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Misiune Dezvoltarea abilităţilor de viață independentă şi a competenţelor socio-economice 

ale copiilor, tinerilor și femeilor pentru o comunitate prosperă. 

Scopuri Dezvoltarea socio-economică a comunităţii.            

Crearea condiţiilor de viaţă şi dezvoltare a tinerilor din Republica Moldova şi 

integrarea lor socială.  

Viziune O comunitate de copii și tineri dezvoltaţi, prosperi, fericiţi. 

Structura 

organizațională 
 Organul suprem de conducere este Adunarea Generală. 

 Consiliul de Administrare dirigează activitatea asociației între Adunările 

Generale și este compus din Președinte și 2 membri. 

 Cenzorul este responsabil de verificarea corectitudinii activității asociației și a 

rapoartelor financiare și pe activitate. 

 Organul executiv este reprezentat de Directorul executiv. 

Domenii  

prioritare  

Social, Copii şi Tineret,  Societate civilă, Dezvoltare comunitară. 

Activitatea de bază este axată pe prestarea servicilor sociale și educaționale. 

Grupuri țintă 1) Copii: elevi, copii din sistemul de protecție. 

2) Tineri: tineri social-vulnerabili, familii tinere. 

3) Resurse umane din domeniul Social și Educație. 

Donatori  Banca Mondială, Ambasada SUA, DDC, UNDP, UNICEF, Caritas Elveţia, Fundaţia 

Est-Europeană, Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova, OIM 

Moldova, Fundaţia Orange Moldova, Caritas Viena, Municipalitatea Viena, 

Delegația Uniunii Europene, donator privat din UE. 

Resurse umane 9 specialişti cu experienţă şi capacităţile profesionale în promovarea şi realizarea 

politicilor de tineret şi sociale la nivel local, regional şi naţional.  

Echipa de lucru: manager proiecte, coordonator servicii sociale, asistenţi sociali, 

psiholog, jurist, economist-contabil. 

Resurse 

informaționale 
 Centru de resurse pentru psihologi și cadre didactice (bibliotecă, platforma de 

evaluare a dezvoltării Ped-B 6/7-17/18 ani, platforma CAS++) 

 Pagină web: http://asociatiademos.wordpress.com  

 Publicații: ghiduri pentru specialiști și tineri, suport metodologic 

Resurse 

materiale 
 Imobil oferit în comodat de Primăria Municipiului Edineț până în anul 2030 

 Oficii și sală polivalentă dotate cu echipament tehnic performant 

 2 apartamente sociale cu 4 dormitoare, cu capacitatea de 11 locuri pentru 

găzduire temporară a tinerilor ieșiți din sistemul de protecție și tineri NEET 

Asocieri  Membru al Alianței ONG-urilor active în Protecția Copilului și Familiei 

 Coordonator al rețelei „SVIS-Moldova” a prestatorilor Serviciului Integrare 

Socio-Profesională (SVIS) 

Inovații   Serviciul Integrare Socio-Profesională (SVIS) a tinerilor defavorizați lansat în 

2010 și extins în 11 raioane și mun. Tiraspol, Bender (6 prestatori actuali) 

 Serviciul social „Locuința Socială Asistată” promovat din 2009 și asigurat cu 

cadru normativ 

 Conceptul „Ghidare în carieră a elevilor”aplicat în 2015-2018 în raionul Edineț 

Distincții  Premiul II, Gala pentru Apărarea Drepturilor Omului, UNDP, 2009 

Proiecte  30 proiecte implementate în anii 2002-2019 în valoare totală de 2’213.343,00 Euro 


