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Granițele sunt doar niște bariere teritoriale care nicidecum nu pot stopa buna relaționare 
între oameni, mai ales între cetățenii unei țări. Pornind de la această afirmație, în 2014 am 
pus baza unei colaborări durabile între echipele „DEMOS” din Edineț și „SERDȚE” din Bender. 
Specialiștii din dreapta Nistrului au împărtășit cu dărnicie colegilor săi transnistreni  competențe 
și experiență de lucru cu tinerii vulnerabili, în scopul creării și dezvoltării în stânga Nistrului  a 
Serviciului Integrare Socio-Profesională (SVIS Moldova). Această reușită de colaborare, dar și 
necesitatea acută a serviciului pentru tineri ne-au inspirat să concepem acest proiect ambițios. 
Ne-am gândit că o rețea de OSC-uri prestatoare de servicii sociale poate reuși mai mult decât 
1-2 asociații. Astfel, am unit în rețeaua „SVIS Moldova” 6 echipe în care am investit competențe, 
timp, resurse materiale și informaționale, pentru ca în scurt timp să avem SVIS extins în toată 
regiunea transnistreană și în 6 raioane din dreapta Nistrului.

Cuvântul „încredere” a trecut ca un laitmotiv prin toate activitățile proiectului, însemnând încredere în potențialul profesional, 
în oameni, în rezultate obținute și nu în ultimul rând, încrederea autorităților în necesitatea și eficiența Serviciului Integrare 
Socio-Profesională prestat tinerilor defavorizați. Proiectul a unit echipele de specialiști, precum și tinerii de pe ambele 
maluri ale Nistrului, care nu fac diferențe de ordin geografic și lingvistic.
Considerăm pe bună dreptate, că acest proiect este o etapă în eliminare a stereotipurilor și granițelor construite în ultimii 
ani de-a lungul Nistrului, iar tinerii care au beneficiat de pe urma acestui proiect vor fi mai dezvoltați, mai activi, mai prosperi 
și vor da o bună educație copiilor săi care vor construi viitorul țării noastre.

  Liliana Samcov
     director A.O. DEMOS,

manager de proiect 
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Proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-
profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” („SVIS-Moldova”) a fost implementat de Asociația Obștească 
”Demos” în parteneriat cu asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și “SERDTE” (Bender) în perioada octombrie 2016 – 
februarie 2019, în 11 raioane și 2 municipii din dreapta și stânga Nistrului. Din bugetul total al proiectului de 738,737,00 Euro 
suma de 590,990.00 Euro reprezintă grantul oferit de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Consolidarea Măsurilor 
de Încredere” (CBM) IV.
Scopul proiectului a constat în consolidarea capacităților rețelei informale de prestatori ai Serviciului Integrare Socio-
Profesională pentru a oferi tinerilor servicii de calitate, la standarde europene. 

Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile prestatoare de servicii sociale din Republica Moldova, inclusiv 

regiunea transnistreană, în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați;
2. Integrarea socio-profesională a 275 tineri defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului;
3. Sensibilizarea Autorităților Publice de pe ambele maluri ale Nistrului față de necesitatea și importanța Serviciului 

Integrare Socio-Profesională pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor defavorizați.

Rezultate principale obținute:  
• O rețea informală de 6 ONG-uri prestează servicii calitative tinerilor dezavantajați de pe ambele maluri ale Nistrului;
• 291 tineri dezavantajați sunt integrați socio-profesional și joacă un rol activ în comunitate;
• Regulament-cadru de funcționare a serviciului social „Locuința Socială Asistată” elaborat;
• Comunitatea și Administrația Publică de pe ambele maluri ale Nistrului apreciază necesitatea și importanța Serviciului 

Integrare Socio-Profesională pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor defavorizați.
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SVIS EDINEȚ, OCNIȚA

Oamenii din sat mă respectă pentru munca mea!

În viață, cel mai bun sfat ți-l dă frizerul: „Ţine capul sus!” Nadejda, 
o tânără de 26 ani, cunoaște acest lucru din propria experiență, 
ea însăși fiind pusă, de multe ori, de a ridica din nou capul și de 
a lupta pentru a-și urma visul. 
Încă din copilărie și-a dorit să devină frizer, dar situația financiară 
nu i-a permis continuarea studiilor la o școală profesională. Nici 
cursurile de scurtă durată nu erau  o soluție bună, deoarece 
activitatea de bază din care se întreținea toată familia era 
agricultura.  Nadejda muncea din zori până în noapte mai întâi 
alături de părinți, apoi de soțul său, neavând nici bani, dar nici 
timp pentru a învăța.
”Nu-mi pot imagina cum aș putea ține foarfeca în mâna și cum 
aș îndrăzni să fac cuiva o frizură… dar dacă aș învăța, frica ar 
dispărea și aș fi mândră să-mi văd clienții mulțumiți. O frizerie 
caldă, amenajată și bine mirositoare în locul muncii în câmp 
este mai mult decât un vis”, – ne-a spus Nadejda atunci când 
am cunoscut-o pentru prima oară într-o sesiune de informare 
despre proiect, la primăria din sat.
Tânăra a fost admisă în proiectul „SVIS Moldova” și, în baza 
unui plan individual de intervenție, a beneficiat de servicii de 
informare, orientare profesională, program de training ș.a.
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SVIS EDINEȚ, OCNIȚA

● ● ●
După absolvirea cursurilor profesionale, Nadejda a fost 
asistată de către jurisconsultul Diana Ikim, în elaborarea unui 
plan de afaceri, care prevedea lansarea activității de frizer și 
achiziționarea instrumentarului necesar.
”Nadejda este o tânără foarte motivată, de aceea a reușit, prin 
intermediul proiectului nostru să-și atingă toate obiectivele 
pentru această perioadă de viață”. Aceasta este părerea întregii 
echipe, exprimată de psihologul Viorica Orac.
Niciodată nu m-aș fi gândit că cineva îmi va oferi un suport 
gratuit! A fost o adevărată minune care mi-a schimbat viața! – 
exclama Nadejda la ultima noastră întâlnire, când am vizitat-o la 
locul de muncă. Era mulțumită de satisfacția clienților săi. Tânăra 
ne-a arătat venitul zilei care făcea parte dintr-un plan mai măreț 
pe care îl poartă în gând.
Oamenii o respectă pe Nadejda pentru munca ei, tânăra fiind un 
exemplu viu pentru alte femei din localitate. 

Adela Ivanov, Diana Hlopețchi-Preașca,
specialiști ai echipei SVIS Edineț, Ocnița
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SVIS ORHEI, REZINA

Pentru un viitor frumos acasă, alături de familie

Irina a crescut într-o familie modestă. Fiind cea mai mare dintre 
copii, a avut mereu grijă de frații mai mici dar și de gospodărie, 
în timp ce părinții lipseau de acasă. După absolvirea studiilor 
gimnaziale, a urmat cursuri de operator la calculator, însă nu a 
reușit să se angajeze conform meseriei obținute. 

Timp de 2 ani a lucrat în calitate de cusătoreasă la un atelier din 
Chișinău, care se ocupa de confecționarea portmoneelor. 
După căsătorie, s-a transferat cu traiul în orașul Rezina unde 
a încercat să-și găsească un loc de muncă, însă fără rezultat, 
neavând calificările necesare pentru ofertele pieței muncii din 
acest oraș. Irina și familia sa nou întemeiată au început să se 
confrunte cu probleme majore de ordin material, astfel încât 
achitarea plății pentru locațiune și serviciile comunale devenea, 
din zi în zi, o povară tot mai grea. 

În speranța angajării legale, Irina s-a adresat la Oficiul Forței de 
Muncă din Rezina unde a obținut statutul de șomer. De acolo, 
a fost referită către Serviciul Integrare Socio-Profesională (SVIS 
Moldova) din cadrul Asociației Umanitare „Filantropia Creștină” 
în vederea acordării asistenței pentru identificarea unui loc de 
muncă.  
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SVIS ORHEI, REZINA

● ● ●
Specialiștii SVIS Moldova i-au oferit Irinei asistență psihosocială 
și juridică, asistență educațională și financiară, în decursul 
a șase luni, în vederea obținerii unei noi profesii și angajării 
legale în câmpul muncii. În rezultatul intervențiilor echipei 
multidisciplinare, Irina a obținut două calificări profesionale 
noi: frizer pentru bărbați și coafor. Ulterior a obținut Patenta de 
Întreprinzător, ceea ce i-a permis Irinei să lucreze legal, în orașul 
Rezina. 

”...Irina este un specialist foarte solicitat în frizeria noastră. 
Clienții așteaptă și jumătate de oră pentru a fi deserviți anume 
de ea...”, ne mărturisește proprietara frizeriei la care lucrează 
tânăra.

Astăzi, Irina își poate construi un viitor alături de familia sa, 
având o sursă de venit stabil și un loc de muncă garantat.  

Lilia Vișanu,
Jurisconsult SVIS Orhei, Rezina
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Când visul devine un succes

”Dacă-ți dorești ca visul să devină realitate – acționează pentru 
a schimba, mai întâi, realitatea în care trăiești” – este motto-
ul Valeriei, o tânără care emană entuziasm și multă dorință de 
schimbare, gustul căreia l-a simțit deja.
Ieri – o tânără mămică, care își dorea mult să facă tot ce-i stă 
în puteri pentru a-și crește copilașul îndestulat și fericit, astăzi 
– o tânără femeie de succes, vedetă în sat, care a reușit să se 
integreze perfect într-un peisaj antreprenorial rural, nu doar ca o 
gospodină de succes, dar și drept una din mesagerele proiectului 
„SVIS Moldova”.
Faceți cunoștință: Valeria Rotari, o tânără din s. Antonești r. Ștefan 
Vodă care a reușit, într-un timp record, să devină deținătoare 
a unei gospodării țărănești dar și o călăuzitoare pentru multe 
tinere din localitate, care doresc să-i urmeze calea. 
Revenită din străinătate unde lucra ocazional, Valeria se 
întreținea din venituri, neputând miza pe susținerea financiară a 
familiei care era una numeroasă și cu venituri instabile. Credea, 
totuși, că va veni o zi când va putea pune în practică secretele 
legumiculturii pe care le-a ”împrumutat” de la foștii angajatori 
la care a muncit ”la negru” mai mult timp. 
Această zi a venit odată cu pășirea pragului serviciului SVIS 
Căușeni și Ștefan Vodă unde a avut parte de multe întâlniri cu 
echipa de specialiști. 

SVIS CĂUȘENI, ȘTEFAN VODĂ
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● ● ●
A beneficiat de informare, de asistență psihosocială și juridică, 
traininguri, suport în elaborare de proiecte ale viitoarei afaceri 
și, în sfârșit, de suportul financiar necesar. ”...Este pentru prima 
dată când fac un plan de afaceri și acesta se conturează în ceva la 
care am visat”, ne mărturisește Valeria. Într-adevăr, primul său 
plan de afaceri, în care fiecare bănuț era planificat și distribuit 
cu multă chibzuință, i-a adus rezultatul mult râvnit – o seră ”așa 
cum a visat-o”, și-a făcut loc în curtea sa. Prima roadă, doldora 
de roșii din mai 2018, abia de a ajuns să acopere necesitățile 
din mahala. Cea din toamnă, de castraveți, a făcut-o cunoscută 
în tot satul. La moment, Valeria îngrijește o frumoasă roadă 
de verdeață, mirodenii, pregătindu-și sera pentru alte victorii 
legumicole. 
Această istorie, cu un vis realizat, acasă, pare ruptă de realitate, 
însă este adevărată. Noi îi urăm Valeriei și altor tineri care doresc 
să-i urmeze calea - SUCCES, pentru că succesul caută oameni 
harnici, motivați și perseverenți.

Ludmila Afteni,
Coordonator SVIS Căușeni, Ștefan Vodă 

SVIS CĂUȘENI, ȘTEFAN VODĂ
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Fotografia ca un sens al vieții

De câțiva ani, tinerii din orașul Bender pot beneficia de Servi-
ciul de Integrare Socio-Profesională gestionat de Fundația de 
Binefacere ”Serdte” („Сердце”), care le pune la dispoziție o 
vastă gamă de servicii sociale, psihologice și juridice, oferin-

du-le și suportul necesar în dezvoltarea abilităților antrepreno-
riale. Cu ajutorul echipei multidisciplinare a serviciului, mai 
mulți tineri din regiune au reușit să-și croiască un viitor mai 

bun și mai sigur, la ei acasă. Este și cazul lui Alexandru, un tânăr 
din orașul Bender care, inițial, era puțin sceptic și nu credea că 
cineva ar putea fi, cu adevărat interesat de soarta lui și ar vrea 
să-l ajute: ”...Eu nici nu bănuiam că cineva se mai interesează 
de soarta tinerilor și am fost uimit să aflu că în orașul Bender 
există un astfel de Serviciu unde poți fi ajutat în elaborarea și 

aplicarea unui business-plan”. 

Alexandru este pasionat de fotografie, iar de ceva timp, aceasta 
s-a transformat dintr-o simplă pasiune în sensul vieții. Fiind o fire 
artistică, în permanentă căutare, tânărul reușește să transmită 
prin imagini ceea ce uneori nu poți spune nici cu o mie de cuvinte. 
La cei doar 23 ani ai săi, Alexandru a înțeles că pentru a avea 
succes în viață trebuie să muncești mult și să ai curajul să ceri și 
să accepți ajutor. Datorită intervenției echipei multidisciplinare 
SVIS Moldova, Alexandru a beneficiat de seminare și cursuri de 
instruire, inclusiv de elaborarea unui Plan de Afaceri. 

SVIS BENDER, TIRASPOL ȘI SLOBOZIA
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● ● ●
Echipa de specialiști l-a ajutat să înțeleagă importanța de a lucra 
legal, de a obține Patenta de Întreprinzător, de a avea un plan 
de promovare a afacerii, și nu în ultimul rând, de a fi mereu în 
pas cu ultimele ”noutăți de pe piață”. ”...Am frecventat multe 
traininguri și seminare la care am remarcat că informația 
primită este foarte actuală iar materialele care ne-au fost puse 
la dispoziție sunt accesibile și interactive”, a menționat tânărul. 
În scurt timp, Alexandru a devenit un fotograf cu renume în 
regiune, fiind solicitat pentru a imortaliza cele mai importante 
momente din viață, iar fotografiile lui servesc drept copertă de 
calendare și reviste ale multor organizații. 
Fundația de Binefacere ”Serdte” a găzduit, cu mândrie, prima 
sa expoziție de fotografii, simțindu-se parte a succesului său. Îi 
dorim multe realizări și succese în atingerea noilor culmi artistice, 
urându-i un public receptiv și select în cadrul expozițiilor de 
viitor, atât naționale cât și internaționale. 
          Galina Burlaca,

Asistent de proiect, AO „SERDȚE” 

SVIS BENDER, TIRASPOL ȘI SLOBOZIA
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Calea spre o viață de succes

“Ai absolvit școala, ești deja mare, e timpul să începi o viață 
independentă și să ne ajuți și pe noi pentru că te-am crescut și 
educat până acum...” - anume aceste cuvinte ale părinților l-au 
făcut pe Dumitru să se gândească în serios la o schimbare și să-și 
dorească să se afirme ca și profesionist. În urma acelei discuții 
cu părinții, a înțeles că trebuie să-și găsească un loc stabil de 
muncă, care să-i asigure un trai decent sie și părinților săi. ”Nu 
a fost deloc ușor să-mi găsesc un loc de muncă, mai ales cu 
specialitatea mea” , ne povestește tânărul. 
Din copilărie, Dumitru  a visat să devină antrenor de dans. Pe 
când avea doar 5 ani, a început să frecventeze lecțiile de dans 
sportiv și de gală, care îl solicitau la maxim.  A fost o muncă 
dificilă și de durată care, în timp, cere investiții mari: motivație, 
rezistență și mijloace financiare. 
Acum, având în spate mai mulți ani de experiență, studii 
superioare și gradul de candidat pentru titlul de maestru în 
sport în domeniul dansurilor sportive și de gală, a încercat să-și 
găsească un loc de muncă în orașul său natal, Tiraspol. Însă acest 
lucru a fost practic imposibil din cauza concurenței foarte mari. 
În schimb, în orașul vecin, Grigoriopol, școala de arte pentru 
copii și tineri ducea lipsă acută de antrenor de dans, fiind în 
căutarea unui specialist bun.
”Îmi plăcuse ideea de a lucra într-un centru pentru copii și tineri, 
însă, la acel moment, îmi părea imposibilă.          

SVIS GRIGORIOPOL, DUBĂSARI  
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● ● ●
Trebuia să mă gândesc unde voi trăi, pentru că nu-mi puteam 
permite luxul de a face naveta Tiraspol - Grigoriopol în fiecare 
zi...”.
În vara lui 2017, în orașul Grigoriopol a început să activeze 
Serviciul Integrare Socio-Profesională (SVIS Moldova) gestionat 
de ONG ”Inițiative ale Femeilor” (Женские Инициативы) care 
a oferit un întreg spectru de servicii pentru tinerii dezavantajați 
din raioanele Grigoriopol și Dubăsari. 
Obiectivul principal al Planului individual de intervenție elaborat 
pentru și împreună cu Dumitru  a fost integrarea lui profesională 
și găsirea unui loc de trai cât mai aproape de locul de muncă. 
În doar două săptămâni, datorită eforturilor specialiștilor SVIS 
Moldova, Dumitru a fost angajat legal la Școala de Arte din 
Grigoriopol, iar Locuința Socială identificată de membrii echipei 
i-au garantat nu doar un confort, dar și prezența punctuală la 
orele de serviciu. 
Cu suportul SVIS Moldova, Dumitru a câștigat un loc de muncă 
și un trai decent, iar orașul Grigoriopol s-a ales cu un specialist 
bun care investește în potențialul viitoarei generații. Dumitru 
este foarte mulțumit de situația sa actuală: ”Acum am satisfacția 
realizării profesionale, surse financiare necesare nu doar pentru 
viață, dar și pentru a-mi  ajuta părinții”.

Larina Cosareva, 
Psiholog SVIS Grigoriopol, Dubăsari

SVIS GRIGORIOPOL, DUBĂSARI  
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Împreună, spre o viață mai bună

Toate amintirile lui Denis despre copilărie sunt legate de bunica. 
Anume ea a fost cea care i-a cultivat dragostea pentru muncă, 
încrederea în cei din jur, dorința de a duce o viață pașnică și în 
armonie cu sine însuși, chiar dacă toate aceste calități, de multe 
ori, nu erau suficiente pentru a face față situațiilor grele din 
viață. 
Despre tatăl său nu știe aproape nimic, iar despre mama își 
amintește că îl vizita, din când în când, pentru a-i spune cât de 
rău îi pare că nu pot fi împreună. 
Încă din copilărie, băiatul intuia că familia lor era un pic diferită 
de cea a semenilor săi, însă nu înțelegea prin ce: poate uneori nu 
le prea ajungeau bani pentru cărți, jucării și alte ”excese”. 
La școală, Denis era etichetat drept un copil ”vulnerabil” și această 
etichetă l-a marcat atât de mult, încât ajuns la vârsta de 27 ani, era 
convins că nu va mai putea ieși din această stare. Nenumăratele 
încercări de a obține încrederea celor din jur se soldau cu eșec. 
Foarte des, lumea apela la el doar pentru anumite servicii și doar 
pentru un anumit moment, fără a lăsa, însă, spațiu pentru alt tip 
de relații. Denis era văzut drept persoana care este mereu gata să 
ajute și care se mulțumește cu puținul care i se oferă. 
”În țară este criză și șomaj, așa că trebuie să fiu mulțumit pentru 
orice oportunitate care mi se oferă. Orice bănuț este important...”, 
spunea tânărul.

SVIS RÎBNIȚA, CAMENCA 
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● ● ●
Soarta, însă, a decis să-i ofere o altă șansă, făcându-i cunoștință 
cu echipa Serviciului Integrare Socio-Profesională (SVIS Moldova) 
din orașul Rîbnița unde a îndrăznit, pentru prima dată, să viseze. 
După o bună pregătire și în urma discuțiilor purtate de membrii 
echipei SVIS cu diverși agenți economici din teritoriu, Denis a 
reușit să obțină un loc de muncă într-o întreprindere agricolă din 
orașul Camenca. 
”Viața mea a căpătat un sens. Acum am un loc de muncă care 
îmi aduce un venit stabil și încrederea în ziua de mâine, iar noii 
prieteni pe care mi i-am făcut în cadrul taberei de vară la care am 
participat prin acest proiect, mă susțin și mă încurajează mereu. 
Acum am și amintiri frumoase despre evenimente plăcute din 
viața mea, care îmi dau puteri și posibilitatea de a mă dezvolta 
mai departe. Ceea ce am învățat acolo mă ajută să mă descurc 
mai bine în viața de zi cu zi, să-mi fac planuri pentru viitor și să 
sper într-un viitor mai sigur și mai stabil”. 

Ludmila Stroianețcaia,
Coordonator SVIS Rîbnița și Camenca 

SVIS RÎBNIȚA, CAMENCA 
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MĂSURI DE CONSOLIDARE A ÎNCREDERII ÎNTRE CELE DOUĂ MALURI ALE 
NISTRULUI PRIN ACTIVITĂȚI ADRESATE TINERILOR, SPECIALIȘTILOR ȘI 

ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE
Proiectul ”Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele 
maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor 
defavorizați din Republica Moldova” („SVIS Moldova”) a fost gândit pentru 
a contribui la consolidarea măsurilor de încredere între cele două maluri 
ale râului Nistru, prin activități adresate diverselor grupuri țintă: autorități, 
specialiști, organizații ale societății civile, tineri social-vulnerabili.
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR membrilor celor 6 echipe „SVIS Moldova”,
comunicarea continuă și permanentă între echipe dar și mentoratul asigurat
de echipa ”DEMOS” au dus la exportarea și adaptarea unui
model eficient de lucru cu tinerii dezavantajați pe ambele maluri ale Nistrului,
ținând cont de specificul beneficiarilor dar și de circumstanțele socio-
economice ale fiecărei regiuni în parte. Frecventele întâlniri non-formale între 
toți membrii echipelor „SVIS Moldova” și împărtășirea rezultatelor atinse, 

REȚEAUA „SVIS MOLDOVA”
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la diverse etape de implementare a proiectului, au contribuit la sporirea 
încrederii în propriile forțe și capacități dar și a convingerii că atât pe malul 
drept cât și pe malul stâng al râului Nistru avem specialiști buni și competenți, 
iar problemele cu care se confruntă tinerii sunt similare și necesită o abordare 
profesionistă. 
Pe parcursul celor 28 luni de proiect, 25 membri ai echipelor „SVIS Moldova” au 
beneficiat de 16 zile de training despre specificul prestării serviciului. În calitate 
de trainei, 2 specialiști cu experiență au avut grijă să le ofere noilor specialiști 
întregul spectru de informații și competențe necesare pentru gestionarea 
corectă și competentă a unui serviciu de integrare socio-profesională.
Cele 4 module a câte 4 zile fiecare, au conținut tematici deloc noi pentru 
membrii echipelor, dar cu abordări inovative: conceptul SVIS, rolul echipei 
multidisciplinare și comunicarea în cadrul SVIS (modulul I); Managementul 
de caz (Modulul 2); Dezvoltarea abilităților sociale, economice și de viață 
independentă a tinerilor (Modulul 3); Evidența și păstrarea datelor în cadrul 
SVIS, Management general și raportare (Modulul 4). 

REȚEAUA „SVIS MOLDOVA”
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VIZITE DE STUDIU ȘI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
O experiență din exterior este întotdeauna 
binevenită, mai ales dacă aceasta conține mai 
multe istorii de succes, la care s-a ajuns de-a lungul 
anilor, atât datorită implicării sectorului asociativ 
cât și a autorităților. Fiecare specialist și fiecare 
echipă este unică, având un propriu specific în 
lucrul cu beneficiarul, iar fiecare caz soluționat 
este un succes care merită a fi împărtășit pentru ca 
mai apoi să fie multiplicat. Membrii rețelei „SVIS 
Moldova” au avut ocazia să învețe din experiențele 
altor organizații, atât din Republica Moldova (A.O. 
„DEMOS” și Misiunea Socială „Diaconia”) cât 
și de peste hotare („Amici dei Bambini, Italia”, 
„Agevolando ONLUS”, „ARIMO ONLUS”, Italia). 
Modificăm ultima propoziție astfel:
Serviciile adresate tinerilor care părăsesc 
sistemul de îngrijire (care-leavers) dezvoltate și 
implementate în Italia au servit pentru specialiștii 
de pe cele două maluri ale râului Nistru drept imbold 
și sursă de inspirație pentru noi idei și proiecte în 
beneficiul tinerilor dezavantajați, oferind exemple 
concrete de colaborare fructuoasă dintre sectorul 
asociativ și autoritățile statale.

REȚEAUA „SVIS MOLDOVA”
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TABERELE DE VARĂ PENTRU TINERI – UN INSTRUMENT 
DE SPORIRE A ÎNCREDERII ÎNTRE TINERII DE PE CELE 
DOUĂ MALURI ALE NISTRULUI
În scopul consolidării măsurilor de încredere între tinerii 
de pe ambele maluri ale râului Nistru, 100 beneficiari ai 
proiectului au participat la 5 ture ale taberei de vară cu 
genericul ”Abilități sociale și de viață independentă”. 
Programul celor 5 zile de tabără a fost structurat astfel, 
încât tinerii să aibă suficient timp pentru socializare, 
schimb de opinii și generare de idei pentru ulterioara lor 
dezvoltare. Facilitați de 2 psihologi, tinerii au învățat ce 
este un conflict și care sunt cele mai eficiente metode de 
soluționare a acestuia, ce este comunicarea asertivă și cum 
trebuie aplicată, precum și tehnici de prezentare, inclusiv 
la un interviu de angajare. Instrumentele aplicate în cadrul 
taberei au facilitat eliminarea barierelor de comunicare și 
interacțiune între tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului. 
Un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea personală și 
socializarea tinerilor, oferindu-le șanse egale și asigurând 
echilibrul de gen. Comunicarea într-o echipă multiculturală 
i-a făcut mai sociabili, mai apropiați și mai prietenoși. Pentru 
mulți dintre tineri a fost prima experiență de participare 
la un training, tabără, excursie organizată, de servire a 
mesei într-un local public (pizzerie). Acest lucru înseamnă 
oameni noi, interacțiuni sociale dar și o experiență inedită 

de educație non-formală. Impactul unei asemenea 
participări pentru unii tineri este colosal, dat fiind faptul 
că se redescoperă în unele capacități, preiau idei de la 
colegi și leagă relații, care în unele cazuri se transformă în 
parteneriate, iar în alte cazuri în prietenii de durată. Din 
punct de vedere psihologic, este valoros faptul că în aceste 
grupuri se întâlnesc tineri cu istorii de viață dificile, încă 
dureroase, cu diferită pregătire academică și profesională. 
Regăsindu-se cu semenii care s-au confruntat cu aceleași 
situații, de multe ori, tinerii dezvoltă și o capacitate de 
reziliență, demonstrând mai apoi capacități de trai decent.  
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PARTENERI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării 
socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” („SVIS Moldova”) a fost implementat de către Asociația 
Obștească „DEMOS” în parteneriat cu asociațiile „Amici dei Bambini, Moldova” și „SERDȚE”. 

Asociația Obștească ”DEMOS” este o asociaţie obştească, care din anul 2001 contribuie la îmbunătățirea educației, 
dezvoltării și condițiilor de viață a copiilor și tinerilor din Republica Moldova. 

„Amici dei Bambini, Moldova” este o asociaţie obştească, care din anul 2005 realizează prin intermediul diferitor proiecte 
sociale misiunea de a promova dreptul fiecărui copil din Republica Moldova la o familie.

„SERDȚE” este o asociaţie obştească, care din anul 2016 contribuie la îmbunătățirea educației, dezvoltării și condițiilor de 
viață a copiilor și tinerilor din regiunea transnistreană. 

Asociația Obștească ”DEMOS”
str. Alexandru cel Bun 18 ”b”, mun. Edineț 

Tel/fax: +373 246 23 0 18
e-mail: ngo.demos@gmail.com

http://asociatiademos.wordpress.com

Echipa proiectului:
Liliana Samcov, manager de proiect,

Victor Moroz, coordonator SVIS,
Victoria Darie, specialist achiziții,
Elena Jacotă, secretariat tehnic,
Iana Agarici, asistent de proiect,

Oxana Baimastriuc, manager financiar.

Filiala din Moldova a Asociației „Amici dei Bambini”
str. Calea Ieșilor 13 of. 82, mun. Chișinău

Tel/Fax: +373 22 59 59 31
e-mail: chisinau@aibi.it

https://www.facebook.com/aibimoldova 

Echipa proiectului:
Stela Vasluian, director filială,

Tatiana Lungu, specialist în comunicare,
Elena Otgon, manager financiar.

Asociația Obștească ”SERDȚE”
str. Sportivnaia 2, mun. Bender

Tel: +373 69 805 238/+373 777 18 357
e-mail: bigheart.ru@gmail.com 

Echipa proiectului:
Galina Burlaca, asistent de proiect,

Eugenia Vieru, contabil.
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Asociația Obștească ”DEMOS”
str. Alexandru cel Bun 18 ”b”, mun. Edineț

Tel/fax: +373 246 2 30 18
e-mail: ngo.demos@gmail.com

http://asociatiademos.wordpress.com

Echipa SVIS Edineț, Ocnița:
Viorica Orac, coordonator SVIS,

Diana Hlopețchi-Preașca, psiholog,
Diana Ikim, jurisconsult,

Adelia Ivanov, asistent social.

Asociația Obștească ”SERDȚE”
str. Sportivnaia 2, mun. Bender

Tel: +373 69 805 238/+373 777 18 357
e-mail: bigheart.ru@gmail.com 

Echipa SVIS Bender, Slobozia, Tiraspol:
Victoria Burlaca, coordonator SVIS,

Tatiana Bahnă, psiholog,
Igor Crivțov, jurisconsult,

Oxana Ratușnaia, asistent social.
Vieru Evghenia, contabil.

Asociația Obștească „Jenschie Inițiativî”
(„Женские инициативы”)

mun. Tiraspol, str. Маnoilova 57 
Теl: +373 0533 52 764, +373 777 70 802

e-mail: jenskieinitsiativi@mail.ru  

Echipa SVIS Grigoriopol, Dubăsari:
Cristina Cuciman, coordonator SVIS,

Larina Cosareva, psiholog,
Serghei Gușan, jurisconsult,

Gabriela Nereuța, asistent social,
Basiul Natalia, contabil.

Asociația Obștească “Perspectiva”
or. Rîbnița, str. Gvardeiscaia, 14, ap. 67
Tеl: +373 777 29 095, +373 684 87 535

e-mail: perspectivamd@mail.ru  
    

Echipa SVIS Rîbnița, Camenca:
Liudmila Stroianețcaia, coordonator SVIS,

Oxana Egorova, psiholog,
Anastasia Șpac, jurisconsult,

Natalia Sercheli, asistent social.
Natalia Boboc, contabil.

Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”
str. Dorobanți 82, mun. Orhei

Tel: +373 235 3 30 99
e-mail: svis.orhei@gmail.com  

Echipa SVIS Orhei, Rezina:
Pr.Sergiu Aga, coordonator SVIS,

Ecaterina Guranda, psiholog,
Lilia Vișanu, jurisconsult,

Mariana Staric, asistent social,
Marina Mîndrescu, contabil.

Asociația Obștească ”Asociația Psihologilor Tighina”
str. A. Mateevici 1, or. Căușeni

Tel: +373 609 70707
e-mail: sviscauseni@gmail.com

Echipa SVIS Căișeni, Ștefan-Vodă:
Ludmila Afteni, coordonator SVIS,

Rodica Demirov, psiholog,
Artemie Cătănoi, jurisconsult,

Victoria Cătănoi, asistent social,
Iulia Cazacu, contabil.

291 tineri de pe ambele maluri ale râului Nistru au beneficiat de SERVICIUL INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ 
datorită muncii echipelor de profesioniști ale organizațiilor:
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DONATORI:PARTENERI:
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al   
Republicii Moldova 
Consiliul Raional Edineț
Primăria Municipiului Edineț
Consiliul Raional Ocnița 
Primăria Orașului Ocnița 
Consiliul Raional Rezina  
Primăria Orașului Rezina 
Consiliul Raional Orhei 
Primăria Municipiului Orhei 
Consiliul Raional Căușeni 
Primăria Orașului Căușeni 
Consiliul Raional Ștefan Vodă
Primăria Orașului Ștefan Vodă 
Administrația Raionului Slobozia 
Administrația Orașului Slobozia 
Administrația Raionului Grigoriopol 
Administrația Orașului Grigoriopol
Administrația Raionului Camenca 
Administrația Orașului Camenca
Administrația Municipiului Tiraspol  
Administrația Municipiului Bender 
Administrația Raionului Dubăsari  
Administrația Orașului Dubăsari 
Administrația Raionului Rîbnița  
Administrația Orașului Rîbnița 

 și un donator privat din Europa.

Finanțat de Uniunea Europeană

co-finanțat de:
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Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații
este responsabilitatea exclusivă a Asociației Obșteș� ,,Demos” și în nici un fel nu reflectă

punctul de vedere al Uniunii Europene.


