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 Scurt istoric 

 
 

2001: fondare și înregistrare 
2001-
2004: 

• Activități în bază de volutariat axate pe 
dezvoltarea copiilor și tinerilor, a partici-
pării acestora în procesul decizional și în 
viața comunității 

• Activități de caritate 
2004-
2005 

• Conceperea și dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru tineri defavorizați 

2006-
2010 

• Dezvoltarea serviciilor de integrare socială 
și pe piața muncii a tinerilor  social 
vulnerabili 

• Locuințe Asistate pentru tineri ex-
instituționalizați și victime ale TFU 

• Sprijinirea APL în organizarea 
managementului deșeurilor solide la nivel 
de comunitate 

2010-
2013 

• Dezvoltarea Serviciului Integrare Socio-
Profesională în nordul  Republicii Moldova 

• Lansarea Centrelor de ghidare în carieră în 
2 Școli profesionale (Rîșcani, Ungheni) 

2013-
2016 

• Extinderea Serviciului Integrare Socio-
Profesională în centrul Moldovei și în 
regiunea transnistreană 

• Abilitarea femeilor vulnerabile din regi-
unile rurale din nordul și centrul țării prin 
susținerea activităților economice 

• Dezvoltarea Centrelor de ghidare în 
carieră în 2 Școli profesionale (Rîșcani, 
Ungheni) 

• Pilotarea conceptului Ghidare în carieră în 
3 instituții școlare din regiunea de nord a  
Republicii  Moldova 

2017 • Extinderea Serviciului Integrare Socio-
Profesională pe ambele maluri ale 
Nistrului 

• Dezvoltarea serviciilor de Ghidare în 
carieră în nordul Republicii Moldova 

 
Liliana Samcov,  
Director executiv 

 
2017 a fost pentru echipa „Demos” un 
an în care ne-am atestat ca ONG cu un 
grad mai avansat de maturitate.  A fost 
un an fructuos care a marcat o nouă 
etapă în evoluția Asociației noastre 
prin următoarele realizări:  

 
• Servicii sociale extinse la nivel 

național printr-o rețea 
neformală de  6 prestatori din 
OSC de pe ambele maluri ale  
râului Nistru; 

• Contribuție elocventă la 
realizarea Strategiei de 
dezvoltare a educaţiei 
„Educaţia-2020” prin 
promovarea activităților de 
ghidare în carieră în cadrul 
instutuțiilor școlare și 
consolidarea resurselor umane și 
tehnico-materiale a 6 instituții 
școlare;  

• Colaborare cu Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale al Republicii Moldova ca 
partener de dezvoltare; 

• Politici interne dezvoltate și puse 
în aplicare; 

• 40 specialiști din domeniul socio-
umanist  asigurați cu locuri de 
muncă, în cadrul proiectelor 
derulate. 

 
Anul 2017 ne-a demonstrat punctele 
tari și slabe, ne-a afirmat necesitatea 
reconceptualizării misiunii ONG-ului 
și a strategiei de dezvoltare pe 
termen mediu și lung – planuri 
majore care urmează să le definim în 
anul 2018. 
2017 a fost un an în care ne-am 
convins că „Demos” este pentru 
fiecare din noi un mod de gândire, de 
simțire, un mod de viață și de slujire 
a aproapelui. 
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Serviciul Integrare Socio-
Profesională (SVIS) 

 
REZULTATE 

Concurs de granturi pentru 
prestatorii de servicii sociale 
adresate tinerilor defavorizați 

4 ONG-uri 
selectate 

Valoarea totală a 
granturilor: 
200.920 € 

Rețeaua neformală „SVIS 
Moldova” creată și dezvoltată, 
prin ședințe trimestriale și 
comunicare continuă 

6 membri 3 din regiunea 
transnistreană 
3 din dreapta 
Nistrului  

Consolidare a capacităților a 5 
echipe multidisciplinare 
(instruire și consultanță)  

25 
specialiști 

96 ore  de 
instruire, 293 
consultații, 44 
vizite în ONG-uri  

Colaborare intersectorială în 
cadrul SVIS (Acorduri ) 

16 APL 
2 APC 

27 instituții de 
stat  

Beneficiari asistați cu servicii 138 81 mediu rural 
57 mediu urban 

Beneficiari asistați în procesul de 
angajare 

120, din ei 95 sunt angajați în 
câmpul muncii 

Beneficiari cu dificultăți de ordin 
psihologic depășite 

138 695 intervenții 

Beneficiari cu dificultăți de ordin 
juridic depășite 

109 699 intervenții, 
129 acte juridice 
perfectate 

Beneficiari asistați social 138 901 intervenții 
Beneficiari formați profesional 
de furnizori autorizați din RM 

35 14 meserii 
obținute 

Beneficiari abilitați economic 32 23 dezvoltă o 
activitate 
antreprenorială 

Cadru normativ elaborat în mod 
participativ și testat 

Regulament  
Standarde de calitate 

Promovare „SVIS Moldova” Conferință de presă 
Materiale în mass-media 
Produse promo 
 
 

 

Serviciul a fost lansat în anul 
2009,  în raionul Edineț.  

Din 2010 se extinde în nordul 
și centrul Moldovei, ca din 2014 
să trecă și peste Nistru.  

Din 2017 SVIS funcționează și 
în sud-estul Moldovei, precum și 
pe întreg teritoriul transnistrean. 

Beneficiarii serviciului sunt 
tineri cu vârsta între 18 și 30 ani: 
orfani, victime a violenței în 
familie, tineri proveniți din medii 
vulnerabile, părinți solitari ș.a. 

Serviciul este prestat de către o 
echipă multidisciplinară în baza 
managementului de caz. 

Cooperarea intersectorială și 
referința beneficiarilor sunt con-
dițiile de bază pentru integrarea 
lor socio-profesională. 

În procesul de colaborare cu 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, inițiat printr-
un acord, ne așteptăm la suport 
în definitivarea și aprobarea 
cadrului normativ al serviciului. 

În SVIS tinerii beneficiază de 
asistență psihosocială și juridică, 
ghidare în carieră, educație 
pentru formarea abilităților 
sociale și de viață independentă. 
Cca 20% din tineri dezvoltă com-
petențe antreprenoriale și bene-
ficiază de suport pentru lansarea 
activității economice. 

În rezultatul asistenței în SVIS, 
tânărul obține un grad mai sporit 
de independență economică și un 
trai mai bun. 
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Pornind de la  
• Necesitatea unei abordări complexe și 

moderne a dimensiunii Ghidare în 
carieră în învățământul general din 
Republica Moldova,  

• Posibilitatea adaptării bunelor practici 
ale ţărilor europene mai dezvoltate la 
realităţile culturale, economice şi 
sociale ale țării noastre,  

• Capacitatea echipei „Demos” de a 
contribui la realizarea Strategiei 
„Educația-2020” prin expertiză, suport 
în procesul de modernizare a şcolii, 
dezvoltare a resurselor umane şi 
tehnico-materiale, monitorizare a 
progreselor obținute, 

în anul 2014 a fost proiectat conceptul 
„Orientarea profesională a elevilor din 
ciclul gimnazial”, pilotat timp de 18 luni în 
3 instituții școlare din r-l Edineț. În 2017 
conceptul este dezvoltat și aplicat în 
clasele de liceu. 

În scopul de a facilita ghidarea în 
carieră a elevilor din clasele VIII-IX și din 
clasele X-XI din 6 instituții școlare din 
raionul Edineț, precum și tranziţia de la 
un nivel de şcolaritate la altul: de la 
treapta gimnazială la cea liceală sau la 
educaţia tehnic-vocaţională, proiectul 
actual urmărește 4 obiective: 
1. Capacităţi profesionale mai dezvoltate 

în ghidarea în carieră a elevilor, a 
specialiştilor din sistemul educaţional 
din raionul Edineţ; 

2. Noi tehnologii în ghidare în carieră 
integrate în 6 instituţii de învăţământ; 

3. 200 elevi din 6 instituţii de învăţământ 
din raionul Edineţ asistați în 
dezvoltarea personală, a  abilităţilor 
sociale, în alegerea profilului 
profesional;  

4. Servicii de ghidare în carieră de înaltă 
calitate oferite elevilor din 6 instituții 
de învăţământ din raionul Edineţ.  
 

Acțiunile centrate pe interesele și 
nevoile elevului sunt organizate sub formă 
de activități școlare (la clasă și în afara 
clasei) și activități extrașcolare (non-
formale). 

Echipa „Demos” poartă un dialog 
constructiv cu Ministerul Educației,  
Culturii și Cercetării pentru a deveni 
partener de dezvoltare și a contribui la 
modernizarea sistemului educațional al 
Republicii Moldova. 

 
 

 

Ghidarea în carieră a elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REZULTATE 
• 3 module de 

instruire  
• 168 consultații 
• 1 vizită de studiu în 

7 instituții din 
Suceava  

21 specialiști din sistemul 
educațional dețin capacități 
mai sporite de ghidare în 
carieră a elevilor 

Set de proceduri și instrumente de lucru elaborat și pus 
în aplicare în 6 instituții școlare participante în proiect 
• 3 cabinete de consiliere psihologică din 3 instituții 

școlare dotate cu echipament tehnic, mobilier, baterie 
de teste PED-b, carte metodică 

• 1 cabinet de coordonare metodică a psihologilor   
școlari din Direcția Educație dotat cu echipament 
tehnic, baterie de teste PED-b, carte metodică 

7 psihologi au fost instruiți și au obținut licență pentru 
utilizarea Platformei de evaluare a dezvoltării copiilor de 
6/7-19 ani, PED-b (COGNITROM, Cluj-Napoca, Romania) 
6 ture a Școlii de vară 
"AVIS" realizate în 
lunile iunie-iulie 

 

120 copii au dezvoltat abilități 
sociale, de viață independentă, 
abilități de orientare în lumea 
profesiilor și o mai bună 
cunoaștere a pieții muncii 

200 elevi au fost 
antrenați în evaluarea 
inițială și proiectarea 
carierei 

200 planuri individuale de 
proiectare a carierei a elevilor 
elaborate  

84 elevi și 6 specialiști au participat la evenimentul "Ziua 
Ușilor Deschise" organizat de Școala Profesională Cupcini, 
în care s-au familiarizat cu viața școlii și cu 6 meserii 
studiate 
15 activități de grup, 
62 trainiguri realizate 
de diriginți și psihologi  

200 elevi au fost antrenați în 
activități individuale și de 
grup  

12 activități  de grup cu 
părinții 

135 părinți își sprijină copii  în 
proiectarea carierei 

Acțiuni promovate în 
mass-media  

4 articole în ziare și surse 
electronice, 1 reportaj TV 
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DIALOG INTERCULTURAL 
 
REZULTATE 

Activități Participanți 
5 Ateliere de instruire pentru profesori 27 
10 sesiuni de informare a cadrelor didactice 
organizate de profesorii instruiți 

102 

24 sesiuni de informare a elevilor organizate de 
profesorii instruiți 

423 

Participare în 2 Schimburi Interculturale în Trogen, 
Elveţia 

11 

2 Activități de follow-up în urma Schimburilor 
interculturale, organizate de participanți (elevi) 

48 

5 sesiuni de informare realizate de voluntarii AO 
“Demos” în cadrul atelierului  privind dialogul şi 
educaţia interculturală 

61 

Gala Teatrului Intercultural 14 
Curs de formare continuă a profesorilor axat pe 
obținere de competențe interculturale  

4 

Curs de formare pentru inspectori școlari și 
manageri școlari 

3 

78 sesiuni de informare organizate de profesori  
Participare la conferința națională a cadrelor didactice din 4 școli 

 
 

 
 
 
 
 

PARTENERIATE 
OSC APC APL Instituții de stat 

„Amici dei Bambini”, 
Chișinău 

Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale al RM 

Consiliul Raional Edineț Direcția Educație a  
CR Edineț 

Asociația Umanitară 
„Filantropia Creștină”, Orhei 

Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării al RM 
 

Primăria mun. Edineț  
Primăria or. Ocnița 

Direcția Asistență Socială 
a  CR Edineț 

„Asociația Psihologilor 
Tighina”, Căușeni 

  AOFM Edineț 

Asociația „Serdțe”, Varnița    AOFM Ocnița 
„Jenskie Initiativî”,    
„Detstvo-Deteam”, Tiraspol 

  Oficiul de Probațiune 
Ocnița 

 
„Perspectiva”, Rîbnița 

  6 insituții de învățământ 
din r-l Edineț 

Proiectul ”Dialog Intercultural în 
Moldova” a fost lansat în anul 2010,  
de către Consiliul Naţional al 
Tineretului din Moldova, din sursele 
Fundației Elvețiene pentru Copii 
Pestalozzi. AO „Demos” este partener 
local responsabil pentru derularea 
activităților în raionul Edineț.  

Proiectul reprezintă un program 
complex de instruire şi sensibilizare 
privind toleranţa şi educaţia inter-
culturală. Activităţile proiectului sunt 
adresate copiilor/tinerilor, cât şi 
persoanelor responsabile de realizare 
a drepturilor copiilor/tinerilor: 
părinţi, pedagogi. 

Proiectul promovează prin inter-
mediul campaniilor de sensibilizare 
publică dialogul intercultural şi prin-
cipiul de toleranţă faţă /între 
copii/tineri reprezentanţi ai diferitor 
etnii care sunt marginalizaţi sau 
discriminaţi. Activităţile de instruire 
ale proiectului sunt orientate spre 
dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare şi înţelegere interetnică 
şi spre obţinerea cunoştinţelor 
privind toleranţa şi educaţia 
interculturală. 
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RAPORT FINANCIAR 2017 

 
Mulţumim tuturor finanţatorilor și partenerilor noştri 

pentru încredere și sprijin! 
 

FINANȚATORI 
 
 
 

Donator privat  
 din Europa 

FLUXURI DE NUMERAR   MDL CHELTUIELI MDL 
Venituri 2017 4 101 299 Consumuri privind retribuirea muncii 1 483 512 
Cheltuieli 2017 4 101 299 Contribuţii privind asigurările sociale de stat   338 400 
Stocuri şi numerar la sfârşitul 
perioadei 

1 866 932 Contribuţii privind asigurările medicale 
obligatorii 

77 776 

VENITURI Cheltuieli de deplasare 53 400 
SURSA DE VENIT VENIT  Impozite şi taxe locale 942 

Delagația UE în Republica Moldova 1 594 558 Materiale 67 309 
Caritas Viena 1 501 156  Produse petroliere 9 107 
Donator privat din Europa  664 467 Gaze naturale 37 990 
Municipalitatea Viena (Caritas) 319 138 Energie electrică 11 717 
Venituri din colectare de fonduri 20 140 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 9 490 
Desemnarea procentuala, 2% 1 840 Alte cheltuieli materiale 421 302 

TOTAL 4 101 299 Telecomunicaţii 11 705 
 

 

Consumuri bancare 24  031 
Alte servicii 832 302 
Cheltuieli de arendă a transportului 722 316 

TOTAL 4 101 299 
BILANŢ 2017 

 

Activ MDL Pasiv  MDL 
Mijloace fixe 71 286 Finanțări și incasări 2 270 540 
Numerar  
casă şi bancă 

1 667 
296 

Subvenţii (fonduri) 135 018 

Stocuri 201 170 Alte datorii  42 340 
Active 
nemateriale 

14 220   

Creanţe  493 926   
TOTAL 2 447 898 TOTAL 2 447 898 

38,8% Delegația UE 
36,6% CaritasViena
16,2% Donator privat
7,8% Mun. Viena
0,5% Autofinanţare
0,1% Desemnare procentuală, 2%

  

CONTACTE: PENTRU DONAȚII: 
 
Adresa juridică: 
str. Basarabia, 10, mun. Edineţ 
4601-MD, Republica Moldova 
Tel: /+373 246/ 23018 
ngo.demos@gmail.com 
 
 

 
Adresa oficiului: 
str. Al. cel Bun, 18 „B”, mun. Edineţ 
4601-MD, Republica Moldova 
Tel. mobil: /+373/ 696 81100 
http://asociatiademos.wordpress.com 
 

 
Asociatia Obsteasca„DEMOS” 
Cod fiscal: 1013620004328 
BC «Moldova-Agroindbank» SA  
fil. EdinețSWIFT: AGRNMD2X791  
MD49AG000000022512049536  
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 Dacă ești angajat și ai o sursă de venit 
salarială din care plătești impozit, poți 
redirecționa 2% din impozitul plătit la 

stat pentru cauzele sociale ale  
Asociației Obștești „Demos”. 
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