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Primăvara îşi intră în drepturi, de aceea în 
această perioadă mi-am propus să mergem la 
cîţiva beneficiari ca să vedem cum se simt după 
o iarnă aşa blîndă cum o considerăm, dar tot 
iarnă fiind. Obişnuiţi că lumea de la ţară nu stă 
locului, că oricum îşi găseşte de lucru prin casă 
sau ogradă, ne-am propus să vedem ce activităţi 
au deprins, cu ce se ocupă bătrînii noştri în mo-
mentele în care rămîn de unul singur acasă, fără 
prezenţa cuiva. Este, dacă vreţi, vorba de ergot-
erapie sau terapia prin muncă. Ideea principală 
a acestei terapii este că a munci şi a fi activ au 
un efect vindecător. Implicit, prin această terapie 
bătrînii  noştri îşi pot îmbunătăţi atît forma fizică, 
cît şi pe cea psihică. Or, nu este simplu deloc să 
stai de unul singur într-un spaţiu, de multe ori în 
pat sau scaun, fără multe soluţii de a face mişcări 
sau să îndeplineşti careva muncă.

Ne obişnuim a auzi de la lucrătorii medicali 
că cea mai bună cale de a reda bătrînilor starea de 
încredere, excluderea durerilor, este mişcarea sau 
alte activităţi care le-ar oferi posibilitatea să se 
adapteze la deficitul pe care îl au sau să participe 
la ameliorarea stării lor.

De la caz la caz, cu ajutorul acestor intervenţii 
terapeutice, bătrîni noştri pot să se descurce sin-
guri în viaţa de zi cu zi, cu cît mai puţin ajutor 
din partea celorlalţi, pentru a nu fi o povară pentru 
cei din jur. Sau pot să îşi ocupe timpul cu munci 
uşoare, care îi menţin într-o formă fizică bună şi cu 
un moral ridicat, simţindu-se utili.

Nu am luat manualul de ergoterapie. Am 
mers direct la cîţiva beneficiari, care locuiesc 
în localităţi rurale, cu scopul să căutăm cîteva 
exemple de activităţi pe care le practică benefi-

ciarii serviciului socio-medical de îngrijire la 
domiciliu. Vizitele au fost selectate aleatoriu, 
deci inopinate.

Aşa cum beneficiarii noştri sunt de vîrstă 
înaintată şi perioada de vizite nu prea era comodă 
pentru a-i găsi afară, din start, vă atenţionez că nu 
vom descoperi persoane implicate în activităţi de 
grădinărit, îngrijire de păsări de curte. Trăindu-şi 
traiul în mod solidar, evident, că aceste activităţi, 
desprinse din discuţiile cu ei, nu se refereau la 
activităţi ce le-au practicat poate anterior în viaţa 
lor. Dar, să vedem cîteva exemple ce ţin de ocupaţii 
şi îi ajută în vindecare şi petrecerea timpului la 
cîţiva dintre beneficiarii proiectului de îngrijiri 
socio-medicale la domiciliu, implementat de către 
AO „CASMED”. 

Continuare în paginile 3-5

ERGOTERAPIE  SAU TERAPIA PRIN MUNCĂ

Nadejda Cioban
Primar, 

s. Sîrcova (Rezina)

Neputinţa, singurătatea, dependenţa de alţi 
membri ai familiei sînt principalele probleme cu care 
se confruntă vîrstnicii. Ne-am gîndit că putem să 
aducem o rază de speranţă în inima celor mai trişti, 
limitaţi, uitaţi şi neajutoraţi, putem să-i ajutăm ca să-
şi accepte soarta şi să se bucure de ceea ce a mai 
rămas frumos în viaţă prin intermediul serviciului de 
îngrijire la domiciliu, lansat în 2014 în comuna Sîr-
cova, raionul Rezina.

Cu multă muncă, dăruire şi dorinţă aceste servi-
cii sînt prestate de către 3 angajate - asistenta medi-

O RAZĂ DE SPERANŢĂ ÎN INIMA CELOR TRIŞTI OFERINDU-I IULIEI
ŞANSA DE A MERGEcală Maria Dolgaia şi lucrătorii sociali Olga Oloinic 

şi Zinaida Paun, care ţin în vizorul lor îngrijirea şi 
ajutorul acordat acasă, în famlie, persoanelor care au 
nevoie să fie ajutaţi ca să nu să se simtă o povară 
pentru comunitate.

Povestea celor 40 de beneficiari care au rămas 
singuri, uitaţi şi de proprii copii, a început prin acor-
darea serviciilor sociale de reabilitare şi resocializa-
re, oferindu-le sfaturi practice de îngrijire, însănăto-
şire sau măcar de uşurare a vieţii.

De aceea proiectul de îngrijire la domiciliu a în-
ceput ca un generator de acţiune, devenind o soluţie 
pentru comuna noastră.

Administraţiei publice locale îi este imposibil 
să contribuie la soluţionarea problemelor vîrstnicilor 
fără participarea voluntară a membrilor familiilor, a 
voluntarilor-seniori, considerîndu-i pe bătrînii noştri 
ca cei mai buni. O prioritate a acestui proiect este 
scoaterea bătrînilor din cercul vicios al tăcerii prin 
acţiuni de informare.

Important este că persoanele în etate înţeleg că 
pot fi ajutaţi şi că primăria şi comunitatea se implică 
în activităţile sociale. Ei merită toată atenţia, respec-
tul şi timpul nostru ca să se simtă utili.

Mulţi cetăţeni au învăţat implicarea prin exem-
ple preţioase, conştientizînd că iubirea de oameni te 
salvează, te face mai puternic şi că dăruind cîştigi.

Ajutoarele umanitare aduc o rază de lumină în 
sufletele oamenilor nevoiaşi în condiţiile social-eco-
nomice în care sînt nevoite să-şi trăiască bătrîneţile.

Rolul autorităţii publice locale este de a le asigura 
condiţii mai bune de trai, alungînd singurătatea bătrîni-
lor pentru a-i readuce la masa demnităţii umane. Este 
momentul ca noi, cei care vrem şi putem să fim alături 
de bătrînii noştri, să le purtăm de grijă.

Bătrînii sînt, pe bună dreptate, o comoară a so-
cietăţii. Dincolo de toate, prin ajutoarele şi sprijinul 
acordat, Proiectul e o manifestare a iubirii creştine.

Fiecare dintre pă-
rinţi vor să le ofere 
copiilor lor tot ce este 
mai bun. În cazul fa-
miliei noastre situaţia 
este specială, fapt ce 
ne-a îndemnat să ape-
lăm după ajutor către 
lumea cu suflet mare, 
cu mari speranţe ca 
să-i oferim fiicei noas-
tre, Iulia, şansa de a 
merge.

Şi această mică sclipire în sufletele membrilor 
familiei noastre a apărut în cadrul Campaniei de ca-
ritate „Cineva are nevoie de tine” unde au încolţit 
germenii a noi speranţe.

Unde există dragoste, există şi minuni. Şi acest 
lucru se datorează minunii lui Dumnezeu care ne-a 
îndrumat să căutăm şi să găsim calea spre organi-
zaţia “CASMED” din Bălţi. Ne-am convins că aici 
lucrează oameni cu suflet mare şi cu sufletul deschis 
pentru a face bine aproapelui său. Aşa spune cuvîntul 
creştin, aşa împlinire am găsit.

Susţinerea morală, sprijinul şi mijloacele bănesc 
colectate în cadrul Campaniei de caritate ne-au in-
suflat speranţe şi putere de a împlini visul Iuliei - să 
poată să meargă.

Venim cu acest mesaj de mulţumire pentru lu-
crurile mari şi mici pe care le faceţi zi de zi, acordînd 
acea şansă unică de a spera, ca să fie la fel ca ceilalţi.

Cu mult respect,
Familia Leahovici

s. Peresecina (Orhei)
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PORNIND SĂ VALORIFICĂM NIŞTE OPORTUNITĂŢI PRELUATE DIN EXPERIENŢE
Tatiana Mindrigan,

Primar. 
s. Bocani (Făleşti)

În viaţă facem „lucruri mici”, dar care pentru di-
ferite persoane înseamnă foarte mult. Şi acest lucru 
ne aduce o mare bucurie şi un sentiment de împlini-
re. Este cu atît mai minunat cînd ştim că o persoană 
se poate baza pe ajutorul nostru la o necesitate. Şi 
aceasta înseamnă o chemare pntru noi de a face bine 
oricînd se iveşte o oportunitate.

Şi această oportunitate pentru comuna Bocani, 
raionul Făleşti a devenit AO „CASMED”, care îşi 
desfăşura un proiect de îngrijiri socio-medicale la 
domiciliu a persoanelor vîrstnice. Acest proiect se 
derula în cîteva localităţi mai mari din raionul nos-
tru, astfel încît lansarea unui asemenea serviciu în 
localitatea noastră era problematică din start. Con-
tau cîteva criterii de selectare, unul dintre care era 
ca o comunitate să fie mai mare, astfel ca persoane-
le ce beneficiază de serviciile din proiect periodic 
să fie schimbate. Nu ar fi fost o problemă identi-
ficarea de potenţiali bătrîni care necesită îngrijire. 
Satul nostru este amplasat oarecum mai depărti-
şor de centrul raional, iar mijloacele de transport 
circulă rareori, iată de ce un asemenea serviciu e 
tocmai binevenit.

Nu a fost nevoie să mergem prin sat să stabilim 
situaţia bătrînilor, consilierii locali cunosc această 

stare deoarece locuim într-o comunitate integră. 
De aceea nici nu se punea problema ca cineva să 
se opună deciziei de a acorda contribuţia necesară 
pentru a asigura componenta proiectului. Problema 
a fost discutată de către consilierii locali şi deja de 
trei ani suntem în proiect. Pentru că lunar de ser-
viciile de îngrijire la domiciliu beneficiază 40 de 
persoane.

Cînd zic că suntem parte din proiect, mă refer la 
comunitatea noastră, Consiliul local Bocani fiind în 
cadrul proiectului un partener de implementare.

Mai complicat este să îi convingem pe bătrînii 
noştri că ei, fiind oarecum ghidaţi de nişte norme de 
conduită depăşite, ar putea renunţa la orice impli-
care a lucrătorilor sociali sau asistentului medical 
doar din considerentul că trebuie să achite lunar o 
contribuţie. Iniţial credeam că lucrătoarele sociale 
Tatiana Ceban şi Natalia Magdîci sunt tinere, că nu 
ar fi capabile să le explice de ce beneficiarii urmea-
ză să achite o sumă simbolică, ne convingem deja 
că problema rezidă în om. Omul nu se schimbă în 
1-2 ani.

Programul celor două lucrătoare sociale, dar şi a 
asistentului medical Eugenia Turtureanu, are inclus 
vizite lunare la cei 40 de beneficiari. Pe perioada rece 
a anului unii dintre beneficiari sunt vizitaţi zilnic, dat 
fiind faptul că beneficiază şi de serviciile cantinei so-
ciale.

Suntem parteneri ai ONG-ului „Pomul Verde” 
care administrează proiectul de Nursing Comuni-
tar în localitate deja al treilea an. Dar niciodată nu 
ne-am simţit atît de împliniţi în munca noastră ca şi 
acum, chiar dacă uneori în relaţiile dintre dorinţa de 
a face ceva, de a schimba lucrurile, realităţile sunt 
oarecum mai diferite.

Şi, în sfîrşit, vreau să consemnez un fapt. Prin 
proiectul de Nursing Comunitar, atît la nivel de rela-
ţie între beneficiari, angajaţii din proiect, partenerii, 
persoanele implicate la nivel de decizie din locali-
tatea noastră şi finanţatori, există o interdependenţă. 
Prin asta putem influenţa anumite politici la nivel lo-
cal în interesul beneficiarilor.

Natalia Postolachi
Director executiv, AO „Casmed”
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SOCIETATEA CIVILĂ FACE FAŢĂ NEVOILOR CU CARE
SE CONFRUNTĂ OAMENII DIN NORDUL MOLDOVEI

Ana Macovei
Coordonator,

Departament de 
Îngrijiri la Domiciliu

AO „CASMED”

„Ar trebui să o 
vizitez de trei ori pe 

săptămână pe mătuşa  Vera, dar de când i s-a făcut 
intervenţia chirurgicală vin aproape zilnic. Cine să 
vină la ea, dacă nu eu? Oamenii aceştia au crescut 
cîte 2, 3 sau chiar 4 copii, dar de cînd au îmbă-
trînit şi au devenit neputincioşi, au rămas singuri. 
Tot tineretul lucrează acum peste hotarele ţării”, 
povesteşte Iulia Brumari, asistenta medicală din s. 
Glinjeni.

Vera Boicenco, pensionara de 73 de ani, pe care 
o vizitează asistenta medicală povesteşte că: „Am 

rămas singură şi bolnavă. Pensia pe care o primesc 
este prea mică şi nu îmi ajunge să achit medicamen-
tele şi serviciile medicale. Acum Iulia îmi este cel 
mai apropiat om. Nici nu îmi imaginez ce aş fi făcut 
fără ajutorul ei”.

Asistenta medicală Iulia Brumari este an-
gajată a organizaţiei „CASMED” din noiembrie 
2013 şi zilnic vizitează cel puţin şase persoane în 
etate din satul Glinjeni, raionul Făleşti. Lunar face 
aproximativ 120 de vizite la domiciliul persoane-
lor de vîrsta a treia, cu diverse probleme medicale. 
Majoritatea beneficiarilor se pot deplasa cu greu, 
iar unii sunt total imobilizaţi. O parte a servicii-
lor pe care le oferă AO “CASMED” sunt acoperite 
de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, 
ceea ce reprezintă o dovadă a încrederii statului, pe 
care a cîştigat-o organizaţia. Am obţinut aceste re-
zultate şi am obţinut încrederea autorităţilor pentru 

Natalia Tolici
Specialist pentru 

relaţii cu publicul
s. Băhrineşti,

raionul Floreşti

Februarie: bătrîni, 
singuri şi neputincioşi, 
familii sărace, cu pen-
sii extrem de mici şi 

care cu mari sacrificii reuşesc să-şi procure lem-
ne de foc. De multe ori stau în frig pentru a face 
economii de lemne. De aceea orice susţinere, 
venită din partea oricui, 
pentru multă lume este 
un colac de salvare.

Facem referinţă şi 
la proiectul „Asistenţă 
pentru perioada rece a 
anului pentru cele mai 
vulnerabile persoane 
din R. Moldova”, care 
a demarat la Băhrineşti 
la 5 ianuarie 2015 şi va 
dura pînă în finele lunii 
aprilie. Donator: Cru-
cea Roşie din Elveţia. 

„COLACUL DE SALVARE” PENTRU BĂTRÎNII NEAJUTORAŢI
Implementatori: HelpAge International în partene-
reiat cu AO „CASMED”. 

Scopul acestui proiect este că persoanele vul-
nerabile din s. Băhrineşti vor fi asigurate zilnic 
cu un prînz cald şi cu lemne pentru perioada rece 
anului.

Pe parcursul lunii ianuarie 2015 a avut loc 
procurarea de către HelpAge International a lem-
nelor şi distribuirea acestora  beneficiarilor în 
comun cu reprezentanţii Asociaţiei Părinţilor şi 
Pedagogilor Băhrineşti, dar şi al angajaţilor pri-
măriei.

că ne facem munca responsabil. Succesul se da-
torează şi OSC-urilor partenere din zonele rurale, 
care ne ajută să selectăm beneficiarii care au cea 
mai mare nevoie de serviciile noastre.   

M ă t u ş a 
Alexandrina Sandu 
tocmai îşi prepara 
un borş roşu de sec. 
Asta a făcut să iniţiem 
o discuţie mai de 
suflet despre cum se 
face borşul cu toate 
ingredientele din 
grădină, fără să fi 
cumpărat ceva de la 
magazinul alimentar. 
Zice, că dacă nu ar avea 
dureri insuportabile de 

la şale în jos, s-ar descurca mai bine. Aşa că timpul şi-l 
petrece mai mereu în prepararea bucatelor. 

ERGOTERAPIE  SAU TERAPIA PRIN MUNCĂ
Mai zice că abia acum, la bătrîneţe, şi-a dat sea-

ma că trebuie să se alimenteze corect, să respecte un 
regim de alimentare. Fiind destul de binevoitoare, 
ne-a cîntat, amintindu-şi un cîntec al tinereţii ei, 
despre „Sanda care mereu tăcea”. Ne-a promis că 
data viitoare poate îşi va aminti întreg cîntecul, de, e 
de neam Sandu şi ea.

Ceban Augustina, dimpotrivă, stă mai mult la 
pat. E mai complicat pentru dînsa să facă mişcări, 
astfel încît vizitele lucrătorului social Veronica Ara-
pan sunt aşteptate cu mult drag. Dar aceste vizite, 
conform unui grafic ce se respectă, sunt de doar două 
ori pe săptămînă. Aşa cum dînsa este oarecum mai 
voluminoasă, încearcă să-şi gestioneze şi timpul, şi 
mişcările, şi activităţile, care, precum am zis, sunt 

mai mult statice. 
Cu mari eforturi, aş 
spune, titanice, îşi 
face mîncare. Rare-
ori iese în ogradă. 
Unica consolare şi 
mîngîiere îi sunt o 
pisică apărută de 
curînd şi doi căţeluşi 
rămaşi fără mamă. 
Îi îngrijeşte cu mare 
drag, pentru că sunt 
puţinele vietăţi ce îi 
pot acompania tim-
pul.

Astfel, 40 beneficiari s-au pomenit cu cîte 3 
metri steri de lemn  la poartă. Gestul a fost primit 
cu zîmbete, îmbrăţişări şi cuvinte duioase.

Este o misiune grea pentru noi, pentru au-
torităţi, să selectăm cele mai urgente cazuri pe 
care să le ajutăm cu lemne, deoarece nemulţu-
miţi în comunitate noastră se vor găsi oricînd. 
În final, metoda aplicată de către organizatori, 
fiind cea mai corect administrată şi care e deja 
aplicată a doua oară, e să fie făcută o listă de 
beneficiari de către asistentul social, primăria, 
lista beneficiarilor fiind aprobată la şedinţa 
consiliului local.
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O BUCURIA SIMPLĂ A UNEI MESE CALDE

Cristina Beldiga, 
coordonator 

de proiect,
HelpAge

International,
Chişinău

Cantinele sociale sunt un adevărat ajutor pentru 
cei care nu îşi permit întotdeauna să se bucure de o 
masă caldă, anume persoanele în etate şi copiii din 
familii social vulnerabile. 

În perioada Decembrie 2014 - Mai 2015, HelpAge 
în parteneriat cu AO „CASMED” implementează pro-
iectul „Suport pentru perioada rece a anului pentru 

cele mai vulnerabile persoane din R. Moldova”, sus-
ţinut financiar de către Crucea Roşie din Elveţia. 

Proiectul este implementat în 7 localităţi rurale: 
comuna Ţareuca, comuna Sîrcova, s. Echimăuţi, 
comuna Saharna din raionul Rezina, comuna 
Carabetovca (raionul Basarabeasca), comuna 
Ciolacu Nou (raionul Făleşti) şi satul Băhrineşti 
(raionul Floreşti), graţie şi sprijinului oferit de către 
Administraţiile Publice Locale.

Cantinele Sociale pregătesc şi servesc un prînz 
pentru 72 copii din familii social vulnerabile şi 138 
persoane în etate. Copiii servesc prînzul în incinta 
Cantinei Sociale, iar persoanelor în etate prînzul le 
este livrat la domiciliu. 

În prezent 210 de persoane social-vulnerabile au 
parte, în fiecare zi, de bucuria simplă a unei mese 
calde, iar alte 280 persoane au beneficiat pentru pe-
rioada rece a anului de cîte trei metri steri de lemn.

Aceasta este activitatea noastră, ca parte a dife-
ritelor proiecte ce le derulăm. Dar să vedem, cazul 

unui beneficiar, istoria căruia este adînc emoţio-
nantă.

Povestea unui beneficiar: 
D.I. are vîrsta de 50 ani, locuieşte în comuna Sa-

harna, raionul Rezina, anterior locuind împreună cu 
familia sa în mun. Chişinău, activînd în calitate de 
inginer. În anul 2005 soţia acestuia a migrat în Ita-
lia împreună cu copiii. Soţul a rămas în ţară pentru 
a avea grijă de locuinţa din mun. Chişinau. În anul 
2009 soţia împreună cu copiii i-au procurat o casă în 
comuna Saharna şi l-au lăsat să locuiască în ea, între-
rupînd ulterior orice relaţie cu el. La moment D.I nu 
cunoasteşte nimic despre familia sa. 

D.I. beneficiază de îndemnizaţia pentru invali-
ditate, aceasta fiind unica sursă de venit. Din cauza 
problemelor de sănătate D.I. nu poate să lucreze, cu 
mare eforturi reuşeste să-şi îngrijească grădina pen-
tru a creşte ceva legume.  

D.I. a absolvit Colegiul, poate citi, scrie, dar 
din cauza lipsei de bani nu are televizor sau radiou 
şi nici nu are acces la ziare, reviste, situaţia nu-i 
permite să-şi asigure acest minimum de existenţă şi 
de acces la informaţie. 

La moment D.I. este asigurat în baza proiectului 
de 1 masă pe zi, deoarece este beneficiarul serviciilor 
Cantinei Sociale, proiect implementat de HelpAge în 
parteneriat cu AO „Casmed” şi sustinut financiar de 
Crucea Roşie din Elveţia. Graţie acestui proiect pe 
parcursul a 4 luni, D.I. va beneficia de un prînz cald 
şi produse alimentare. Meniul este variat şi conţine: 
carne, peşte, supe din legume, orez, paste făinoase, 
unt, dulciuri. Cinci zile în săptămînă angajatul can-
tinei sociale îi aduce acasă mîncare, iar pentru zilele 
de week-end acesta primeşte un pachet alimentar ce 
conţine: conserve, crupe, dulciuri, biscuiţi, etc. 

Pînă a deveni beneficiar al serviciului de Cantină 
socială, D.I. spune că, de fapt, “niciodată nu m-am 
culcat flămînd, însă mîncam doar paste şi orez sau 
alte crupe, acum mănînc variat. Mă simt foarte rău, 
nici nu mai ţin minte cînd am mers la medic, spitalul 
e în centrul raional, la o distanţă de 10 km. În situa-
ţia şi condiţiile în care mă aflu, îmi este foarte greu 
să mă deplasez, trebuie să plătesc o maşină. Nu-mi 
ajung bani, cînd mă simt mai rău chem medicul din 
sat. Nu toate medicamentele de care am nevoie sunt 
compensate, aşa încît folosesc şi metode tradiţiona-
le (diferite plante medicinale). Starea de sănătate nu 
îmi permite să fac exerciţii fizice în mod regulat, nici 
nu ştiu ce exerciţii anume ar trebui să fac care să mă 
ajute anume în problema mea de sănătate.

Vara e mai uşor, mai ies la poartă şi mă întîlnesc 
cu vecinii, oameni din sat, însă, din cauza proble-
melor cu picioarele, nu merg mai departe de poartă. 

Iarna e mai greu, e frig şi vecinii stau prin case. Mai 
vorbesc cu lucrătorul social cînd vine la mine”.

În apropiere nu este nici un centru pentru per-
soanele în etate, însă D. I. beneficiază de serviciile 
lucrătorului social de la Direcţia de Asistenţă Socia-
lă, care îl vizitează de 2 ori pe săptămînă şi îl ajută în 
treburile casnice etc.

“Noi, pensionarii, după lege avem dreptul de 
asistenţă medicală asigurată, dar cînd te duci la spi-
tal, pentru ca să beneficiezi de ceva gratuit, e nece-
sar să stai la coadă şi poţi să aştepţi zile sau chiar 
săptămîni. Şi nu toate medicamentele sunt compen-
sate”. 

Atitudinea negativă a personalului medical faţă 
de persoanele în etate este o altă problemă cu care 
se confruntă vîrstnicii în spitale şi pentru a putea 
beneficia de unele facilităţi trebuie să plăteşti mită. 
Despre aceasta vorbesc beneficiarii la care reuşim 
să intrăm şi cu care reuşim să discutăm. Spusele lor 
nu pot fi probate, dar sunt cunoscute aceste legende 
tot de la ei, bolnavii. Serviciile medicale asigurate 
pentru persoanele în etate sunt de o calitate joasă şi 
insuficiente, acestea acoperă doar intervenţiile de ur-
genţă.

„Deseori procur medicamente, fiindcă acestea 
nu sunt în lista medicamentelor compensate. Din 
cauza insuficienţei de bani nu merg la spital. În ul-
timii ani nu am fost la spital.

Cred că toate persoanele în etate ar trebui să be-
neficieze de asistenţă medicală gratuită şi în fieca-
re localitate să lucreze un medic, astfel ca să pot fi 
vizitat la domiciliu de către medic. Periodic să vină 
în localitate medici specializaţi pentru a ne consulta, 
astfel noi nu vom fi nevoiţi să ne deplasam la distanţe 
mari”.

Doamna învăţătoare, pensionara Olga Lazăr 
ne întîmpină cu multă zarvă, gălăgioasă, aşteptînd 
la acea oră să-i vină lucrătorul social, care, de, ne 
însoţea pe noi, de la casă la casă.

Îi adresă cuvinte frumoase lucrătorului social, 
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solicitîndu-i de data aceasta să-i aducă o căldare cu 
apă. Şi, ca adaos, să plece la poştă să fie abonată la 
principalele ziare naţionale, ca să se informeze de-
spre ceea ce se întîmplă în ţară. 

Am trăit nişte momente deosebite, deoarece, la 
cei 80 de ani, doamna Lazăr ne vorbi că încearcă 
mereu să fie în mişcare, deoarece atîta vreme cît simte 
că se mişcă măcar de la pat pînă la masă şi viceversa, 
deja e semn de vitalitate. Şi, ca să ne convingă că 
mişcarea este sănătate, ne-a propus să facem cîteva 
exerciţii fizice. Sincer să fiu, nu aş fi îndrăznit să fac 
flotări sau genoflexiuni, exersînd şi careva mişcări 
ale braţelor şi picioarelor. 

La Echimăuţi (Rezina) am intrat în gospodăria 
Anastasiei Botnaru. Tocmai ieşea sora dînsei care 
o vizitează frecvent. Cel mai important în vizitele 
noastre e să găsim acel limbaj cu care îşi doresc să 
comunice beneficiarii. Şi mătuşa Anastasia Botnaru 
se dovedi a fi bună interlocutoare. „De cînd băieţii au 

ridicat gardul 
şi au instalat 
poarta, nu mai 
văd lumea 
ce trece pe 
ulicioară, aşa 
că mi-am găsit 
o altă ocupaţie. 
În fie-care zi 
ascult posturi 
de radio 
diferite, la orele 
exacte sau din 
jumătate în ju-mătate de oră, aflu prognoza meteo 
pentru zilele următoare, fac însemnări într-un caiet. 
Pe zi, pe oră, văd pe cît de apropiate sunt prevederile 
meteorologice, aşa că a doua zi urmăresc care a fost 
mai aproape de adevăr. Fac asta ca să-mi păstrez 
memoria, să nu o las să adoarmă”.
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Gheorghe Şova

La început a fost omul potrivit la locul potrivit. 
Doamna Maria Culibaba a revenit în satul Ciolacul Nou 
după mulţi ani de pedagogie în oraş. Situaţia bătrînilor nu 
o cunoştea din lecturi, ci din realitatea ce ne înconjoară. 
De aceia prin firea-i activă, nu a stat mult să se odihnească, 
deoarece a simţit că „satul apropape că e mort. Doar 
cîteva maşini mai ridicau praful prin sat, lumea era puţin 
vizibilă. Un drum anevoios pînă la alimentară sau cu mari 
necesităţi mai făcea să iasă cîte cineva pînă la primărie.

Şi atunci a survenit următorul pas – iniţiativa. Ea a fost 
consolidată prin îndelungate frămîntări, soluţia adecvată 
situaţiei la momentul respectiv fiind crearea Asociaţiei Pro 
Asisten ţă şi Dezvoltare Comunitară. A fost constituit şi un 
nucleu de reper printre persoanele mai active din localitate, 
astfel stabilindu-se o echipă monolită de persoane. Şi mai 
departe paşii urmau să se dezvolte, să se extindă. E puţin 
spus că asociaţia urma să se facă cunoscută la nivel de 
comunitate, dar şi dincolo de hotarele ei.

Aceşti paşi se materializează prin lansarea unui 
proiect inedit nu doar pentru satul Ciolacul Nou, 
aş zice că Proiectul „Nursing Comunitar” (îngrijire 
socio-medicală la domiciliu a persoanelor vîrstnice), 
implementat cu susţinerea AO „CASMED” 
din mun. Bălţi devine în scurt timp etalonul 
implicării comunitare a societăţii civile. Pentru 
că atît iniţiatoarea proiectului, Maria Culibaba, 
dar şi partenerii locali – administraţia publică 
locală, au insistat ca proiectul să cuprindă 
la etapa iniţială şi celelalte sate componente 
din comună – Pocrovca, Făgădău, Şoltoaia şi 
Ciolacul Vechi. Şi din nou totul părea că e un 
început, deoarece în fiecare localitate urmă să 
fie identificate persoane cu abilităţi şi dăruire 
în calitate de lucrător social. Ca să anticipăm 
lucrurile, la moment proiectul a fost extins şi 
în primăriile Sărata Veche, Făleştii Noi, oraşul 
Făleşti. Deci, în total 11 localităţi. Deci, plus 11 
lucrători sociali şi 4 asistenţi medicali angajaţi, 
receptivi la problemle apărute.

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL
Şi aici îşi face cale următorul pas – pregătirea 

angajaţilor pentru a presta servicii socio-medicale 
la standarde europene. Periodic AO „CASMED” 
organizează seminare, vizite de studiu, schimb de 
experienţă pentru lucrătorii sociali şi asistenţii medicali. 
Şi aici doamna Maria Culibaba îmbină nişte trăsături 
ce generează creşterea competenţei profesionale a celor 
angajaţi. Pentru că nu este destul să porţi trusă medicală 
modernă, dar fără să ai competenţe de a folosi aceste 
echipamente. Pare bizar, dar în acordarea îngrijirilor socio-
medicale la domiciliu sunt necesare şi diferse abordări de 

comportament faţă de persoanele în 
vîrstă, de aceea îngrijirea vîrstnicilor 
trebuie să se distingă prin calitatea 
serviciilor, servicii prietenoase şi 
obiective clare.

Ca şi servicii sociale prestate 
în comunităţi, ele diferă deja de la o 
comunitate la alta, dat fiind diferenţa 
perioadi de implementare de la stadiul 
inţial pînă în prezent. Aceste servicii se 
rezumă la igiena şi curăţenia acordată 
beneficiarilor, acordarea de ajutor în 
gestionarea unor activităţi, de obicei 
curăţenia, apă, spălatul rufelor, spălatul 
lengeriei de pat, alte servicii solicitate 
de către beneficiari, dar care să intre 
în competenţa lucrătorului socail. A 
plăti facturile sau a cumpăra careva 
produse alimentare sunt serviciile cele 

mai frecvente. Cel mai mult, însă, oamenii au nevoie de 
comunicare. Şi acest fapt are un efect benefic în  viaţa 
acestor bătrîni.

Per ansamblu, aceşti paşi au generat cel mai 
esenţial pas – atitudinea. La Ciolacul Nou proiectul 
de îngrijiri socio-medicale la domiciliu a devenit de 
notorietate. Echipa de implementare funcţionează 
asemenea unui mecanism bine reglat, iar doamna Maria 
Culibaba poate fi considerată generatorul acestor idei. 
Primarul comunei Ciolacul Nou, domnul Igor Palii a 
exprimat această formulă şi mai laconic: omul care 
sfinţeşte locul!

Gheorghe Bunescu din Băhrineşti (Floreşti) a 
lucrat în trecut în domeniul vităritului obştesc. Fi-
reşte, anii ce-i poartă în spate, nu-i permite să ducă 
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o gospodărie auxiliară, de aceea unica sursă de exis-
tenţă este pensia. Zice că în ultima vreme ocupaţia 
dînsului e să calculeze cum să se descurce cu pensia 
de peste o mie de lei. Ca să nu stea de unul singur în 
casă, obişnuieşte să meargă la tîrgul din Mărculeşti, 
localitatea vecină, unde, zice, îşi face provizii mai 
ieftine. A calculat că minimumul necesar de exis-
tenţă pentru o persoană, ca să se alimenteze, e de 
1850 lei, mult peste pensia ce îi este asigurată de 
stat. De aceea ocupaţiile zilnice e să calculeze chel-
tuielile şi să facă piaţă.  

Pasiunea lui moş Gavriil Eremeev din satul 
Sîrcova (Rezina) este lectura cărţilor religioase, 
promovînd cuvîntul divin printre enoriaşii comuni-
tăţii de stil religios vechi (staroverii). Dînsul este 
posesor al unei cărţi deosebite, ce cîntăreşte 16 ki-
lograme şi are o vîrstă de 500 de ani. Intenţionează 
să o doneze unui muzeu istoric din Republica Mol-
dova, această carte, dar şi altele de care dispune, 

constituind obiecte de valoare de cult religios. Ges-
tul dînsului e dictat de faptul că comunitatea staro-
verilor din Sîrcova este destul de mică, iar o carte 
bună trebuie mereu să fie citită, să fie studiată, să fie 
înţeleasă şi să fie urmată.

S-AU OFERIT 
SĂ FIE DE AJUTOR 

ÎN DISTRIBUIREA PRÎNZULUI
Lucrătorul social din satul Ciolacul Vechi, Valentina 

Tampei, e pe deplin încîntată în cadrul proiectului „Suport 
pentru perioada rece a anului pentru cele mai vulnerabile 
persoane din R. Moldova”, susţinut financiar de către 
Crucea Roşie din Elveţia. Şi partea bună e faptul că 40 
de persoane din comunitate sunt beneficiari ai proiectului, 
acestora fiindu-le 
distribuite lemne 
defoc.

O altă parte de 
beneficiari, 30 la 
număr, primesc la 
domiciliu zilnic un 
prînz cald. Bucatele 
sunt preparate la 
cantina amplasată 
în satul vecin, 
Ciolacul Nou, care 
sunt transportate 
cu ajutorul unui 
mijloc de transport. 
În fiecare din cele 5 
sate din componenţa comunei Ciolacul Nou lucrătorii so-
ciali preiau pachetele cu prînzuri şi deja le repartizează 
beneficiarilor la domiciliu.

Satisfacţia mare a lucrătorului social din satul 
Ciolacul Vechi e faptul că două eleve din clasa 7-a de la 
Gimnaziul din localitate, Ecaterina Traistari şi Iana Toma, 
s-au oferit să fie de ajutor la distribuirea prînzului. Tinerele 
voluntare s-au implicat cu multă dăruire, deoarece, după 
orele de studii, frecvent sunt văzute ducînd aceste produse 
către beneficiari.

A distribui însă în fiecare zi la o oră stabilă, pe diferite 
condiţii meteorologice, e cam complicat într-un sat unde 
nu toate străzile sunt accesibile. De aceea implicarea lor în 
acest proces de distribuire e mai mult decît simbolic. Cert 
e şi faptul că Ecaterina Traistari şi Iana Toma, prin aceste 
misiuni altruiste, îşi rezervă olecuţă de timp mai mult 
pentru a comunica cu bătrînii din sat, ajutîndu-i în limita 
capacităţilor lor. Pentru că oferind un prînz, contează şi 
satisfacţia bătrînilor, felul cum sunt deserviţi sau cel puţin 
cum li se acordă această atenţie grijulie.

Evident, vizitele aceste implică şi o comunicare între 
beneficiari şi oaspeţii aşteptaţi. De multe ori aici se înfiripă 
scurte discuţii, comunicarea şi ataşamentul faţă de aceste 
persoane în vîrstă denotă respect şi bun simţ.  Unele gînduri 
selectate din comunicarea dintre generaţii constituie acel 
liant despre care se crede că s-a pierdut  în societate.

Ba bine că legătura aceasta există, e promovată prin 
aceste mici, dar necesare intervenţii ale voluntarelor 
asociaţiei „Pro Asisten ţă şi Dezvoltare Comunitară” 
Ecaterina Traistari şi Iana Toma (în imagine).
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BĂTRÎNII CARE ÎŞI DORESC MÎNCARE, NU CĂLDURĂ
Adrian Buga. 

Coordonator de proiect, AO “CASMED”

Povestea impresionantă a beneficiarilor de la 
cantina socială din Saharna Nouă

„Eu m-am dezis de lemne de foc pe care primăria 
urma să mi le dea. Nu vreau lemne, vreau ca măcar o 
dată în zi să mănînc un prînz fierbinte.”

Este exclamaţia domnului Serghei Bordianu  din 
Saharna Nouă, beneficiar al cantinei sociale deschise 
chiar în ajun de Sf. Vasile (stil vechi). Este o dorinţă 
a unui bătrîn singuratic. Şi e una din dorinţele cele 
mai dureroase, mărturisire pe care am auzit-o de cum 
i-am păşit pragul. 

Opt copii din familii socialmente vulnerabile, elevi 
la gimnaziul din localitate, iau prînzul chiar în cantina 
socială, restul beneficiarilor, 22 la număr, primesc hra-
na la domiciliu. „Nu s-a acceptat din partea Centrului 
de Medicină Preventivă ca să ia masa direct la cantina 
socială, pentru asta este nevoie de condiţii speciale” 
avea să explice doamna primar Maria Macrii.

Prînzul adus acasă de la cantina socială
Cînd am ajuns la primăria Saharna Nouă (Rezi-

na), era ora mesei. De aceea doamna primar Maria 
Macrii tot insista să mergem la acea oră să vizităm 
cantina socială din localitate, amplasată într-un 

edificiu chiar în ograda şcolii. Ne-a întîmpinat cu 
seninătate bucătăreasa Lilia Rudaca: “Tocmai am 
trimis primele porţii către beneficiari, e ora prînzului 
şi trebuie să reuşim ca în 2 ore să ajungem la cei 22 
de beneficiari ai proiectului, plus 8 copii  care i-au 
masa chiar aici”.

Fireşte, copiii deja luaseră prînzul, nu mai erau 
acolo. Dar era o curăţenie sclipitoare: pe fiecare masă 
erau feţe de mese albe şi şerveţele, aşa că nu ai bănui 
că în urmă cu cîteva clipe aici cineva a mîncat, că 
poate fărîmituri sau pete au fost lăsate să cadă.

Primăria a utilat cantina cu aragaz, frigider, oale, 
veselă, a amenajat un spaţiu, aducîndu-l la stand-
ardele Centrului de Medicină Preventivă. Fondurile 
băneşti necesare pentru achiziţia produselor alimen-
tare, buteliei, a produselor de curăţenie sunt acoperite 
de AO „CASMED” şi primărie.

Între timp, îşi făcu apariţia şi Vera Macovei, dis-
tribuitorul de prînzuri la domiciliul beneficiarilor: 
„Sunt pungile de la beneficiari. Ei cunoşc ora cînd 
trebuie să venim şi au deja pregătite aceste pungi cu 
recipienţele necesare, borcănaşele fiind deja spălate. 
Nu avem cum să încurcăm pungile, ele conţin nu-
mele fiecărui beneficiar. Sunt angajată de cîteva zile, 
era cam complicat ca în termen de 2 ore să parcurg 
distanţele către cei 22 beneficiari, de luni pînă vin-
eri. Acum suntem „motorizaţi” cu o căruţă şi ne 
deplasăm mai uşor”.

În ziua de vineri această trăsură duce pe la 
casele beneficiarilor mai multe pachete, deoarece ei 
sunt asiguraţi cu hrană şi pentru zilele de sîmbătă şi 
duminică. Pentru masa unei persoane se alocă zilnic 
24 lei, în timp ce pachetele de sîmbătă-duminică  sunt 
deja mai consistente. Deşi suma alocată de proiect 
nu este considerabilă, prînzul se compune, de obicei, 
din 2 feluri de mîncare, asortate cu verdeţuri aduse 
de acasă de bucătăreasa Lilia Rudaca.

Căruţa am încercat-o şi noi, dorind să ajungem 

la unii dintre beneficiari care tocmai ce primiseră 
hrana caldă.

Iniţial am intrat la nenea Serghei Bordianu, 
un munte de om, cu o voce puternică de se aude 
şi afară. Tocmai meşterise două făraşe pentru un 
consătean, mîncase şi o vorbă bună era tocmai 
binevenită.

„Cine a venit cu acest proiect, cui i-a dat în cap 
acest lucru, să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că 
mare lucru fac pentru noi. Să nu ascultaţi pe nimeni 
dacă ar zice că nu este bună mîncarea sau că nu 
este nevoie de un asemenea proiect. Se vor găsi 
guri care vor spune asta, pentru mine, însă, prînzul 
acesta e mai mult decît o pomană. Mă apuc să-mi 
fac şi singur de mîncare, dar pînă mă porăiesc, deja 
şi foamea dispare. Oricum prînzul de la cantina 
socială este făcut de o femeie, care, de, este mai 
îndemînatică. Că am lucrat tocmai 44 de ani 
electrician, am urcat şi coborît atîţia piloni, pe ger, 
frig, vînturi năprasnice, că nu mai credeam că o să 
ajung vreodată să fiu asistat social. Că eu am fost o 
persoană activă pînă mi s-a făcut piciorul buştean. 
Am renunţat să beneficiez de lemne de foc doar ca 
să primesc acest prinz cald. Apoi, că vine Veruţa, 
deja o aştept în fiece zi”. 

Daria Căpăţînă,
Voluntar 

AO „CASMED”

Campania de 
caritate “Cine-
va are nevoie de 
tine”, a avut-o ca 
protagonistă pe 
Iana Suvorcova, 
care e cunoscută 
publicului în ca-
drul unei emisiuni 
televizate, demon-

strînd capacităţi de a picta cu … guriţa. De aceea 
ne-am propus ca în această campanie de caritate să 
o avem prin vernisarea lucrărilor de pictură reali-
zate de ea. 

Acesta a fost şi punctul forte atunci cînd am 
mers cu această iniţiativă la administraţia Pi-
nacotecii “Antioh Cantemir” din Bălţi. La acea 
vreme deja aveam acceptul bunicii ca să ne pună 
la dispoziţie picturile Ianei, cele mai reprezenta-
tive, ca să le pregătim pentru a fi expuse în această 

LOCUL UNDE NE MANIFESTĂM ACTIVISMUL ŞI ALTRUISMUL
galerie. La formatarea şi amenajarea celor 16 de 
desene am fost ghidaţi şi de gîndul că expoziţia 
trebuie să reflecte o idee, nu neapărat situaţia 
fetiţei. Poate mai greu a fost la instalarea desene-
lor deja la locul potrivit, deoarece nimic nu este 
întîmplător în această expunere de culori, motive, 
expresie. Şi atunci fiecare dintre noi, cei patru vol-
untari AO “CASMED” care am lucrat la acest as-
pect, am venit cu propuneri, sugestii.

Am fost deosebit de emoţionaţi cînd pragul 
galeriei a fost păşit de primii vizitatori. Cel mai 
mult m-a impresionat receptivitatea şi generozitatea 
celor care şi-au făcut timp să vină la expoziţie. Prin-
tre primii vizitatori au fost părinţii mei şi o doamnă 
din capitală care a venit special pentru a lua parte 
la acest eveniment. Pentru mine fiecare vizitator a 
reprezentat o persoana mult asteptată.

Iniţial nu ne pătrundem 
de importanţa mesaju-
lui pe care încercăm să îl 
promovăm. Dorindu-ne să
facem un gest caritabil 
din tot sufletul, pe perio-
ada vernisajului echipa 
de voluntari veneau la Pi-
nacoteca “ca acasă”. Era 
locul unde ne manifestam 
activismul, dar, totodată, 
conştienţi că prin artă 
putem aduce o bucurie în 
viaţa acestui minunat co-
pil - Iana Suvorcova.
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Onorina Pricop
Manager financiar,

AO “CASMED”

O altă activitate în cadrul 
campaniei de caritate „Cineva 
are nevoie de tine!” De această 
dată cu un generic destul de 
generos: “Ajută-mă să fac un 
pas nu doar în vis!” Vă daţi 

seama că acest concert încununa şirul de activităţi 
prin care voluntarii AO „CASMED” şi-au propus 
să colecteze o sumă de bani pentru a fi donaţi ca să 
asigure măcar parţial tratamentul a trei fetiţe: Va-
leria-Andrea Răilean (10 ani) din satul Pînzăreni 
(Făleşti), Iuliana Leahovici (10 ani) din Peresecina 
(Orhei) şi Iana Suvorcova (13 ani) din Chişinău, 
pentru care visul cel mare e să poată să meargă. Pe 
scena Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” s-au 

perindat  o gamă largă de interpreţi din Bălţi sau 
veniţi din capitală.

Nume sonore şi în devenire s-au alăturat 
acestui act de caritate, printre care Brio Sonores, 

„CAPITALA DE NORD” DEVINE „CAPITALA FAPTELOR BUNE”
cunoscuţi publicului meloman ca fiind cîştigătorii 
concursului televizat “Românii au talent”,  cu-
noscutul interpret Adrian Ursu, co-prezentator 
la concursul “Moldova are talent”. Cu un re-
cital de poezie, aplaudată la biss Monica Pîrlici, 
cîştigătoarea primei ediţii a concursului televi-
zat “Moldova are talent”, a recitat două poezii.  
Scena bălţeană se remarcă prin atragerea unei co-
horte de interpreţi redutabili: Carolina Prepeliţă, 
Angela Cabari, Iuliana şi Ştefan Roşcovan, Vic-
tor Dănuţă, Valentin Palancica, Ala Zasmenco, 
Vlad Codreanu, Denis Midone, Victor Lisî, trupa 
de dans „Maximum” şi Ansamblul de dans popu-
lar „Tinereţea”, reuşind să creeze o atmosferă de 
suflet  şi emoţii pozitive. 

Am iniţiat contactarea de interpeţi locali şi 
de la Chişinău. Zeci de telefoane cu stabilirea 
unor demersuri. Am distribuit dimersuri, invitaţii, 
afişe pe la agenţii economici, prin şcoli, instituţii. 

Afişele noastre au împînzit oraşul. Şi lumea a aflat 
că la Naţionalul Bălţean are loc o manifestare de 
anvergură, în ziua concertului sala de spectacole 
devenind arhiplină.

Ca rezultat al campaniei iniţiate au fost 
colectaţi 81097 lei, sumă ce a fost distribuită egal 
familiilor fetiţelor.

Reuşita echipei de voluntari se poate ex-
plica prin faptul ca în cadrul AO „CASMED” 
funcţionează realmente Departamentul de volun-
tariat, în cadrul căruia fiecare dintre noi poate să 
vină cu o ideie, pentru ca ulterior această idee să 
prindă contururi. Parcă e nimic deosebit în faptul 
că am organizat un concert, eu trebuie să constat 
că acest fapt a fost din start conştientizat de fie-
care dintre noi. Şi atunci cînd este o echipă, cînd 
sunt distribuite responsabilităţile, reuşita e ca şi 
asigurată.

În cadrul activităţilor campaniei de caritate 
voluntarii AO „CASMED” erau omniprezenţi. 
Chiar dacă e vorba de o întreagă echipă de tin-
eri, voi menţiona cîteva nume: Daria Căpăţină, 
iniţiatoarea acestui act caritabil, Ovidiu Bujor, Ion 
Gavriş, Corina Bocancea, Mihaela Berco, Elena 
Petreanu, Gheorghe Cojocaru.

Anul ce se scurge a început cu un val de 
activităţi ale voluntarilor AO „CASMED”, ceea ce 
confirmă în plus aprecierea făcută în cadrul Festi-
valului anual al Voluntarilor.
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Coordonator 

de proiect,
AO “CASMED”

Valentine’s Day, 
celebrat la 14 februa-
rie, este o sărbătoare 
de împrumut occi-
dental, cunoscută şi 
sub denumirea de 
Ziua Îndrăgostiţilor. 
Motivul pentru care 

sărbătorim iubirea este pentru că aceasta este ziua 
în care patronul îndrăgostiţilor, Sfîntul Valentin, a 
fost executat pentru „crima” de a salva iubirea.

Cu fiecare an ce trece tradiţia de a sărbători 
Ziua Îndrăgostiţilor prinde rădăcini tot mai adînci.
Tinerii sunt încîntaţi că există şi o zi a lor, a 
îndrăgostiţilor, un prilej de a sărbători împreună 
cu cel (cea) iubit(ă). 

Ziua Îndrăgostiţilor nu mai este demult o zi 
numai pentru cuplurile de îndrăgostiţi, ci mai 
degrabă, o ocazie în care oamenii îşi pot arăta 
aprecierea şi afecţiunea pentru cineva. De acest 
lucru s-au convins şi voluntarii AO „CASMED” 
care au organizat sîmbăta, 14 februarie, în piaţa 
„Vasile Alecsandri” din Bălţi o sărbătoare a 
dragostei. 

Motivaţi de dorinţa de a face această zi specială 
pentru cei care încă nu s-au decis să-şi unească des-
tinele, dar şi pentru cei ce şi-au eternizat sentimen-
tele printr-un „Da!” rostit recent, acum 5, 10 ba 
chiar şi 50 de ani în urmă, voluntarii organizaţiei 
noastre au făcut-o pe micii Cupidoni. Doar că mi-
siunea lor nu s-a redus numai la naştere de senti-
mente, dar şi la oficializarea acestora pentru o zi. 
Intrigaţi de cum ar fi să spună un „Da!” fie chiar şi 
fictiv, perechile de tineri, iniţial sfioşi, au răspuns 
la provocarea voluntarilor AO „CASMED” şi au 

DE VALENTINE’S DAY AM ÎNVĂŢAT CĂ NU E NEVOIE
DE O ZI ANUME CA SĂ NE ARATĂM IUBIREA DE OAMENI

luat parte la ceremonia de căsătorie improvizată, 
organizată într-un cort instalat şi decorat special 
pentru eveniment.

Totul a decurs întocmai ca la Oficiul Stării 
Civile: voal şi papion, buchete şi verighete (doar 
că din sîrmă), vornicei şi semnături în certificatul 
de căsătorie. Nu a lipsit nici primul dans al mirilor, 
care la multe dintre cupluri s-a primit cam stingaci, 
de vină fiind emoţiile. Înregistrarea căsătoriei pen-
tru 24 de ore a constituit astfel o repetiţie generală 
pentru cuplurile care tind să petreacă o viaţă 
împreună, unul alături de celălalt, iar ziua superbă, 
cu soare strălucitor şi cer senin, parcă le-a tinut 
isonul.

Impresionant a fost şi faptul că nu doar cu-
plu-rile tinere au acceptat 
provocarea voluntarilor nos-
tri. Cei care deja au gustat 
din dulcele căsniciei, nu au 
pierdut nici ei ocazia să-şi 
reimprospăteze sentimentele 
şi emoţiile trăite în timpul 
ceremoniei de căsătorie. Ba 
chiar mai mult, ei au fost cei 
care le-au demonstrat cu-
plurilor tinere că dragostea 
nu are termen de valabilitate 
şi că doar împreună greutăţile 
devin mai simplu de depăşit. 

„Tinerilor însurăţei” 
le-au fost testate sentimen-
tele prin intermediul con-
cursurilor organizate şi a 
declaraţiilor de dragoste pe care aceştia şi le-au 
făcut în public; de asemenea participanţii au par-
ticipat la o loterie şi au beneficiat de o poză pentru 
„albumul lor de familie”, făcută la un banner in-
stalat alături. 

Scopul evenimentului nu a constat doar în cel-
ebrarea dragostei - sentiment minunat care ne face 

să visăm cu ochii deschişi, ci, mai degrabă, să ne 
mutăm atenţia de la cotidian spre cineva care să ne 
umple inima de bucurie, să credem că viaţa merită 
trăită din plin. Activitatea a fost totodată orientată 
spre colectarea de mijloace financiare pentru spri-
jinul a 3 fetiţe bolnave din Republica Moldova 
care trebuie ajutate urgent.

Valentine’s Day a fost un bun prilej pentru ca 
voluntarii, aparent într-un spectacol înscenat, au 
putut să-şi exprime susţinerea faţă de cele trei feti-
ţe – Valeria-Andrea Răilean, Iuliana Leahovici şi 
Iana Suvorcova, care suferă din cauza unor mala-
dii rare precum este osteogeneza imperfectă.

Activitatea a fost organizată de AO “CASMED“ 
în cadrul campaniei de caritate „Cineva are nevoie 

de tine”. Ne-am propus să colectăm suma de 
90 000 lei, pentru a acoperi parţial cheltuielile 
pentru tratamentul fetiţelor. Am constatat astfel 
ca nu e nevoie de o zi anume ca să ne aratăm 
iubirea de oameni, cum nu e nevoie de ocazii 
speciale ca să facem un bine. Pentru că inima 
noastră este mereu cu noi.

Nicolae Smîntînă,
Voluntar

AO „Vatra străbună”, 
s. Prepeliţa,

raionul Sîngerei

Fiind voluntar în lo-
calitatea mea, satul Prepe-
liţa (raionul Sîngerei), am 
avut deosebita satisfacţie 
să însoţim reprezentan-

ţii de la AO „CASMED” la persoanele în etate, 
oferindu-le pachete cu produse alimentare. Era în 
ajun de Crăciun, mamele şi bătrînele noastre ar fi 
trebuit să se afle pe ultimii paşi de pregătiri către 
această mare sărbătoare a creştinilor. Locuiesc în 
sat, deci aş avea o oarecare părere despre cum o 
duce lumea.

Anterior am fost implicat în mai multe activităţi 
ale asociaţiei. De obicei, a fost o perioadă de infor-
mare, de participare la diferite instruiri. De această 

dată am fost invitaţi să distribuim aceste produse 
alimentare. Ningea cu fulgi măşcaţi, timp în care 
ne-am organizat împreună cu doamna Vera Novo-
loacă, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Vatra stră-
bună”, să reuşim să vizităm cei 24 de beneficiari.

Şi acest gest, precum aveam să ne dăm seama, 
a fost la momentul potrivit, deoarece, chiar şi în 
prag de sărbătoare, am găsit bătrîni care se pregă-
teau să facă doar mămăligă, semn că mesele lor 
sunt destul de sărace.

Am fost întîmpinaţi oarecum cu neîncre-
dere, dar am văzut cum li se luminează feţele, 
aflînd de misiunea noastră. De la lacrimi şi rugă-
ciuni se putea urmări cum se transformă starea 
lor de spirit. Pentru o destindere şi o stare mai 
relaxantă, unicul preţ ce îl ceream beneficiarilor, 
era să ne zîmbească. O făceau cu greutate, astfel 
simţind şi noi, tinerii, cît de mult valorează o 
bucurie. 

Însoţiţi de Elena Petreanu, Coordonatorul de 
Voluntari de la AO „CASMED”, am învăţat cum 

să abordăm pozitiv o stare, noi fiind copleşiţi şi 
mai mult, aflînd că aceste produse alimentare au 
fost colectate de voluntarii asociaţiei respective. 
Forma inspirată şi inventivă de colectare a 
produselor alimentare de către semenii noştri din 
Bălţi pentru a ajuta pe aproapele tău în preajma 
unei mari sărbători e cu mult mai sugestivă.

INVITAŢI SĂ ÎNVĂŢĂM A FACE BINE


