi Asistenţă Parentală profesionistă.

Însă procesul de reformă a celor 69 instituţii de tip internat din ţară este de durată şi 
implică o serie de dificultăţi. Studiile în domeniu demonstrează că instituţiile publice de tip 
rezidenţial nu asigură condiţii adecvate pentru dezvoltarea normală şi armonioasă a copilului. 
Acesta, absolvind gimnaziul-internat la 16 ani, fiind în pragul maturităţii, se pomenea faţă 
în faţă cu viaţa reală pentru care nu avea nici imunitate şi nici deprinderi necesare pentru 
a supravieţui. Era perioada, cînd tânărul lipsit de îngrijire părintească decădea din vizorul 
instituţiilor statale de protecţie, de regulă, nimerea într-o situaţie dificilă de viaţă, agravată 
de lipsa resurselor materiale pentru existenţă, a unei locuinţe, a unui loc de lucru, iar deseori 
şi a actelor de identitate. Statistica demonstrează că majoritatea absolvenţilor gimnaziilor-
internat urmau studiile în şcoli profesionale. Ar fi fost un lucru salutabil în cazul, în care s-ar 
fi ţinut cont de dorinţa şi vocaţia fiecărui tînăr. Însă realitatea era de altă natură: absolvenţii 
internatelor urmau a fi înmatriculaţi „la pachet”, fiind practic „transmişi” dintr-o instituţie în 
alta. Schimbând doar locaţia, nu se schimbă şi mediul social al tinerilor, ei trăind în aceeaşi 
comunitate socială încă o perioadă de 3 ani. Studiile în domeniu din ultimii ani demonstrează 
că instituţiile de învăţămînt secundar profesional nu întrunesc rigorile necesare sub aspect 
sanitar, educaţional, cît şi de pregătire profesională.  Astfel, în prezent, spre exemplu, în 
raionul Edineţ locuiesc o mulţime de tineri cu diplome de tencuitori-zugravi, care nu ştiu să 
tencuiască, chelneri-bucătari şi sudori fără experienţă elementară de lucru cu aparataje şi 
ustensii specifice meseriei, etc. Gradul redus de angajare a acestor tineri rezultă nu doar din 
insuficientă pregătire profesională, dar şi din neretribuirea specialităţilor studiate în Şcoala 
profesională pe piaţa muncii. Totodată, unele meserii duc lipsă de cadre din cauza că sunt 
prost plătite de către angajator sau nu sunt asigurate condiţiile necesare de muncă. Nefiind 
plasaţi în cîmpul muncii, tinerii continuau să se grupeze în comunităţi ale foştilor absolvenţi ai 
instituţiilor de tip internat, cautînd soluţii pentru a supravieţui. Acestea adeseori generau risc 
nu doar pentru propria sănătate şi viaţă, dar şi un sporit risc social. În anumite circumstanţe, 
unii dintre aceşti tineri ar fi devinit migranţi ilegali, victime ale traficului, ai exploatării prin 
muncă, persoane fără adăpost, persoane antisociale. Colacul de slavare în situaţia lor a fost 
Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”, care le-a oferit asistenţă specializată, 
inclusiv găzduire temporară. Fiind lansat ceva mai tîrziu, Serviciul Integrare Socio-Profesională 
(SISP) a garantat beneficiarilor trecerea la o fază mai matură de independenţă, oferind 
protecţie şi sprijin la Locuinţa Asistată, dezvoltare a deprinderilor de viaţă şi mediere a muncii. 

După 2009, grupul de beneficiari a fost treptat extins, incluzînd şi alte categorii de tineri 
defavorizaţi, care şi în prezent determină grupul ţintă al Serviciului.

SISP vine să ajute tinerii defavorizaţi în perioada cînd ei păşesc în viaţa independentă, 
întîmpinînd anumite dificultăţi de integrare, cum ar fi:

 Lipsă a unui loc de trai;
 Lipsă a unui loc de muncă;
 Lipsă a resurselor financiare şi materiale pentru o viaţă independentă;
 Lipsă a actelor legale şi alte probleme de ordin juridic;
 Lipsă sau dezvoltare redusă a abilităţilor de viaţă;
 Insuficienţă a capacităţilor de adaptare la mediu;
 Dificultăţi de ordin psihologic.

SISP funcţionează pentru tinerii defavorizaţi pentru ca ei să simtă protecţie şi sprijin atunci, 
cînd le este mai dificil. Atunci cînd „ping-pongul” funcţionarilor de la un serviciu comunitar la 
altul pare a fi interminabil, cînd  le pare că viaţa deja nu mai este posibilă, cu SISP ea doar începe! 

SISP este realizat de A.O. „Demos” şi A.O. „Artemida” (2010-2012) şi constituie o formă 
a serviciilor sociale alternative, prin care tînărul în dificultate aste ajutat de către echipa 
multifuncţională să traseze şi să aplice în viaţă Planul Individualizat de Viaţă Independentă. 
Avînd ca bază metodologia specifică serviciilor sociale specializate ale sistemului de protecţie 
socială din R. Moldova, SISP totdată include şi practici novatoare în ceea ce ţine de asistenţa 
tinerilor la locuinţele sociale, bazată pe experienţa Marii Britanii, Poloniei, Italiei şi a României. 
O altă abordare novatoare în inserţia tinerilor este formarea şi dezvoltarea abilităţilor de 
autonomie şi a competenţelor sociale prin intermediul Şcolii Deprinderilor de Viaţă, care 
activează în baza unui curriculum elaborat de specialişti şi dezvoltat participativ împreună 
cu tinerii. 

Strategia de bază a SISP se axează pe obiectivul de sporire a şanselor şi a nivelului de trai 
al tinerilor defavorizaţi, preponderent al acelor din localităţile rurale, şi este realizată prin 
următoarele servicii:

 Asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup, orientare vocaţională),
 Asistenţă socială (consiliere socială, formare a deprinderilor de viaţă, mediere a muncii, 

suport în locuinţa asistată),
 Asistenţă juridică (informare, mediere în perfectarea actelor legale, consiliere pe probleme 

juridice),
 Prestaţie socială (suport financiar pe o durată deteminată pentru bunuri de primă necesitate 

şi achitare a chiriei locuinţei asistate şi a serviciilor comunale în primele 2 luni de angajare), 
 Asistenţă educaţională pentru formarea abilităţilor de autonomie (trainingruri în cadrul 

Şcolii Deprinderilor de Viaţă, inclusiv training-uri de ghidare în carieră).

SISP este oferit fiecărui beneficiar, ce se confruntă cu o dificultate sau o situaţie dificilă de 
viaţă, indiferent de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie 
sau apartenenţă. În SISP sunt admişi tineri în baza unor criterii de selectare  aprobate. 

„Prin intermediul serviciului am căpătat un loc de muncă şi stabilitate în familie!” (Ion)
„Am fost ajutată din punct de vedere psihologic în cea mai grea perioadă din viaţa mea!” (Cristina)
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Asistenţă psihologică Asistenţă socială

Persoanele vulnerabile, îndeosebi cele tinere, au nevoie de comunicare pentru a aborda 
problemele, cu care se confruntă şi pentru a găsi soluţii potrivite. În ajutor le vine psihologul.

Consilierea psihologică individuală este o formă de intervenţie psihologică adresată 
persoanelor sănătoase aflate într-o situaţie de impas cu privire la rezolvarea unor stări de criză 
şi a unor probleme sociale, profesionale sau familiale.  Psihologul ajută beneficiarul să identifice 
problema generatoare, să controleze situaţia şi îl asistă în găsirea unei soluţii la nevoia cu care se 
confruntă. În situaţia tinerilor defavorizaţi, îndeosebi celor lipsiţi de sprijin familial, acest lucru este 
deosebit de important.

Consilierea privind orientarea profesională se axează pe identificarea valorilor şi a intereselor 
profesionale, precum şi pe dezvoltarea unor abilităţi sociale şi personale. Specialistul utilizează 
Platforma profesională pentru evaluarea psihologică a adulţilor şi selecţia de personal CAS++ 
(produs licenţiat „Cognitrom” S.R.L., Cluj-Napoca, România). Astfel, prin consiliere psihologică 
specialistul urmăreşte:

(a) autocunoaşterea şi sporirea respectului de sine;
(b) optimizarea şi dezvoltarea personală; 
(c) adaptarea cît mai eficientă la mediul extern (loc de muncă, loc de trai, etc.). 

În general, consilierea este solicitată de beneficiarul, care simte nevoia de a fi ajutat.

Şedinţele de consiliere se desfăşoară, asigurîndu-i tînărului intimitate şi confidenţialitate. 

Durata unei şedinţe de consiliere este de 45 – 60 minute. 

Prima şedinţă are două obiective principale:
 Stabilirea relaţiei de consiliere şi obţinerea încrederii beneficiarului; 
 Identificarea problemei şi a soluţiilor. 

La sfîrşitul şedinţei consilierul rezumă cele discutate şi îl asigură pe beneficiar de 
disponibilitatea sa de a-l ajuta să-şi schimbe situaţia, subliniind faptul că este vorba despre o 
colaborare, şi nu de rezolvarea problemelor de către cineva în locul tînărului. În final, se stabileşte 
data şi ora următoarei întâlniri.

Consilierea de grup stabileşte o relaţie între consilier şi un grup, ai căror membrii au o 
problemă comună. Activitatea de grup are numeroase funcţii. În cadrul grupului participanţii 
învaţă să-şi exprime verbal şi nonverbal problemele, conştientizează că şi alţii au dificultăţi 
similare, îşi formează deprinderi de a comunica cu mediul, de a acorda sprijin altora, îşi dezvoltă 
respectul de sine şi imaginea personală în grup etc.

Consilierea psihologică pregăteşte platforma pentru intervenţiile altor specialişti.

Consilierea socială poate îmbunătăţi viaţa unei persoane pe plan emoţional, social, 
profesional, educaţional, legat de sănătate şi de dezvoltare personală. Consilierea se realizează 
în cadrul SISP prin identificarea nevoilor persoanei asistate şi a familiei acesteia (dacă este cazul), 
identificarea cauzelor, care au generat situaţia de criză, identificarea resurselor personale ale 
beneficiarului şi ale familiei sale, găsirea soluţiilor şi implementarea acestora prin implicarea 
specialiştilor, dar şi în cea mai mare  măsură - a persoanei asistate.

Consilierea are la bază relaţia directă cu persoana asistată şi constă în parcurgerea împreună, 
asistent social – beneficiar, a mai multor etape.

Prin serviciul de consiliere socială oferit beneficiarilor urmărim următoarele: 
 Realizarea unui suport social;
 Consolidarea imaginii de sine; 
 Dobîndirea respectului atît faţă de sine cît şi faţă de alte persoane;
 Recunoaşterea valorii şi a autonomiei personale;
 Integrarea mai buna în grup;
 Reducerea situaţiei de risc sau/şi dificultate;
 Îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă.

Asistentul social oferă beneficiarilor SISP un suport considerabil pentru a-i învăţa noi 
modalităţi de a face faţă problemelor, care îi împiedica să se bucure din plin de viaţă. Specialistul 
are o abordare potrivită pentru fiecare tînăr în parte. La fel de importantă este obţinerea şi 
păstrarea încrederii beneficiarului. 

Consilierea socială presupune o relaţie de colaborare dintre beneficiar şi consilier. Şedinţele 
durează aproximativ 50 de minute. Consilierul mediază atingerea scopurilor stabilite de comun 
acord cu tînărul şi îi oferă sprijin pe parcursul acestui proces.

În procesul oferirii serviciilor specialiştii aplică metoda managementului de caz. Aceasta 
presupune  coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor eforturilor şi intervenţiilor 
destinate asigurării serviciilor şi integrarea acestora în beneficiul fiecărei persoane asistate. 
Specialistul urmăreşte în permanenţă progresele înregistrate în atingerea finalităţii planurilor 
individualizate ale beneficiarului, precum şi a îmbunătaţirii calităţii vieţii acestuia. 

„Eu şi copii mei am fost trădaţi şi lăsaţi în voia sorţii de cea mai apropiată 
persoană, în care am avut toată încrederea. Ajutorul şi baza noastră era soţul 
meu şi tatăl copiilor, care ne-a părăsit şi ne-a lăsat fără nici o sursă de existenţă. 
Pensia de întreţinere nu mi-a plătit-o niciodată. Am venit la „Demos”. Am fost 

primită omeneşte am fost ascultată şi liniştită.
Astăzi le sunt recunoscătare acestor persoane pentru tot ce au făcut pentru noi, sincer le mulţumesc din toată inima, 
pentru că ne-au ajutat şi ne-au învăţat să privim viaţa cu alţi ochi.” (Natalia) 

„Despre această organizaţie am aflat întîmplător la policlinică raională Edineţ 
de la un medic, aflîndu-mă la consultaţie cu copiii. La început, nu eram convinsă 
despre seriozitatea acestei organizaţii: un ONG, ce o mai fi şi asta?! Şi nici nu 
cunoşteam unde se află. Dar totuşi am hotărît să mă adresez. Aveam probleme: 
singură, cu doi copii mici, nu aveam posibilitatea să-i duc la grădiniţă, deoarece 
nu aveam cu ce să o achit, nu aveam nici măcar cu ce să-i îmbrac. La serviciu nu mă puteam aranja, deoarece angajatorii 
mă întrebau despre copii şi despre vîrsta acestora, apoi îmi refuzau angajarea. 
Specialiştii de la „Demos” m-au ajutat să-mi aranjez copiii la grădiniţă, să cumpăr toate lucrurile şi rechizitele necesare 
copiilor pentru grădiniţă, să-mi găsesc un serviciu. Am fost ajutată moral şi material, nu am fost lăsată să fiu fără sprijin 
în acele vremuri grele.” (Nadejda)
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Din punct de vedere al structurii, managementul de caz implică parcurgerea următoarelor etape:

1. Identificarea beneficiarului;
2. Evaluarea iniţială a tînărului (interviul) şi preluarea cazului;
3. Evaluarea complexă a situaţiei beneficiarului;
4. Întocmirea dosarului personal cu un şir de instrumente de lucru (fişa de evaluare a 

cazului, proces verbal şi decizie de deschidere a cazului, ancheta socială etc.);
5. Planificarea serviciilor şi a intervenţiilor concretizate într-un plan individualizat de 

intervenţie;
6. Furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor;
7. Monitorizarea şi evaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi 

intervenţiilor specializate;
8. Închiderea cazului; 
9. Monitorizarea cazului pe o perioadă de 3-6 luni.

Medierea muncii are ca obiectiv integrarea profesională şi reprezintă procesul de 
asimilare a unei persoane în mediul profesional, de adaptare a acesteia la cerinţele de muncă 
şi comportament ale colectivului în cadrul căruia lucrează, de conformare a personalităţii sale 
la cea a grupului. 

Pentru o integrare rapidă şi eficace, tânărul angajat primeşte atât informaţii cu privire la 
obiectul de activitate, cît şi la modul de organizare a activităţii, cerinţele ce ţin de disciplina 
muncii.  

Dezvoltarea procesului de integrare profesională a tinerilor a fost generat de necesităţile 
acestora de a fi încadraţi în câmpul muncii. La etapa intrării în serviciu, majoritatea tinerilor 
nu valorizează angajarea legală, punând accent mai mult pe beneficii materiale imediate: „am 
lucrat o zi/săptămână – am fost plătit”. Acest fapt motivează tinerii să se angajeze ca zileri sau 
fără contract individual de muncă în condiţii, în care nu se respectă normele garantate legal. 
Beneficiind de asistenţa echipei multidisciplinare, tinerii treptat atribuie valoare siguranţei la 
locul de muncă şi pachetului social garantat de stat, acceptând funcţii cu angajare legală şi 
convingând angajatorii să semneze cu ei un contract individual de muncă. Astfel, tinerii înţeleg 
şi apreciază importanţa acestuia, îşi asumă mai multe responsabilităţi, dar şi conştientizează 
drepturile sale de angajat.

În procesul de mediere a muncii  specialiştii pun accent pe importanţa menţinerii la locul de 
muncă. Conştientizarea stabilităţii nu a venit imediat, tinerii necesitînd mai mult timp pentru 
a percepe avantajele unui loc constant de muncă: remunerare adecvată, avansare, beneficii 
sociale etc.

Sursa sigură pentru identificarea locurilor de muncă este Agenţia Teritorială pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. Însă resursele acesteia sunt limitate din cauza declarării parţiale sau a 
nedeclarării locurilor de muncă de către angajatori. O altă sursă de informare accesibilă pentru 
identificarea locurilor de muncă este mass-media locală: TV „Gradj-Sat”, săptămânalele „Curierul 
de Edineţ”,  „Nord-Info”, precum şi panourile comunitare de informaţii.

Locuinţa asistată este menită să ofere tinerilor dezavantajaţi oportunităţi pentru o trecere 
mai sigură la viaţa independentă. Fiind plasaţi în instituţii rezidenţiale, apoi în căminele şcolilor 
profesionale, tinerii, ajungând în pragul maturităţii, devin deosebit de vulnerabili în lipsa 
unei locuinţe. Identificarea unei gazde, în care s-ar simţi în siguranţă, pentru ei reprezintă o 
dificultate majoră. 

Alţi tineri, care anterior au beneficiat de plasament în Centrul de Reintegrare Socială a 
Tinerilor „Alternativa”, se pomenesc în aceeaşi situaţie dificilă de viaţă.

Conceptul Locuinţă Asistată a apărut ca răspuns la necesităţile stringente ale tinerilor atât 
din plasament temporar, cît şi a celor, care tocmai intră în serviciu. În experienţa sistemelor 
de servicii sociale ale unor state europene, cum ar fi Marea Britanie, Polonia, Italia, România, 
există serviciul Locuinţă socială, Centru de autonomie sau Apartament social, aflat, atît în 
gestiunea financiară a instituţiilor statale de protecţie, cît şi în cea a ONG-urilor. Diferenţa între 
serviciul similar SISP în UE, realizat de un ONG, cum ar fi, de exemplu Asociaţia Agevolando 
(Italia, Bologna) şi cel din Republica Moldova, constă în faptul că ONG-urile europene dispun 
de apartamente cu 3-5 odăi în proprietatea ONG-ului, donate de către cetăţeni generoşi.  Noi, 
cei care realizăm SISP în regiunea de nord a ţării, am adaptat conceptul Locuinţei Asistate la 
posibilităţile Republicii Moldova şi la necesităţile beneficiarilor noştri. În cadrul SISP, Locuinţa 
Asistată reprezintă o casă, apartament sau odaie în cămin, oferită tânărului în folosinţă de către 
proprietar pe o perioadă determinată şi achitată de beneficiar din ajutorul material oferit de 
proiect. După 2 luni (timp în care tânărul reuşeşte să îşi asigure un venit lunar constant prin 
muncă) beneficiarul Locuinţei asistate deja achită de sinestătător plata pentru chirie şi facturile 
comunale lunare, iar asistentul social responsabil de caz monitorizează acest proces. 

„Apreciez foarte mult oportunitatea de dezvoltare a aptitudinilor tinerilor 
oferită de echipa „Demos”.  Abilităţile formate le permit cu mai multă uşurinţă şi încredere să se încadreze în cîmpul 
muncii. Acest program, în primul rînd ridică moralul persoanei!” (Sorina)

 „Aici într-adevăr eşti ajutat atunci cînd ai nevoie. Aici te simţi înţeles şi acceptat aşa cum eşti. Fiecare specialist îţi 
devine o persoană apropiată, pe care o interesează viaţa, soarta şi viitorul tău”. (Ariadna)

„Am fost informată despre drepturile mele la angajarea în cîmpul muncii. 
Astăzi nu mai accept să lucrez „la negru”. Dacă te respecţi, ceri să ţi se respecte 
drepturile tale.” (Elena)

„Cu susţinerea programului am deprins abilităţi care mă ajută în viaţă. Am fost susţinut pentru a mă angaja la lucru şi 
a mă stabili la o gazdă, am primit şi ajutor material pentru ca să-mi încep viaţa independentă. Acum mă simt matur şi 
responsabil pentru viaţa mea.” (Anatolii)
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Locuinţele asistate sunt identificate prin mai multe metode:

 Afişarea anunţurilor de căutare a unei gazde în locuri publice;
 Comunicarea cu persoane în etate solitare, proprietari ai apartamentelor/caselor la sol;
 Informarea asistenţilor sociali comunitari despre căutarea unei gazde;
 Căutarea anunţurilor de oferire în chirie a spaţiilor de locuit în mass-media.

Asistenţii sociali din SISP au format o bază de date cu contacte ale persoanelor care oferă 
spaţii locative în chirie, aceasta fiind reactualizată la identificarea fiecărei locuinţe noi. 

Vizita la potenţiala Locuinţa Asistată este programată împreună cu proprietarul şi se 
efectuează de către responsabilul de caz (de regulă, asistentul social), juristul şi tânărul din 
servicii. Sunt analizate condiţiile de trai şi anume, se verifică racordarea la reţelele de energie 
electrică, apă şi canalizare, energie termică (sistem autonom de încălzire), contorizarea 
acestora. Corespund criteriilor de selectare locuinţele care întrunesc toate aceste condiţii, însă 
în alegerea gazdei contează părerea tânărului, care ia decizia finală. 

Dacă ambele părţi (proprietarul şi tânărul) acceptă reciproc condiţiile, atunci următorul 
pas este semnarea bilaterală a Contractului de locaţiune. Acesta se încheie între locatar şi 
locator şi prevede o înţelegere între ambele părţi care include termenul chiriei, preţul lunar 
sau anual, includerea sau nu în preţ a serviciilor comunale, de asemenea se indică bunurile pe 
care locatorul le oferă în folosinţă temporară. Acest contract se întocmeşte în 2 exemplare, câte 
unul pentru ambele părţi. 

Pentru a adapta locuinţa la necesităţile personale, tânărul, la necesitate, renovează locuinţa, 
efectuând o reparaţie cosmetică, şi îşi procură din prestaţia socială oferită în cadrul SISP bunuri 
de primă necesitate, în baza unei liste de necesităţi, întocmite împreună cu responsabilul de 
caz. De regulă, acestea sunt: plapumă, pernă, cuvertură, lenjerie de pat, veselă, ustensii de 
bucătărie şi de menaj, produse de igienă personală şi a locuinţei, produse alimentare etc. 
Deseori tinerii procură mobilier şi electrocasnice de mîina a doua, ele fiind mai accesibile ca 
preţ şi mai calitative, decît cele din reţelele de comerţ.

De regulă, Locuinţa Asistată dispune de un set de condiţii elementare pentru viaţa 
autonomă, cu evitarea oricărui lux, pentru a nu dezvolta tînărului deprinderea la condiţii de trai, 
pentru care acesta nu deţine capacitate de plată. Locuinţa Asistată este una, pe care tînărul, în 
condiţiile unor venituri stabile provenite din muncă poate să şi-o asigure în mod independent, 
după ieşirea din Serviciu.

Specialistul îi oferă tînărului în Locuinţa Asistată sprijinul necesar formării deprinderilor 
de viaţă prin informare şi suport în organizarea spaţiului, igiena locuinţei şi a vestimentaţiei, 
prepararea hranei, gestionarea timpului şi a banilor, comunicarea cu mediul social, 
responsabilizare faţă de condiţiile contractuale de locaţiune etc.

Pe parcursul a 2-3 luni de trai în Locuinţa asistată, echipa multidisciplinară vizitează 
beneficiarul de 1-2 ori pe săptămînă. Specialiştii discută cu locatorul, vecinii despre 
comportamentul tânărului, despre mediul lui de comunicare şi vizitele prietenilor, despre 
abilităţile tânărului în autogospodărire, despre plata la timp a chiriei şi a facturilor comunale 
etc. De asemenea specialiştii discută cu tânărul pentru a aprecia gradul de adaptare la noile 
condiţii de trai, gradul de satisfacţie, precum şi necesităţile/problemele tânărului într-o nouă 
ipostază de viaţă independentă.

După 3 luni echipa reduce frecvenţa vizitelor la Locuinţa Asistată şi efectuează monitorizarea 
tânărului de 2-3 ori pe lună.

Ajutorul material este prestaţia oferită beneficiarilor SISP pe o durată deteminată şi 
presupune resurse pentru achitarea chiriei locuinţei asistate, a serviciilor comunale, în unele 
cazuri şi pentru renovarea sau mobilarea locuinţei. Ajutorul material mai presupune şi o sumă 
de bani pentru procurarea bunurilor de primă necesitate. Bunurile se procură de către beneficiar 
în baza listei necesităţilor, întocmite cu ajutorul asistentului social sau individual. Pentru a primi 
un ajutor material tînărul depune o cerere scrisă cu indicarea necesităţilor financiare, după care 
ea se analizează în cadrul şedinţei echipei multidisciplinare, la care se ia o decizie de acordare 
integrală sau parţială a sumei solicitate (în limita liniei de buget respective). Fiecare tînăr din 
servicii îşi deschide la bancă un Libret de economii, pe care se virează din contul proiectului 
banii destinaţi ajutorului material.

După decontarea banilor beneficiarul efectuează procurările fie de sinestătător, dacă are 
deprinderile necesare, fie cu sprijinul asistentului social. În dosarul beneficiarului se anexează 
cecurile de casă, copii de pe facturile comunale, alte dovezi ale chetuielilor efectuate.

Ajutor material 

„Astăzi am o locuinţă pentru mine şi copilul meu şi duc o viaţă independentă de 
părinţii, cu care am divergenţe şi nu mă înţeleg!” (Valeria)

 „Cînd am trecut la Locuinţa asistată am fost ajutată să achit gazda şi serviciile comunale. Eu tot mai vin şi acum la 
“Demos” şi totdeauna sunt ajutată cu sfaturi bune. Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru tot binele şi ajutorul de care 
m-am bucurat!” (Anastasia)

„Este un mare ajutor pentru cei care nu au nici o susţinere financiară din partea 
familiei.” (Marin)

„Eram un orfan din internat, fără nimic, aveam doar viaţă. În aceşti ani am făcut 
o meserie, am un loc de trai stabil, m-am căsătorit, am un copil, toate actele îmi 
sunt în regulă, am un loc de muncă şi o sursă de venit! Da, tot sunt sărac, dar nu şi neputincios, cum eram cîţiva ani în 
urmă, cînd după internat mi-a rămas doar numele.” (Stelian)

 „Datorită ajutorului primit sunt proprietara casei în care locuiesc.” (Alina)



1514

Asistenţa juridică este o componentă a SISP, ce vizează informarea tinerilor privind 
drepturile omului, medierea în procesul de documentare, medierea conflictelor, consilierea pe 
subiecte juridice.

Cunoaşterea drepturilor omului reprezintă o condiţie esenţială care permite individului să-
şi dezvolte şi să aplice cît mai eficient calităţile sale fizice, intelectuale, morale, socio-afective şi 
spirituale. Tinerii din servicii sunt informaţi atât despre drepturile omului, cît şi despre obligaţiile 
şi responsabilităţile cetăţeneşti, despre instituţiile de ordine publică şi justiţie, regulile de 
comportament în diverse situaţii de viaţă legate de rapoartele între cetăţean şi instituţia de 
drept. Totodată, serviciul juridic al SISP oferă protecţie şi sprijin tinerilor care sunt citaţi din 
anumite motive în instanţă.

Reieşind din specificul serviciilor programului, şi aici avem în vedere Locuinţe Asistate şi 
angajare legală în cîmpul muncii, tînărul este informat despre necesitatea negocierii şi semnării 
unui Contract de locaţiune, a unui contract individual de muncă etc.

Beneficiarul se face cunoscut cu un model de contract şi discută cu juristul avantajele şi 
dezavantajele negocierii şi semnării acestuia. Deţinerea unui contract este deja un factor de 
protecţie a tinerilor în dificultate, de aceea persoanele care au beneficiat de asistenţa echipei 
noastre solicită angajatorului sau locatorului semnarea contractului.

Medierea în procesul de documentare este unul dintre cele mai solicitate, dar şi cel mai 
dificil serviciu juridic. 

În procesul de realizare a SISP am avut numeroase cazuri, cînd tinerii, preponderent orfani, 
ajunşi la vârsta de 16-17 fără Adeverinţă de naştere, erau lipsiţi de orice drept garantat de stat. 
Juriştii proiectului au mediat documentarea tinerilor şi perfectarea vizei de reşedinţă, iar în 
cazurile deosebit de dificile, în care tinerii nu deţineau nici un document ce le atestă identitatea 
– au realizat întreaga procedură de obţinere a Certificatului de naştere şi documentarea 
ulterioară. Realizarea acestei acţiuni ar fi imposibilă fără o cooperare intersectorială, în care 
fiecare actor are un rol deosebit, determinat de funcţiile deţinute. Procedura de documentare 
este diferită, de la caz la caz, în dependenţă de situaţia tânărului. Juriştii acţionează de la 
interpelări scrise şi contacte telefonice în diverse instanţe, până la identificarea vârstei şi datei 
aproximative de naştere prin Comisia Medico-legală şi recunoaşterea naşterii în instanţa 
de judecată. Fiecare tânăr, după aistenţa psiho-socială pentru cultivarea valorii actelor de 
identitate, depune un maxim efort în procesul de documentare, manifestând motivaţie şi fiind 
conştient de importanţa documentelor personale pentru viitorul lui. 

Asistenţa juridică Alţi tineri, care necesită asistenţă în documentare, sunt cei care din diferite motive nu deţin 
acte de identitate. În cazul acestora actele nu au fost perfectate la timp pe motiv că au fost 
sustrase, gajate pentru datorii sau pierdute.

Cu suportul SISP beneficiarii reuşesc să obţină următoarele documente:
 Certificat de naştere;
 Buletin de identitate;
 Fişe de însoţire a buletinelor de identitate;
 Viză de reşedinţă;
 Acte de privatizare;
 Contract de locaţiune; 
 Contract individual de muncă;
 Certificat de căsătorie/divorţ;
 Acte de vînzare-cumpărare a bunului imobilar.

E rezultatul unei munci asidue, îmbinate cu depăşirea numeroaselor dificultăţi birocratice, 
cît şi de alt ordin: ignoranţă şi discriminare a tinerilor, nerespectarea eticii profesionale şi 
insuficientă responsabilitate a unor funcţionari la locul de muncă.

Partenerii care contribuie la depăşirea problemelor de  ordin juridic ale tinerilor, sunt din 
diverse sectoare ale vieţii publice, în funcţie de nevoile identificate ale fiecărui tînăr:

 Inspectoratul de poliţie;
 Procuratura;
 Instanţa de judecată;
 Primăriile;
 Consiliile locale;
 Secţia de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei;
 Oficiul Stării Civile;
 Centrul Militar;
 Autoritatea tutelară;
 Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
 Birourile notariale;
 Cabinetul avocalului Nirca Valentin;
 Oficiul de executare/executorii privaţi;
 Biroul de Probaţiune.

„La vîrsta de 17 ani mi-am perfectat certificatul de naştere şi buletinul de identitate. Pentru prima oară ţineam îm mînă 
propriile acte! Aceasta a fost posibil doar cu ajutorul specialiştilor de la „Demos”. Pînă la ei nimeni nu se apuca să mă 
ajute. Unde mă duceam, toţi ziceau că nu e cu putinţă. Nimeni nu vroia să-şi facă probleme.”(Olga)

 „Cunoaşterea drepturilor mă ajută să ies din toate problemele şi situaţiile grele!” (Ştefan)

„Participînd în acest program sunt mai bine pregătit pentru viaţă. Am aflat 
despre ce este violenţa în familie şi exploatarea prin muncă. Nu vreau să le 
admit în viaţa familiei mele. Mă simt mult mai protejat, fiindcă ştiu cum să mă 
comport în diferite situaţii complicate şi unde să mă adresez pentru ajutor.” 
(Constantin)

„Mult înseamă să găseşti oameni buni care sunt gata să-ţi ofere un sfat şi un 
sprijin real. Eu am avut norocul să fiu ajutat într-o situaţie grea din viaţa mea şi a fetiţei mele. Le mulţumesc specialiştilor 
de la asociaţia „Demos” pentru tot! (Marcel)
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Acest compartiment vizează activităţile în cadrul Şcolii Deprinderilor de Viaţă. Training-urile 
sunt realizate săptămînal, în zilele de odihnă, cu încadrarea tinerilor în grupuri mici a cîte 7-10 
persoane. Activităţile sunt integrate în blocuri tematice şi se referă la următoarele subiecte:

 Autodidactica;
 Cunoaşterea de sine; 
 Comunicarea;
 Drepturile şi responsabilităţile omului; 
 Dreptul la identitate;
 Dreptul la familie;
 Familia; 
 Educaţia pentru sănătate;
 Educaţia sexuală,  prevenirea şi profilaxia ITS; 
 Administrarea spaţiului de locuit; 
 Migraţia Ilegală şi prevenirea Traficului de Fiinţe Umane;
 Angajare; 
 Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a banilor; 
 Managementul timpul liber;
 Primul ajutor medical;
 Educaţia gender;
 Dezastrele naturale şi comportamentul în caz de calamităţi;
 Igiena alimentară; 
 Igiena personală. 

Asistenţă educaţională 

În lucrul cu tinerii social-vulnerabili juristul ţine cont de următoarele:

 Beneficiarul trebuie să ştie despre importanţa actelor de identitate, negocierea şi semnarea 
actelor legale;

 Tînărul este motivat să-şi rezolve problemele juridice prin participare maximă;
 Informaţia de ordin juridic este adaptată şi expusă pe înţelesul beneficiarului, apoi se 

verifică, dacă  tînărul are o înţelegere corectă;
 Împreună cu beneficiarul se stabileşte clar planul de acţiuni în vederea soluţionării 

problemelor juridice şi rolul beneficiarului, a juristului în acţiunile preconizate;
 Juristul conlucrează cu instituţiile specializate care contribuie la soluţionarea problemelor 

de ordin juridic ale beneficiarului.

Blocurile tematice sunt reactualizate periodic şi completate participativ în baza 
sugestiilor tinerilor.

Tehnici şi metode aplicate în cadrul training-urilor: 
 Prezentare prin joc;
 Dezbateri;
 Brainstorming;
 Lucru în grup;
 Lucru individual;
 Discuţie;
 Joc de rol;
 Aplicare a testelor;
 Jocuri didactice şi energizante;
 Training open space (organizare a unui piknic);
 Vizionare a filmuleţelor tematice;
 Prezentare power point;
 Explicaţie;
 Tehnici de evaluare, etc.

Aceste activităţi de educaţie non-formală sunt concepute de tineri ca un joc, care are 
adînci reflecţii în viaţa de zi cu zi prin manifestări comportamentale adecvate normelor 
sociale de convieţuire, prin relaţii inteligente cu oamenii din jur, prin capacitatea de a 
supravieţui în situaţii extreme de viaţă etc.

Pentru echipa SISP Şcoala Deprinderilor de Viaţă este o posibilitate de a transmite 
în mod creativ cunoştinţele despre viaţă deprinse din familie, din cărţi, din experienţă 
personală. Dar e şi o nouă performanţă care denotă responsabilitate, profesionalism şi 
motivaţie de a-i ajuta pe tineri să devină persoane mature în sensul deplin al cuvântului.

Şcoala Deprinderilor de Viaţă este înalt apreciată de către experţii Caritas Elveţia pentru 
impactul asupra vieţii tinerilor. Această metodă de educaţie non-formală este o experienţă 
ce merită a fi replicată de către instituţiile sociale ce lucrează cu tinerii defavorizaţi. 

„Şcoala Deprinderilor de Viaţă mi-a plăcut foarte mult, pentru că am acumulat cunoştinţe şi abilităţi pentru a trăi o 
viaţă normală.” (Marin)

 „M-am schimbat ca persoană, am devenit mai independent. Pot să mă descurc în viaţă. Văd lumea cu alţi ochi!” 
(Alexandru)

După activităţile de educaţie familială am început să ne înţelegem mai bine. 
Acum putem împreună cu soţul să analizăm, să discutăm calm şi să rezolvăm 
problemele care apar. (Lilia) 

„Datorită acestor servicii am renunţat la ideea de a abandona studiile, am fost ajutată să le finisez şi astăzi lucrez 
conform specialității, asigurîndu-mi existenţa.” (Adriana)

 „M-au ajutat să fiu mai independentă, să iau decizii corecte şi gîndite în viaţă!” (Aurelia)

„Sunt mai responsabil în relaţiile cu oamenii, m-am învăţat să mă respect pe mine însumi şi pe cei din jur.” (Ion)
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Împreună cu tinerii am reuşit să realizăm o serie de obiective, cum ar fi:

 Depăşire a dificultăţilor psiho-emoţionale: personale, familiale, la locul de muncă, la locul de 
trai;

 Depăşire a dificultăţilor de ordin juridic: mediere în perfectarea actelor şi în probleme juridice;
 Gestionare a Locuinţei asistate: identificarea locuinţei, negocierea condiţiilor de chirie, 

amenajarea şi dotarea spaţiului locativ, dezvoltarea abilităţilor de menaj şi întreţinerea 
locuinţei, formarea responsabilităţii de achitare a plăţilor pentru locuinţă;

 Dezvoltare a DVI şi a abilităţilor sociale; 
 Integrare profesională: orientare profesională, identificare a unui loc de muncă, mediere în 

angajare, asistenţă pentru menţinerea la locul de muncă.

Din următorul tabel putem constata numărul de tineri, care au depăşit diferite situaţii dificile de 
viaţă cu sprijinul specialiştilor. Tabelul reflectă situaţia pe raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Drochia, Donduşeni, Rîşcani.

Obiective realizateTineri asistaţi şi cazuri de succes
Realizări

Serviciul Integrare Socio-Profesională a fost realizat timp de 4 ani. În perioada 2009-2012 au 
fost asistaţi 672 tineri defavorizaţi din 6 raioane de nord ale Republicii Moldova. Serviciul 
şi-a îndeplinit obiectivul principal, integrînd în societate 614 tineri, care au reuşit cu sprijinul 
specialiştilor să realizeze o schimbare în viaţă. Aceştea constituie 91% din numărul total de 
tineri asistaţi. Şi doar 9%  din tineri au avut o motivaţie redusă pentru a schimba situaţia dificilă 
de viaţă în care se aflau la momentul adresării în serviciu.

Tabelul de mai jos reflectă mai mulţi parametri, după care putem evalua serviciul:
 Capacitatea de lucru a echipeilor partenere şi rezultatele obţinute în asistarea tinerilor,
 Numărul de tineri acoperiţi cu servicii per raion,
 Numărul de tineri care şi-au relizat obiectivul de îmbunătăţire a calităţii vieţii,
 Cazurile de eşec, în care tinerii nu au reuşit schimbări semnificative în viaţă.

„Echipa SISP face lucruri bune pentru oameni. Şi pentru mine tot a făcut foarte mult! 
Mulţumesc pentru că m-aţi încurajat pentru schimbare.” (Irina)

„Eu le mulţumesc specialiştilor din SISP, deoarece ei m-au ajutat să uit de probleme. Mi-au arătat, că în această lume 
există şi oameni buni. Ei nu m-au lăsat la greu, ci m-au învăţat şi ajutat să lupt şi în orice caz să merg înainte, să nu 
privesc în urmă. (Svetlana)
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Raion Program Asistaţi
Cazuri 

de 
succes

Efect 
redus

Asistati 
per raion

Total 
asistaţi

Succes 
per raion

Total 
succes

% succes
Total 
efect 
redus

% efect 
redus
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Edineţ

START-1 151 134 17

307

430

283

400 93% 30 7%

START-2 109 103 6
ACCENT-1 25 24 1
ACCENT-2 22 22 0

Ocniţa
ACCENT-1 40 39 1

61 58
ACCENT-2 21 19 2

Briceni
ACCENT-1 42 40 2

62 59
ACCENT-2 20 19 1
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Drochia
ACCENT-1 39 35 4

59

242

54

214 88% 28 12%

ACCENT-2 20 19 1

Rîşcani
ACCENT-1 69 60 9

89 79
ACCENT-2 20 19 1

Donduşeni
ACCENT-1 74 62 12

94 81
ACCENT-2 20 19 1

TOTAL 672 614 58 672 672 614 614 91% 58 9%

PROGRAME / RAION START 1; 2 ACCENT-1 ACCENT-2 TOTAL
OBIECTIVE Ed Ed Ed Br Oc Dr Dn Rş Ed Br Oc Dr Dn Rş
Depăşirea dificultăţilor 
psiho-emoţionale 69 30 8 2 4    6 5 6    130

personale 55 28 8 3 3 23 46 38 5 4 5 19 20 20 277
familiale 29 19 5 1 0 15 26 19 5 3 5 8 9 6 150

la locul de muncă 17 4 3  0 2 3 2 2 2 4 2 1 2 44
la locuinţă 14 5 3 1 0 11 19 20  1  12 12 14 112

Depăşirea dificultăţilor  
de ordin juridic 48 32 9 2 2    6 0 6    105

Beneficiari mediaţi în 
perfectarea actelor 27 13 5 2 2 6 3 2 2  3 2   67

Acte perfectate 36 25 5 2 2 6 3 2 2 0 3 3   89
Mediere în probleme 

juridice 42 26 5 1 2 8 14 12 5  5 3 5 4 132

Gestionarea locuinţei 
asistate 88 74 22 40 39 14 17 15 20 19 19 12 12 13 404

Dezvoltarea DVI şi a 
abilităţilor sociale 93 64 16 40 39 43 62 38 8 19 19 17 20 16 494

Integrare profesională 103 79 19 38 37 35 62 60 14 19 19 19 19 19 542
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Pentru studierea efectelor SISP asupra tinerilor asistaţi cu servicii în perioada 2009-2012, de 
către echipa proiectului a fost realizată o cercetare sociologică. 

Din numărul total de 672 tineri 
din 6 raioane din nordul Republicii 
Moldova au fost monitorizaţi 67 
tineri, ceea ce reprezintă cca 10%. 
Următoarea diagramă reflectă 
raportul tinerilor monitorizaţi din 
raioanele: Edineţ, Ocniţa, Briceni, 
Drochia, Donduşeni, Rîşcani. 

La selectarea beneficiarilor a fost respectat raportul 1:10 a cazurilor deschise, în dependenţă 
de următoarele criterii:

Studierea efectelor SISP

INTRARE ÎN SERVICIU
Tinerii au aflat despre SISP din diverse surse. În dependenţă de acestea, a avut loc 
iniţierea cazurilor:

 Cazuri identificate de specialişti – 46,3% tineri;
 Adresări personale ale tinerilor – 38,8% tineri;
 Cazuri referite de alte instituţii – 13,4% tineri;
 Alte situaţii: informare „de la om la om”, recomandarea Serviciului de către tinerii, 

care au beneficiat de SISP – 1,5% tineri.

PROBLEME IDENTIFICATE
La adresarea tinerilor în serviciu specialiştii 

identificau probleme şi/sau anumite situaţii de criză, 
care necesitau a fi rezolvate. 

Pe parcursul interviului sau a intervenţiilor 
specialiştii deseori identificau şi alte dificultăţi. Ele ori 
erau generatoare ale problemelor cu care s-au adresat 
tinerii ori erau urmări ale acestora. 

În dependenţă de aceste probleme, au fost trasate 
obiective pentru Planul Individualizat de Servicii, care 
au fost realizate de către tineri cu suportul echipei 
multidisciplinare a SISP. 6%

4,50%

6%

6%

26,90%

55,20%

58,70%

74,60%

76,60%

82,10%

1,50%

Neinformare cu privire la
servicii comunitare
Neîncadrare în cîmpul
muncii
Lipsă a DVI

Situaţie de criză

Lipsă a unui loc de trai
stabil
Conflicte cu părinţii

Lipsă a actelor de identitate

Angajare ilegală

Lipsă a vizei de reşedinţă

Conflicte la locul de muncă

Alte probleme

 Realizări

La „Demos” m-a adus nevoia şi Dumnezeu. Nu aveam divorţul cu soţul care mă bătea încă cînd eram însărcinată. 
Plecasem de la el în satul părinţilor. Am născut un copilaş, pe care nu l-am putut înregistra mai mult de jumătate de 
an, deoarece soţul nici să recunoască copilul nu dorea, nici oficial nu renunţa la drepturile părinteşti. Astăzi copilul are 
acte, sunt recăsătorită, viaţa merge mai departe.” (Tatiana)

Datorită dumneavoastră am căpătat mai multă încredere în mine. Astăzi problemele pe care le-am avut nu mai par atît 
de mari, iar atenţia mi-o concentrez spre a găsi soluţii. Sunt optimistă! (Dina)

 Aici am învăţat să fiu o persoană comunicabilă, responsabilă, încrezută în forţele proprii. (Pavel) 

1. Programul de asistenţă:
 „Start în viaţa independentă”:  21% din 

tinerii monitorizaţi;
 „Accent pe Tineri”: 46% din tinerii;
 „Start – 2”: 15% din tinerii;
 „Accent – 2”: 18% din tinerii;

3. Categoria gender:
 F – 53,7%
 B – 46,3% 

2. Categoria de virstă
16 - 17 ani: 6%
18 - 24 ani: 67,20%
25 -... ani: 26,80%

4. Mediul de provenienţă:
 Urban – 38,8%
 Rural – 61,2%

1 Utilitate mai redusă a Serviciilor de Sănătate (informare şi referire către servicii de sănătate publică) au menţionat 
preponderent tinerii din raioanele Drochia, Rîşcani, Donduşeni. 

SERVICII PRIMITE
Fiind asistaţi în SISP, 
tinerii au beneficiat de un 
spectru larg de servicii. 
În următorul tabel sunt 
prezentate serviciile şi 
procentul de beneficiari 
ai acestora. Totodată, 
aici vedem aprecierea pe 
care au dat-o tinerii unor 
servicii, ce le-au produs 
schimbări în viață.

Servicii Primite Au fost foarte 
utile

Nu au fost pe 
deplin utile

Sociale
1. Angajare în cîmpul muncii 76,1% 65,7%
2. Integrare socială 91,0% 73,1%
3. Asistenţa la locul de trai 92,5% 85,1%
4. Informare despre serviciile comunitare 91,0% 77,6%
5. Formare DVI 88,1% 85,1%

Psihologice
6. Depăşirea stării de criză 55,2% 50,7%
7. Evaluare psihologică individuală 53,7% 50,7%
8. Informare şi consiliere psihologică 70,1% 71,6%

De sănătate1

9. Informare/prevenire ITS 17,9% 11,9% 26,9%
10. Referire către CMF/Centre de Sănătate 6,0% 6,0% 34,3%

Juridice
11. Asistenţă în perfectarea actelor de 

identitate
6,0% 4,5%

12. Asistenţă în înregistrarea vizei de reşedinţă 4,5% 6,0%
13. Consiliere/mediere în probleme juridice 52,2% 56,7%
14. Informare cu privire la drepturile omului 49,3% 46,3%

Alte servicii 3,0% 1,5%
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LOCUINŢĂ ASISTATĂ

Locuinţa asistată, este un spaţiu locativ închiriat: apartament, 
casă la sol / cameră în cămin / cameră într-o locuinţă comună cu 
proprietarul.

Serviciul Locuinţa asistată este oferit acelor tineri, care nu dispun 
de spaţiu locativ (absolvenţi ai instituţiilor de tip internat, tineri 
proveniţi din localităţi rurale angajaţi în centre raionale sau orăşele). 
Acest serviciu este binevenit şi tinerilor care locuiesc cu părinţii, dar 
nu dispun de condiţii psihologice, materiale sau de altă natură în 
casa părinţilor.

Dacă urmărim diagrama, constatăm că la momentul actual 
împreună cu părinţii locuiesc cu peste 30% mai puţini tineri, decît la 
momentul intrării în serviciu. Numărul acelor tineri, care în prezent 
închiriază o locuinţă s-a mărit proporţional cu mai mult de 30%. 
Această schimbare de cifre denotă, de fapt, şi schimbarea în viaţa 
tinerilor spre condiţii mai bune de viaţă, spre independenţă.

INTEGRARE PROFESIONALĂ

Altă situaţie

Angajare legală

Angajare ilegală

Muncă sezonieră

Muncă ocazională

Fără ocupaţie

Situaţie iniţială Situaţie la închiderea cazului Situaţie actuală
 

3,10%

1,60%

4,80%

1,60%

3,20%

4,80%

59,40%

18,60%

24,00%

35,90%

77%

66,40%

Situaţie iniţială

Situaţie la
închiderea

cazului

Situaţie actuală

Altă situaţie Locuinţă proprie

Locuinţă a părinţilor Locuinţă în chirie

 

Informarea tinerilor a fost realizată 
la toate etapele de intervenţie. 
Într-un volum mai mare informaţia 
a fost oferită tinerilor în cadrul 
training-urilor săptămînale ale Şcolii 
DVI. Subiectele activităţilor au fost 
elaborate de specialişti şi incluse în 
curricula Şcolii DVI, însă o parte din 
teme a fost solicitată de tineri. Iată 
în ce procentaj tinerii au apreciat 
utilitatea informaţiei primite:

Tinerii au menţionat valoarea şi utilitatea Deprinderilor de Viaţă şi a Abilităţilor sociale 
acumulate în perioada aflării în serviciu. Acestea au fost formate şi dezvoltate atît în 
cadrul Şcolii DVI, cît şi în cadrul intervenţiilor specialiştilor. În tabelul de mai jos urmărim 
ce deprinderi şi abilităţi formate/dezvoltate tinerii le consideră a fi mai utile şi mai 
retribuite în viaţa lor independentă:

CELE MAI UTILE INFORMAŢII PRIMITE

CELE MAI UTILE DEPRINDERI DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ FORMATE ŞI DEZVOLTATE

„A fost un ajutor exact la momentul în care  am avut nevoie. Datorită ajutorului material primit, am obţinut instruirea necesară 
pentru angajare la un serviciu mai bine plătit, care îmi permite să mă întreţin fără să depind de cineva. A crescut şi statutul meu 
social. Acestea mă fac să mă simt mult mai sigură şi mai optimistă.” (Sofia)

„Familia mea are în sfîrşit un acoperiş deasupra capului. Cu ajutorul SISP am reuşit să procurăm căsuţa pe care anterior doar o 
închiriam. Astăzi ne îngrijim ca ea să fie cu adevărat casă părintească pentru copii noştri.” (Vadim)

Integrare 
profesională

Situaţie 
iniţială

Situaţie la 
închiderea 
cazului 

Situaţie 
actuală

Fără ocupaţie 52,20% 1,60% 3,10%
Muncă 
ocazională 13,40% 6,30% 7,80%

Angajare legală 13,40% 53,10% 54,70%
Angajare ilegală 6,00% 31,30% 21,90%
Muncă sezonieră 7,50% 3,10% 1,60%
Altă situaţie 7,50% 4,60% 10,90%

Deprinderi de Viaţă Independentă %  tineri au 
menţionat utilitatea

Gestionarea banilor 70,3%
Autocunoaşterea şi dezvoltarea respectului de sine 64,1%
Gestionarea timpul liber 62,5%
Rezolvarea conflictelor 59,4%
Elaborarea CV-ului şi a scrisorii de motivaţie 48,4%
Gestionarea emoţiilor 48,4%
Administrarea spaţiului de locuit 46,9%
Scrierea cererii de angajre 43,8%
Pregătirea şi participarea la interviul de angajare 40,6%
Luarea deciziilor, atingerea scopurilor 39,1%
Comunicarea pozitivă şi asertivă 37,5%
Relaţionarea 32,8%
Comunicarea cu copiii 32,8%
Îngrijirea şi educarea copiilor 25,0%
Evitarea stresului şi formarea abilităţilor de relaxare 25,0%
Realizarea menajului 23,4%
Acordarea primului ajutor în caz de accidente 21,9%

Informaţii primite
% tineri au 

apreciat utilitatea 
Contractul individual de muncă. Avantaje şi dezavantaje. 57,8%
Migraţia ilegală. Prevenirea Traficului de Fiinţe Umane. 54,7%
Educaţia pentru sănătate. 51,6%
Dreptul la familie, înregistrarea căsătoriei, înregistrarea copiilor. 46,9%
Educaţia sexuală,  prevenirea şi profilaxia ITS. 45,3%
Aspectele relaţiilor în familie. 42,2%
Dreptul la identitate. 40,6%
Violenţa în familie. Măsurile de protecţie a victimei şi lucrul cu agresorul. 40,6%
Avortul şi consecinţele lui. 37,5%
Rolul de părinte, îngrijirea, creşterea şi educaţia copiilor. 35,9%
Educaţia gender: rolul femeii şi a bărbatului în societate şi în familie. 34,4%
Procedura de perfectare a actelor de identitate. 31,3%
Relaţiile cu organele de drept: citaţia, reţinerea. 21,9%
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Fiecare tînăr din Serviciu, în dependenţă de necesităţi, a beneficiat de o prestaţie socială, divizată în 2 tranşe 
lunare. Suma ajutorului material primit, în dependenţă de necesităţile individuale ale tinerilor,  variază între 1000 
şi 3250 lei. 

Timp de 4 ani 528 tineri defavorizaţi au beneficiat de prestaţii în valoare totală de 1.074.550,00 lei moldoveneşti. 

La etapa iniţială a Serviciului, în 2008-2009, a fost stabilită o procedură de alocare a banilor în numerar. În 
următorii 3 ani oferirea prestaţiei sociale a fost eficientizată, devenind mai simplă. Odată cu primirea prestaţiei, 
tinerii din Serviciu au format încă o abilitate socială: de a realiza simple operaţiuni bancare. Fiecare tînăr din SISP 
şi-a deschis la bancă un Libret de economii. Pe acesta, în baza cererii depuse, a deciziei echipei multidisciplinare 
şi a unei dispoziţii a directorului executiv al Asociaţii, contabilitatea ONG-ului îi transferă suma solicitată pentru 
necesităţile identificate.

La procedura de emitere a Libretului de economii şi la prima decontare a numerarului beneficiarul a fost 
acompaniat de către asistentul social responsabil de caz. Ulterioarele operaţiuni tînărul le realiza de sinestătător, 
acest fapt făcîndu-l mai responsabil şi mai independent. 

Prestaţia a fost alocată pentru următoarele nevoi ale tinerilor:
 Bunuri de primă necesitate (textile, veselă, pachet igienic, produse alimentare etc.), 
 Achitare a chiriei Locuinţei asistate şi a serviciilor comunale (pentru primele 2 luni de asistenţă în SISP, pînă la 

stabilizarea veniturilor personale din salariu).
 Mobilare şi/sau reparaţie cosmetică a Locuinţei asistate (prestaţia pentru aceste necesităţi a fost alocată 

în proiectul „START-1”. Ulterior, au fost identificate locuinţe cu condiţii minime de trai fără necesităţi de 
reparaţie şi mobilare).

PRESTAŢIA SOCIALĂ  

VOLUMUL ALOCĂRII AJUTORULUI MATERIAL 

O valoare adăugată a SISP este şi eficacitatea economică. 
Costul mediu anual al Serviciului realizat într-un raion este de 222.870,00 MDL. 
Pentru comparaţia costului SISP cu costurile altor servicii sociale specializate, realizate de 
instituţii publice aflate în gestiunea APL sau APC din R. Moldova, alăturăm acest tabel, în care 
sunt reflectate date privind bugete aprobate pentru anul 2012:

Capacitatea anuală a SISP per raion constituie în mediu 27 tineri defavorizaţi integraţi.

PRESTAŢII SOCIALE DISTRIBUITE PE RAIOANE

COSTUL SERVICIULUI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ

COST  SISP   PENTRU UN BENEFICIAR

Echipa-
parteneră Raion Program Asistaţi

Nr. 
beneficiari 

Pachet 
social

Pachet 
social MDL

Nr. 
beneficiari 
Locuinţă 
asistată 

Locuinţă 
asistată, 

comunale 
MDL

Total MDL
Tineri 

asistaţi per 
raion

Prestaţii 
sociale per 
raion MDL

„Demos”

Edineţ

START-1 151 115 175700 93 134090 309790

307 663610START-2 109 100 158640 98 127880 286520
ACCENT-1 25 22 18700 18 15800 34500
ACCENT-2 22 22 16400 22 16400 32800

Ocniţa ACCENT-1 40 39 29700 36 26100 55800 61 90300ACCENT-2 21 21 17250 21 17250 34500

Briceni ACCENT-1 42 36 29300 35 28000 57300 62 84300ACCENT-2 20 20 13500 20 13500 27000

„Artemida”

Drochia ACCENT-1 39 12 10350 29 21600 31950 59 54750ACCENT-2 20 17 12920 13 9880 22800

Rîşcani ACCENT-1 69 37 31450 34 27100 58550 89 86670ACCENT-2 20 21 15960 16 12160 28120

Donduşeni ACCENT-1 74 46 38200 41 32400 70600 94 94920ACCENT-2 20 20 15200 12 9120 24320
Total 672 528 583270 488 491280 1074550 672 1074550

Centre sociale/ servicii Localitate Gestionar
Buget 
alocat
MDL

Persoane 
asistate anual 

/capacitate 
medie/

Cost 
anual per 
beneficiar 

MDL
1. Centru de criză 

familială "SOTIS"
mun. Bălţi Primăria mun. Bălţi 547.000 50 10.940

2. Instituţia Publica  
Centrul Maternal 
„Pro Familia”, 
Căuşeni

or. Căuşeni Consiliul Raional 
Căuşeni

571.400 32 cupluri 
mamă-copil

17.856

3. Centrul de 
reintegrare socială 
a tineirlor

raionul Cărpineni, 
com.Hînceşti

Consiliul Raional 
Hînceşti

518.000. 50 10.360

4. Serviciu Integrare 
Socio-Profesională 
a tinerilor 
defavorizaţi

6 raioane: Edineţ, 
Briceni, Ocniţa, 

Drochia, Rîşcani, 
Donduşeni.

Asociaţia obştească 
“Demos” (Edineţ) 
în parteneriat cu 

“Artemida” (Drochia)

1.406.000 180 7.811

Cost SISP pentru 4 ani, MDL Nr. beneficiari asistaţi în 4 ani Cost SISP per beneficiar, MDL

4.680.261,00 670 6.985,00
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SISP CA GENERATOR AL LOCURILOR DE  MUNCĂ  
PENTRU SPECIALIŞTI

„Un asemenea serviciu este necesar nu doar în oraşul 
Edineţ, dar şi în alte oraşe!” (Ştefan)

 „Eu am rămas foarte mulţumită şi bucuroasă de grija, atenţia şi întelegerea specialiştilor. În oraşul nostru nu există un 
serviciu similar şi, după părerea mea, „Demos” nu e o simplă organizaţie, ci o echipă de specialişti şi oameni buni, cu 
calităţi morale înalte, gata să te ajute la nevoie. Mulţumesc pentru că sunteţi!” (Nadejda)

Pentru realizarea Serviciului Integrare Socio-Profesională în 6 
raioane de nord ale Moldovei timp de 4 ani au fost instituite 8 
funcţii pentru 16 specialişti şi 2  lucrători tehnici. Au fost angajaţi:

 6 asistenţi sociali;
 2 psihologi;
 2 jurişti;
 2 coordonatori SISP;
 1 coordonator proiect;
 1 secretar tehnic;
 2 contabili;
 2 menajere.

Din 18 angajaţi 15 sunt tineri cu vîrsta între 25 şi 30 ani. Dintre 
ei 13 sunt tineri specialişti cu diplome universitare, iar 2 (lucrători 
tehnici) au studii medii. 

SISP reprezintă o platformă de creştere profesională şi o sursă 
de venit pentru tinerii specialişti.

SISP investeşte în capacitatea profesională a personalului prin 
următoarele:

 Formare profesională (cursuri de instruire, traininguri, 
ateliere de lucru etc.);

 Schimb/transfer de experienţă (vizite de studii în ţară şi 
peste hotare).

SISP este implementat în 6 raioane de nord ale Republicii 
Moldova: Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Rîşcani.

Oficiul SISP pentru raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa este plasat în 
incinta CRST „Alternativa”, (AO „Demos”) situat pe str. Alexandru cel 
Bun, 18 „b”, or. Edineţ. 

Oficiul SISP pentru raioanele Drochia, Donduşeni, Rîşcani este 
plasat în incinta Centrului Maternal „Ariadna” (AO „Artemida”), situat 
pe str. Alexandru cel Bun, 21, or. Drochia.

Locul implementării

Asociaţia obştească „Demos” este partenerul Caritas Elveţia în 
realizarea Strategiei pentru Republica Moldova 2009-2012, 2013-2016.

SISP în diferite faze a fost realizat în consorţiu cu asociaţiile 
obşteşti naţionale:

 AO „AVISO” (realizarea secretariatului tehnic al proiectelor);
 Centrul de Investigaţii şi Cercetări „SocioPolis” (monitorizarea 

tinerilor în procesul de integrare socială, realizarea cercetării 
sociologice „Situaţia tinerilor defavorizaţi din nordul Republicii 
Moldova”, asistenţă consultativă în realizarea cercetării „Impactul SISP 
asupra tinerilor defavorizaţi”);

 AO „ProRuralInvest” (elaborarea planului de afaceri „Atelier de 
instruire profesională şi producere a articolelor de confecţii”);

 Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copiilor (trainingul de formare a specialiştilor din echipa 
multidisciplinară în realizarea activităţilor de educaţie non-formală a 
tinerilor, Curricula Şcolii Deprinderilor de Viaţă, Ghidul trainerului);

 AO „Artemida” (realizarea SISP în raioanele Drochia, Donduşeni, 
Rîşcani);

 Consiliul Raional Rîşcani, Consiliul Raional Donduşeni, 
Primăria oraşului Edineţ (Acord-cadru de colaborare pentru realizarea 
Serviciului Integrare Socio-Profesională).

Parteneriate create RECOMANDĂRI
SISP reprezintă un model de bune practici 
în servicii sociale, fapt remarcat de către 
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a 
Familiei din Republica Moldova şi de către 
Caritas Elveţia. Însă, pe lângă reuşite, 
echipa SISP se confruntă cu dificultăţi, care 
nu depind în mod obiectiv de Asociaţia 
obştească „Demos” ca implementator al 
SISP. 
Pentru a îmbunătăţi calitativ şi cantitativ 
Serviciul, venim cu următoarele 
recomandări:
Pentru instituţiile guvernamentale:

 Necesitatea unui control riguros asupra 
procesului de documentare a copiilor 
orfani în perioada de studii în instituţii 
rezidenţiale şi în şcoli profesionale, 
pentru a preveni situaţiile dificile cu 
care se confruntă tinerii în lipsa actelor 
de identitate la momentul absolvirii 
instituţiilor de învăţămînt;

 Simplificarea procedurii de 
documentare a tinerilor lipsiţi de sprijin 
familial prin:

 omiterea taxelor de documentare, 
 excluderea condiţiei de indicare a vizei 

de reşedinţă (în lipsa acesteia),  
 reducerea perioadei de documentare 

(timp de 1-2 luni tinerii din SISP se află 
într-o stare de maximă vulnerabilitate: 
fără acte, loc de muncă, resurse 
materiale pentru existenţă);

 Oferirea asistenţei medicale gratuite, 

pentru unele categorii de tineri 
defavorizaţi la locul aflării, fără a se 
ţine cont de lipsa poliţei de asigurare 
medicală şi de reşedinţa lor oficială (viza 
de reşedinţă a absolvenţilor gimnaziilor-
internat şi a şcolilor profesionale expiră 
la momentul obţinerii diplomei de 
studii. Tinerii cu statut de orfan şi cei 
lipsiţi de sprijin familial nu au un loc 
permanent de trai, fapt ce le reduce 
accesul la serviciile medicale). 

 Monitorizarea procesului de gestionare 
a banilor oferiţi tinerilor cu statut de 
orfan la momentul absolvirii şcolilor 
profesionale, pentru o gestionare 
eficientă a resurselor financiare, de 
exemplu, pentru procurarea bunului 
imobiliar sau pentru locaţiune pe 
termen lung;

 Oferirea tinerilor lipsiţi de sprijin familial 
a locuinţelor sociale sau a subsidiilor 
pentru procurarea locuinţei;

 Eficientizarea procesului de aprobare 
a actelor legislative cu privire la 
acreditarea serviciilor sociale oferite de 
către ONG-uri;

 Modificarea Legii cu privire la 
Administraţia Publică Locală prin 
stipulare expres a posibilităţii susţinerii 
financiare şi/sau a contractării serviciilor 
oferite de către ONG-urile de utilitate 
publică;

 Aprobarea cadrului normativ al SISP 
de către MMPSF al RM, precum şi prin 
Hotărîre de Guvern.

Pentru administraţiile publice locale: 
 Facilitarea accesului tinerilor 

defavorizaţi din localitate la serviciile 
sociale existente;

 Susţinerea organizaţiilor neguverna-
mentale prestatoare de servicii sociale, 
inclusiv prin finanţarea din bugetele 
locale (granturi), precum şi în baza 
parteneriatului public-privat.

Pentru comunitatea oamenilor de 
afaceri:

 Dezvoltarea spiritului de responsabili-
tate socială;

 Susţinerea centrelor sociale şi a 
serviciilor specializate adresate tinerilor 
defavorizaţi prin sprijin material, donaţii 
şi sponsorizări.

Pentru societatea civilă: 
 Replicarea experienţei „Demos” în 

prestarea SISP şi îmbunătăţirea calitativ-
cantitativă a Serviciului adresat tinerilor 
defavorizaţi.
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Denumire:  Asociaţia obştească „Demos”.
Înregistrare: 12.10.2001.
Misiune: Dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor socio-economice ale tinerilor pentru 

o comunitate prosperă.
Scop: Crearea condiţiilor de viaţă şi de dezvoltare a tinerilor din regiunea de nord a 

Republicii Moldova şi integrarea lor socială.
Motto: Asociaţia Obştească „Demos”: mereu axată pe interesele şi nevoile tinerilor! 
Acoperire regională: raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Rîşcani. 
Domenii prioritare: Social, Educaţie, Democraţie şi Drepturile omului, Dezvoltare 

comunitară.
Resurse umane: în asociaţie sunt angajaţi 12 specialişti, care muncesc cu o normă întreagă 

de muncă. De asemenea activează 3 grupuri de voluntari în cadrul Programului Tineret.
Beneficiari ai ONG-ului: tinerii vulnerabili (orfani, din familiile social-vulnerabile, şomeri, ex-

deţinuţi etc.), femei tinere (mame solitare, victime ale traficului de persoane, victime ale 
violenţei în familie), familii tinere, copii şi tineri rămaşi fără sprijin familial, ONG-uri din 
domeniul Social, asistenţii sociali comunitari, APL. 

Donatori: Banca Mondială, Ambasada SUA în R. Moldova,  Agenţia Elveţiană pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, UNDP, UNICEF, AFEW, Caritas Elveţia, Fundaţia 
Eurasia, Fundaţia Est Europeană, OIM. 

Distincţii: Premiu pentru cele mai bune practici în realizarea serviciilor de instruire şi 
consultanţă ONG-urilor din domeniul Social (Proiectul TACIS-2, 2007), Persoana Anului 
2007, 2010 din Societatea Civilă (Primăria oraşului Edineţ), Premiul II al Reprezentanţei 
ONU în R.Moldova pentru cele mai reuşite iniţiative şi acţiuni în apărarea Drepturilor 
Omului (2009).

Publicaţii: 
 Self Cleaning Attitude. Good practices in the separate waste collection (2007)
 Reintegrarea socială a tinerilor vulnerabili. Studiu sociologic (2007)
 Buletin Informativ „Salut!” (2007) 
 Reintegrarea socio-profesională a tinerilor defavorizaţi. Practici de succes (2010)
 Ghid în viaţa independentă. Cartea TA pentru orice situaţie de viaţă. (3 ediţii: 2010, 

2011)
Rechizite bancare pentru donaţii (Ajutor tinerilor în dificultate):
Asociaţia Obştească „Demos”
str. Basarabia, 10, or. Edineţ                                                    
c/f: 5051550
BC Moldova-Agroindbank SA; fil. Edineţ
AGRNMD2X791
IBAN  MDAG000000022512049539        
c/d: 22512049538

Date generale despre implementator GLOSAR Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor (CRST) – unitate 
publică sau privată prestatoare de servicii de asistenţă 
socială la nivel comunitar cu regim mixt de activitate, 
respectiv: cu regim rezidenţial pe o durată determinată 
pentru tinerii, care necesită găzduire în baza evaluărilor 
efectuate, şi cu regim de zi pentru tinerii, al căror suport 
social nu impune aplicarea măsurii plasamentului.

Contract de intervenţie – un instrument utilizat de asistentul 
social, fără efecte juridice, cu scopul de a reglementa 
responsabilităţile şi drepturile în cadrul relaţiei de asistare; 
urmăreşte implicarea activă a beneficiarului în relaţia de 
asistare în vederea responsabilizării sale. 

Contractul de locaţiune – prevede o înţelegere între două 
părţi (locator şi locatar), prin care o parte (locator) se 
obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat 
individual în folosinţă sau posesiune temporară, iar 
aceasta se obligă să plătească chiria.

Deprinderi de Viaţă Independentă (DVI) – sînt un grup de 
competenţe psihosociale şi deprinderi de autonomie şi 
interpersonale care ajută oamenii să ia decizii informate, 
să soluţioneze probleme, să gîndească critic şi creativ, 
să comunice eficient, să stabilească relaţii sănătoase, 
să fie empatici cu alţii, să se adapteze la mediul social 
şi să gestioneze vieţile lor într-o manieră sănătoasă şi 
productivă. DVI pot viza acţiuni personale, îndreptate către 
sine sau către alte persoane, la fel şi acţiuni de schimbare 
a mediului înconjurător pentru a-l face favorabil sănătăţii.

Evaluare caz – etapă în instrumentarea cazului din 
momentul deschiderii cazului şi până în momentul 
stabilirii planului de intervenţie. Presupune strângerea şi 
analiza informaţiilor cu privire la situaţia medico – psiho – 
socială a beneficiarului.

Tînăr/Familie în dificultate – tînărul sau familia, al căror 
echilibru este afectat datorită apariţiei unei situaţii dificile, 
pe care nu o poate rezolva cu resurse proprii.

Asistenţa socială – componentă a sistemului de protecţie 
socială, reprezintă  ansamblul de instituţii şi măsuri prin 
care statul şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea 
sau înlăturarea efectelor, temporare sau permanente, 
ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau 
excluderea socială a unor persoane. 

Asistent social – este absolventul unei instituţii de 
învăţământ de specialitate, acreditată de stat în condiţiile 
legii; scopul exercitării profesiei de asistent social îl 
constituie acordarea de asistenţă persoanelor, grupurilor 
şi comunităţilor aflate în dificultate şi crearea condiţiilor 
necesare întăririi sau recâştigării capacităţii acestora 
de a funcţiona social. Asistentul social îndeplineşte o 
misiune socială care are la bază valorile şi principiile etice 
fundamentale ale profesiei, care sunt cuprinse în Codul 
Etic al profesiei.

Autoreferire – situaţie în care beneficiarul de servicii se 
adresează direct serviciului de asistenţă socială pentru a 
fi evaluat.

Autosesizare – situaţie în care o instituţie sau un ONG 
deschide un caz ca urmare a propriei sale decizii, fără ca 
acesta să fie referit de o persoană sau instituţie.

Act de constatare a condiţiilor de trai – instrument de lucru 
cu ajutorul căruia se evaluiază situaţia şi condiţiile la locul 
de trai al beneficiarului.

Beneficiar – orice individ, familie, grup sau comunitate 
care beneficiază de servicii sociale (evaluare, intervenţie, 
monitorizare).

Caz social – situaţie identificată şi înregistrată de un 
profesionist, care necesită intervenţia specializată a unui 
serviciu de protecţie şi asistenţă socială.
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planul de intervenţie şi coordonează intervenţia altor 
specialişti (psiholog, jurist, etc.) în soluţionarea cazului.

Marginalizare – procesul de situare pe o poziţie socială 
periferică, prin izolare, a indivizilor sau grupurilor cu acces 
limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi 
comunicaţionale ale colectivităţii.

Mediere – metodă confidenţială şi privată, prin intermediul 
căreia mediatorii, persoane independente cu o pregătire 
specială, ajută părţile să-şi definească mai clar obiectivele, 
interesele şi le îndrumă astfel încât să construiască 
împreună variante reciproc avantajoase de soluţionare 
a problemei. Medierea oferă persoanelor şi grupurilor 
oportunitatea de a-şi asuma responsabilitatea rezolvării 
disputelor şi de a menţine permanent controlul asupra 
deciziilor care le afectează viitorul. Se evită astfel folosirea 
măsurilor abuzive şi deteriorarea relaţiilor dintre părti, 
încurajându-se dialogul, colaborarea, respectul reciproc.

Monitorizare caz – etapă în managemetul cazului care începe 
după etapa de intervenţie şi se finalizează la închiderea 
acestuia; presupune urmărirea şi evaluarea permanentă 
a situaţiei beneficiarului pentru a se asigura starea de 
echilibru urmărită în rezolvarea cazului. Asistentul social 
nu intervine decât dacă se modifică date ale situaţiei 
beneficiarului sau intervin factori neprevăzuţi care pot 
afecta echilibrul realizat.

Monitorizare – procesul de urmărire a implementării 
activităţilor de asistenţă socială propuse spre realizare 
într-o perioadă determinată de timp (ex: numărul de cazuri 
instrumentate, serviciile existente la nivelul comunităţii, 
etc.).

Planul Individualizat de Servicii (PIS) – totalitatea 
serviciilor acordate unui tânăr în baza evaluării complexe 
a necesităţilor acestuia care au drept scop, suportul, 
menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor pentru depăşirea 
unei situaţii identificate drept risc social, astfel asigurînd 
dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă.

Integrarea/reintegrarea socială – reprezintă un proces 
de reabilitare socială şi personală (dobândirea de statut 
social, învăţarea normelor sociale, crearea relaţiilor 
interpersonale, integrarea profesională, etc.) a indivizilor 
care, din diferite motive, au fost privaţi temporar sau 
permanent de viaţa comunitară (absolvenţi ai instituţiilor 
de tip internat,  ex-deţinuţi, etc.)

Integrare/incluziune familială, comunitară şi socială 
– acţiuni specifice în vederea asigurării accesului şi 
menţinerii tânărului în familia sa biologică sau de tip lărgit, 
participarea tânărului la viaţa comunităţii de apartenenţă 
şi acceptarea acestuia de către comunitate.

Intervenţie – etapă în instrumentarea unui caz social şi care 
se finalizează în momentul atingerii obiectivelor specifice 
din planul de intervenţie. Intervenţia se realizează cu 
scopul de a sprijini persoana/familia să depăşească situaţia 
de criză/dificultate.

Locuinţă asistată - este un spaţiu de locuit temporar 
(casă, apartament, odaie în cămin) oferită pe o perioadă 
determinată de timp, care este achitată conform unei 
sume negociate între locatar (chiriaş) şi locator (stăpînul 
locuinţei).

Management de caz  - demersul pe care îl realizează 
specialistul, prin respectarea unor reguli şi principii, în 
vederea lucrului eficient pe caz. Pentru realizarea acestui 
demers specialistul utilizează procedee manageriale: 
planificarea activităţii (punctarea etapelor de 
intervenţie); identificarea de soluţii/resurse; administrare 
(implementarea acţiunilor propriu-zise); coordonare şi 
control (monitorizarea cazului şi evaluarea rezultatelor 
obţinute pe parcursul demersului). Termeni utilizaţi în 
aceiaşi arie semantică: coordonare caz, instrumentare caz.

Manager caz – profesionistul în asistenţă socială care este 
responsabil de managementul unui caz social de la 
deschiderea şi până la închiderea acestuia. Managerul de 
caz stabileşte instrumentele şi tehnicile de lucru, elaborează 

SISP – Serviciul Integrare Socio-Profesională - complex 
de servicii multidisciplinare adresate tinerilor defavorizaţi 
şi celor în dificultate, cu scopul integrării lor sociale. Este 
o inovaţie a Asociaţiei obşteşti „Demos”, replicată de o 
serie de ONG-uri, care activează în diferite regiuni ale R. 
Moldova pe domeniul de asistenţă a tinerilor defavorizaţi.

Situaţie de criză – starea care apare  la un moment dat în viaţa 
unei persoane/familii şi care generează un dezechilibru, 
persoana/familia neavând resursele necesare pentru 
depăşirea acesteia.

Solicitant de servicii – tînărul/reprezentantul legal al 
acestuia, instituţia de învăţămînt sau organul competent 
din cadrul APL, care referă sau solicită includerea în cadrul 
serviciilor sociale oferite de către o instituţie socială/ONG.

Supervizarea – este o metodă de lucru care presupune 
analiza activităţii asistentului social, îndrumare teoretică 
şi practică în instrumentarea cazurilor, sprijin moral 
şi dezvoltarea personală şi profesională a persoanei 
supervizate. 

Şcoala DVI – serviciu de asistenţă educaţională pentru 
formarea deprinderilor de autonomie şi a abilităţilor 
sociale, realizat sub formă de trainingruri elaborate în 
mod participativ în baza necesităţilor şi doleanţelor 
tinerilor din SISP.

Tînăr defavorizat – persoană tînără (în SISP grupul ţintă îl 
reprezintă tineri cu vîrsta între 16 şi 30 ani), care datorită 
unei anumite situaţii sociale (orfan sau lipsit de sprijin 
familial, lipsa locuinţei, a unui loc de muncă, etc.), cu care 
se confruntă pe o perioadă de timp, nu-şi poate asigura 
cu resursele proprii condiţii minime de viaţă (din punct de 
vedere social, economic, cultural, politic) fiind necesară 
intervenţia serviciilor specializate.

Prevenire – implementarea unui set de măsuri (sociale, 
educaţionale, economice, medicale) pentru a înlătura 
factorii de risc care pot afecta individul/familia/grupul/
comunitatea şi pentru a îmbunătăţi şi restabili echilibrul 
familiei. 

Protecţie socială – ansamblul de acţiuni, decizii şi măsuri 
întreprinse în societate pentru prevenirea, diminuarea sau 
înlăturarea consecinţelor unor evenimente care prezintă 
riscuri sociale asupra condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 
Obiectivul principal al protecţiei sociale este crearea unui 
nivel de bunăstare şi securitate socială pentru întreaga 
populaţie şi în special pentru categoriile defavorizate. 
Acest obiectiv se realizează prin implementarea serviciilor 
sistemului de asigurări sociale şi ale sistemului de 
asistenţă socială, precum şi prin intermediul Organizaţiilor 
Neguvernamentale (ONG) specializate pe domeiul 
respectiv.

Redeschidere caz – reprezintă un demers al intervenţiei 
asistentului social într-un caz considerat închis atunci 
când problema iniţială reapare. În situaţia în care pentru 
acelaşi beneficiar există o altă problemă se deschide un 
caz nou. Din punct de vedere metodologic, procedura 
de lucru pentru “redeschiderea cazului” este similară cu 
“deschiderea cazului”, dar în această situaţie asistentul 
social deţine mai multe informaţii cu privire la dinamica/
situaţia beneficiarului în demersul de rezolvare a cazului.

Referire caz – reprezintă o situaţie în care o altă persoană/
instituţie solicită un serviciu de asistenţă socială pentru 
beneficiar (ex.: rudele, vecinii, spitalul se adresează Secţiei 
Asistenţă Socială, unui ONG sau Primăriei).

Servicii sociale – complex de activităţi adresate populaţiei 
care au drept obiectiv menţinerea, refacerea şi dezvoltarea 
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de 
dificultate/criză, în cazul în care persoana sau familia nu 
are posibilitatea să o rezolve singură.
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Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectelor „START-2” şi 
„ACCENT-2” implementate de către Asociaţia obştească „Demos” în 

consorţiu cu Asociaţiile „Artemida” şi „Aviso”.
Proiectele sunt componente ale Strategiei Caritas Elveţia pentru 

Republica Moldova, finanţate din sursele Direcţiei Elveţiene pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională. 

Opiniile exprimate în publicaţie nu reflectă neapărat punctele de vedere 
ale finanţatorilor.
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Model de bune practici 
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Asociaţia Obştească „Demos”

Adresa oficiului:
str. Alexandru cel Bun, 18 „b”, or. Edineţ, 4601-MD, 
R. Moldova,
Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor 
„Alternativa” 

Tel./fax: (+373) 246 24018, 246 23018 

GSM: (+373) 690 151 76,  (+373) 69 68 11 00

Adresa juridică: str. Basarabia, 10, or. Edineţ

E-mail:  enterdemos@yahoo.com,  
 liliana.demos@gmail.com 

Web:  http://asociatiademos.wordpress.com   
 http://accentonyouth.wordpress.com

Persoane de contact: 
Liliana Samcov, Director executiv AO „Demos”
Viorica Orac, Coordonator servicii


