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scurt istoric

2017-2018 
Extinderea Serviciului Integrare Socio-
Profesională pe ambele maluri ale Nistrului
Dezvoltarea serviciilor de Ghidare în carieră
în nordul Republicii Moldova

 

În anul 2018 echipa „Demos” a continuat
proiectele începute anterior, cu un accent puternic
pe rezultate de calitate.  Din realizările anului pot
fi evidențiate următoarele: 
 

Servicii sociale extinse la nivel național
printr-o rețea non-formală de  6  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, precum
și prin consolidarea resurselor umane,
tehnico-materiale a 6 gimnazii și licee din
raionul Edineț; 
Colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale al Republicii Moldova în
elaborarea cadrului normativ al serviciilor
sociale;
Colaborare productivă cu OSC din țară și de
peste hotare întru îndeplinirea misiunii și
obiectivelor noastre.

 
Deși 2018 nu a fost un an foarte diferit de cei
perindați în ultima perioadă de activitate, el ne-
a consolidat în convingerea că „Demos” este
pentru fiecare dintre membrii echipei o familie
mare, un mod de gândire, de viață, de slujire
oamenilor.

2001
fondare și înregistrare

2001-2004 
Activități în bază de voluntariat axate pe
dezvoltarea copiilor și tinerilor, a participării
acestora în procesul decizional și în viața
comunității
Activități de caritate

2004-2005
Activități de voluntariat
Conceperea și dezvoltarea serviciilor
sociale pentru tineri defavorizați

2006-2010 
Dezvoltarea serviciilor de integrare socială
și pe piața muncii a tinerilor
Locuințe Asistate pentru tineri ex-
instituționalizați și victime ale TFU
Sprijinirea APL în organizarea
managementului deșeurilor solide la nivel
local

2010-2013 
Dezvoltarea Serviciului Integrare Socio-
Profesională în nordul  Republicii Moldova
Lansarea Centrelor de Ghidare în Carieră în
Școlile Profesionale din Rîșcani și Ungheni

2013-2016 
Extinderea Serviciului Integrare Socio-
Profesională în centrul Moldovei și în
regiunea transnistreană
Abilitarea femeilor vulnerabile din regiunile
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

Liliana Samcov, 
Director executiv



 
 

O rețea informală de 6 ONG-uri prestează servicii
calitative tinerilor dezavantajați de pe ambele maluri
ale Nistrului (3 din regiunea transnistreană, 3 din
dreapta Nistrului)

 
Consolidare a capacităților a 5 echipe multidisciplinare
prin consultanță (25 specialiști): 96 ore  de instruire,
84 consultații, 10 vizite în ONG-uri

 
291 tineri (145 mediu rural, 146  mediu urban)
dezavantajați asistați cu servicii (2430 intervenții) sunt
integrați socio-profesional și joacă un rol activ în
comunitate:

288 beneficiari asistați în procesul de angajare, din ei 
 286 sunt angajați în câmpul muncii
291 beneficiari cu dificultăți de ordin psihologic depășite
(1919 intervenții)
249 beneficiari cu dificultăți de ordin juridic depășite
(1803 intervenții, 317 acte juridice perfectate)
71 beneficiari formați profesional de furnizori autorizați
din RM: 19 meserii obținute
69 beneficiari abilitați economic dezvoltă o activitate
antreprenorială
 

Cadrul normativ pentru funcționarea Serviciului
Locuință Asistată elaborat și aprobat

 
Comunitatea și Administrația Publică de pe ambele
maluri ale Nistrului apreciază necesitatea și
importanța Serviciului Integrare Socio-Profesională
pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor defavorizați

 
Promovare „SVIS Moldova” prin materiale în mass-
media, produse promo, 6 filme de scurt metraj,
reportaj TV 

    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. 
În 2017-2018 SVIS funcționează deja în sud-estul Moldovei, precum și pe întreg teritoriul transnistrean.
   Beneficiarii sunt tineri cu vârsta între 18 și 30 ani: orfani, victime a violenței în familie, tineri social-vulnerabili.
 Serviciul este prestat de către o echipă multidisciplinară în baza managementului de caz.
  Cooperarea inter-sectorială și referința beneficiarilor sunt condiții de bază pentru integrarea lor socio-
profesională.
   În procesul de colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inițiat printr-un memorandum,
ne așteptăm la definitivarea și aprobarea cadrului normativ, împreună cu alte 6 OSC din țară.
    În SVIS tinerii beneficiază de asistență psihosocială și juridică, ghidare în carieră, abilitare economică și
start up, educație pentru formarea abilităților sociale și de viață independentă. 
  În rezultatul asistenței în SVIS, tânărul obține un grad mai sporit de independență economică și de bunăstare.

SERVICIUL
INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ (SVIS)

Rezultate principale obținute
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coordonatori
programe
asistent de proiect
psiholog
jurisconsult
asistent social
pedagogi sociali

 
str. Alexandru cel Bun, 18 „B”

mun. Edineț, 4601-MD
Republica Moldova

ngo.demos@gmail.com
+373 69015176
+373 246 24018
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