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Sănătatea este esența vieții—noi 

vă ajutăm să o mențineți  
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Dragi cititori, stimaţi parteneri 

 

 Anul 2015 a fost unul deosebit în viața organizației ,,CASMED”, deoarece a împlinit frumoasa 

vîrstă de 5 ani.  În toți acești ani echipa AO "CASMED" s-a dedicat muncii cu pasiune și a reușit 

să aducă un plus de  sănătate și un strop de bucurie pentru personae care se confruntă cu probleme 

sociale, de sănătate.  

 Doresc să Vă împărtăşesc cu dragă inimă şi recunoştinţă rezumatul activităţilor noastre din 

2015. Din start trebuie să menţionez că obiectivele trasate pentru 2015 au fost atinse şi noi suntem 

extrem de împliniţi de tot ceea ce am realizat până acum. 

 

 Cel mai important eveniment în viaţa asociaţiei „CASMED” a fost faptul că ne-am formulat 

strategia pentru următorii 5 ani, pentru a identifica soluţiile pentru sustenabilitatea financiară a 

activităţii noastre în contextul solicitărilor crescânde. Sperăm că acest plan strategic va fi pentru 

noi o stea călăuzitoare, pe care să o putem urma. 

 

  Pe tot parcursul anului am pus un accent deosebit pe serviciile socio-medicale oferite per-

soanelor în etate. Suntem conştienţi că numărul vârstnicilor creşte încontinuu, iar sărăcia, sin-

gurătatea şi afecţiunile cronice sunt probleme care pot fi rezolvate doar prin cooperare. Am încercat 

să oferim soluţii la aceste provocări  printr-un effort comun, prin implicarea comunităţii, re-

sponsabilizarea APL-urilor, implicarea voluntarilor. În viitor dorim să punem un accent şi mai 

mare pe acest aspect şi să extindem gama de servicii. 

 

 Credem că în munca caritabilă un aspect foarte important este jucat de voluntariat, acesta fiind 

baza sustenabilităţii societăţii civile. Anul 2015 a fost un an plin de reuşite pentru departamentul 

de voluntariat. Voluntarii organizaţiei au muncit cu implicare şi responsabilitate, reuşind să 

răspundă nevoilor unui număr tot mai mare de persoane aflate în nevoie.  

 

 Realizările noastre au fost posibile datorită profesionalismului şi tenacității personalului pro-

priu şi a partenerilor din ţară şi străinătate, iar parteneriatul reprezintă cheia succesului în cadrul 

reuşitelor noastre. Am stimulat colaborarea între ONG-uri în vederea creşterii reprezentativităţii 

furnizorilor privaţi de servicii sociale şi a îmbunătăţirii dialogului cu autorităţile centrale şi locale, 

dar şi sporirea vizibilităţii impactului pozitiv generat de serviciile sociale furnizate de ONG-uri. 

   

 Contextul general de criză economică, instabilitatea politică şi legislativă au influenţat în anul 

2015 activităţile derulate de către organizaţia noastră. În pofida acestei stări de nesiguranţă finan-

ciară, am reuşit să susţinem activitatea planificată graţie suportului partenerilor externi, care şi în 

acest an au continuat fidel sprijinirea activităţilor, fapt pentru care le mulțumim mult.  

 

 Vă invit să parcurgeți raportul anual, observând aceste aspecte, mulțumindu-Vă pentru spriji-

nul acordat pe tot parcursul anului 2015. 

                                                                        Postolachi Natalia - director executiv 
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DESPRE NOI 

 

 MISIUNEA   

Creşterea calităţii vieţii pentru diferite categorii de beneficiari prin dezvoltarea 
de modele funcționale de servicii sociale și îngrijiri comunitare și consolidarea 
capacităților actorilor comunitari.  

 

VIZIUNEA EXTERNĂ 

O comunitate activă, cu acces egal la servicii sociale și îngrijiri comunitare de 
calitate.   

VIZIUNEA INTERNĂ 

AO ”CASMED” se doreşte a fi un centru de excelență pentru profesionişti din 
domeniul serviciilor sociale și îngrijirilor comunitare. 

 

VALORILE  

Demnitate CASMED respectă drepturile şi demnitatea umană. Interacționează 
cu beneficiarii într-un mod personalizat și direct. Serviciile CASMED sunt con-
cepute în aşa fel încât să nu creeze dependenţă. 

Responsabilitate  CASMED este responsabil față de sine însuși și față de toți be-
neficiarii serviciilor sale. De asemenea, promovează dezvoltarea responsabilită-
ții angajaților față de ei înșiși. 

Respect  CASMED recunoaște valoarea fiecărei persoane. Manifestă respect și 
oferă șanse egale fiecărui beneficiar indiferent de cultură, religie, etnie, orientare 
sexuală, vârstă, gen, dizabilități. 

Calitate CASMED dezvoltă servicii de calitate conform standardelor de calitate. 
Adaptează serviciile la nevoile și particularitățile beneficiarului. Aplică măsuri 
de îmbunătățire continuă a calității serviciilor. 

Etica profesională  CASMED respectă codul profesional de etică, interacționea-
ză cu beneficiarii săi într-o manieră onestă, recunoscând și protejând confidenți-
alitatea informațiilor. 

Echitate CASMED oferă şanse egale atât echipei sale, cât şi asistaţilor organiza-
ției, perseverând în crearea unui echilibru sănătos. Asigură dreptul de a alege. 

Voluntariat CASMED consideră voluntarii drept resursă valoroasă care ajută 
Asociaţia să-şi atingă mai eficient şi mai eficace misiunea. 

Parteneriat CASMED abordează holistic problemele beneficiarilor, într-un ca-
dru de parteneriat public - privat. Asociaţia iniţiază parteneriate cu diverși ac-
tori comunitari pentru dezvoltarea serviciilor în comunitate. 
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Am învăţat că omul nu se termină la suprafaţa corpului, el are ne-

voie nu doar de ajutor material, ci și de consiliere, suport moral și 

cineva cu care să-și împărtășească greutăţile.  
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Anul 2015 a fost orientat spre dezvoltarea și ex-

tinderea serviciilor de îngrijiri medicale și  socia-

lă existente, precum și implementarea de noi 

puncte de lucru în vederea asigurării accesului 

cetățenilor la servicii de calitate oferite acasă. 

Complexul de servicii acordate beneficiarilor au 

avut ca scop principal menținerea autonomiei 

persoanei, precum și prevenirea creării situații-

lor de dependență. 

Un număr de 1'563 vârstnici (653 beneficiari me-

dicali și 910 beneficiari sociali) din municipiul 

Bălți și 33 de sate au beneficiat de servicii socio-

medicale, datorită implicării efective a ONG-

urilor locale, APL-urilor, medicilor de familie, 

asistentelor medicale și lucrătorilor sociali. 

Personalul CASMED și al 19 ONG-uri partenere 

au oferit un total de 58.671 de vizite de îngrijire 

la domiciliu (21.517 medicale și 37.154 vizite so-

ciale). Compania Națională de Asigurări în Me-

dicină a finanțat  684 de vizite medicale la domi-

ciliu, celelalte fiind co-finanțate  de către donato-

ri, APL-ri, beneficiari. 

Vârsta înaintată, care aduce cu sine probleme de 

sănătate, diminuarea capacităților fizice, comu-

nicare și susținere morală redusă, precum și do-

rința a tot mai multe persoane în etate de a se 

trata acasă sunt motivele principale care îi deter-

mină pe vârstnici să apeleze la serviciile de în-

grijire la domiciliu.  Conform indicatorilor, cele 

mai solicitate servicii sociale care le-au fost oferi-

te beneficiarilor CASMED au ținut de asistență 

în întreținerea locuinței (menaj, aprovizionare cu 

apă, pregătirea hranei), îngrijiri personale de ba-

ză, spălări la mașina de spălat, socializare, pre-

cum și sprijin în rezolvarea problemelor admi-

nistrative și comunale. 

 

Îngrijiri medicale și sociale la domiciliu 
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Lucrătorii medicali și sociali își îndeplinesc sarcinile cu multă responsabilitate, dăruire de sine 

și fără a fi speriați de condițiile meteorologice sau drumurile de țară. În sprijinul acestora, 

CASMED a procurat echipament de protecție și de teren, care să eficientizeze munca angajați-

lor și să le economisească forțele și timpul. Astfel, 52 lucrători sociali au fost dotați cu unifor-

mă, scurte, cărucioare pentru procurarea produselor alimentare, iar 15 lucrători sociali au pri-

mit biciclete. 
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Mulţumiri 

„Cred mult în Dumnezeu și de acum încolo mă voi 

ruga zilnic pentru sănătatea Anei Carabulea. 

Dânsa este asistentă medicală în cadrul Centrului de 

asistență socio-medicală la domiciliu „CASMED” și a 

îngrijit o perioadă îndelungată de mine. Eu sunt felcer 

și am activat în domeniul sănătății 50 de ani.  Sunt 

deja pensionară, dar am și 

diabet zaharat care îmi provoacă diverse complicații și 

dureri. Ana Carabulea a venit acasă la mine la momen-

tul când îmi era cel mai greu. A înțeles repede ce proce-

duri urmează să-mi facă pentru a-mi potoli durerea. 

Timp de 10 zile mi-a aplicat pansamente și diverse pro-

ceduri și rănile s-au cicatrizat. Mi-a ajutat mult, desi-

gur, și atitudinea binevoitoare a Anei față de mine, și 

profesionalismul ei, felul de a comunica cu pacienții. 

Ea, Ana, mi-a insuflat încrederea că  bătrânețea este 

mai ușoară dacă ai alături pe cineva care ține la tine. 

Ana e una 

din aceste persoane”.  

Valentina Strutinscaia, pensionară, mun. Bălţi 

 

,,Vă înșirăm câteva cuvinte de recunoștință. 

Suntem foarte mulțămiți de proiectul asociați-

ei CASMED. Vizitele la domiciliu pe care le 

fac angajatele de la organizația Dumneavoas-

tră ne dau noi puteri și noi speranțe. Și încă o 

dată vă mulțumim că nu suntem dați uitării, 

noi, oamenii în vârstă.  

Ah, ce e bine,  

Când te vizitează medicul la domiciliu,  

Câteva sfaturi îți șoptește,  

și imediat te lecuiește.  

Apoi, cu pastile și masaj,  

Ne face ca tineri iarăși.  

Vă dorim tuturor multă sănătate și mult 
spor,,.  

 

Vrabii Ana și Antonciuc Nicolai,  

beneficiari Ciolacul Vechi, Fălești  

„Mă numesc Cuzmici Nina și locuiesc în satul Sârcova, Rezina. Am 69 ani, de la un timp am norocul 

să fiu beneficiară a proiectului de Îngrijiri la Domiciliu.  Mă bucur foarte mult că există așa proiect la 

AO ,,CASMED,,. Celei care vine la mine regulat, cu un sfat de sănătate, care îmi acordă masaj cu 

Vitafon, injecții dacă am nevoie, îmi măsoară tensiunea arterială, doamna Maria Dolghi, să-i dea Dum-

nezeu multă sănătate. Am probleme cu picioarele, uneori mă sufoc din cauza problemelor cu inima, dar 

cu ajutorul doamnei Maria, încep să mă simt mai bine. Aduc sincere mulțumiri doamnei director execu-

tiv, Natalia Postolachi și întregului colectiv al organizației CASMED. Aș dori să existe proiectul acesta 

mulți ani înainte, este foarte de folos pentru noi bătrânii”.  

Cuzmici Nina, com. Sârcova, Rezina 
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Nu poţi evita să îmbătrânești,  

dar nu trebuie neapărat să fii bătrân.  

George Burns  



10 

  

 

Parteneriate și cooperare 

“Lucrurile mari în viață nu se fac doar de un singur om.  

Ele sunt rezultatul muncii unei echipe întregi.” 

 Steve Jobs. 

CASMED a continuat să crească în termeni de consolidare a cooperării cu reprezen-

tanții autorităților locale și ONG-urilor.  Astfel, au fost dezvoltate parteneriate cu 19 

ONG-uri locale și 23 primării pentru dezvoltarea serviciilor socio-medicale de în-

grijire la domiciliu în 33 localități. Suntem conștienți de faptul că munca noastră 

poate fi realizată numai cu ajutorul unui 

parteneriat eficient, construit pe încredere, responsabilitate și idei comune.  
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Parteneriate și cooperare 

În calitate de membru al Rețelei Naționale a Prestatorilor de Îngrijiri la Domiciliu începând cu 2011, 

AO „CASMED” a continuat activitățile de Lobby și Advocacy, participând la facilitarea dialogului 

dintre membrii rețelei și reprezentanții ministerelor de resort. Întâlnirile regulate și discuțiile con-

structive cu reprezentanții ministerelor  au făcut posibilă efectuarea în comun a unor schimbări  ori-

entate spre îmbunătățirea cadrului legislativ și a instrumentelor de lucru ce vizează domeniul de 

îngrijiri medico-sociale la domiciliu: modificarea anexei referitoare la standardele de calitate pentru 

serviciile medicale de îngrijire la domiciliu, demers pentru majorarea prețului pentru o vizită medi-

cală la domiciliu, elaborarea unui chestionar pentru a colecta informații cu privire la serviciile so-

ciale prestate de furnizorii privați și crearea unui grup de lucru concentrat pe dezvoltarea metodo-

logiei cu privire la stabilirea costurilor pentru serviciile de asistență socială furnizate la domiciliu.  

 

 

 

 

Un succes aparte în activitatea AO “CASMED” l-a constituit parteneriatul eficient și de încredere 

stabilit între echipa de asistenți medicali, medici de la Centrele Medicilor de Familie din raioane și 

mun. Bălți, autorități publice locale și echipa de implementare, fapt ce s-a reflectat extrem de pozitiv 

în activitatea organizației. ,, Permanent am avut și sper și pe viitor să menținem o colaborare benefică, con-

structivă cu AO „CASMED”. Pentru mine ca medic de familie acest parteneriat este foarte util la elaborarea 

tacticii ulterioare de conduită și tratament a fiecărui pacient individual. Cu asistenta medicală din Prepelița, 

Natalia Crihan, ne vedem la birou săptămânal, la necesitate discutăm telefonic, dânsa este foarte responsabilă, 

recomandările mele sunt pe deplin îndeplinite.” 

Petrașco Gabriela, medic de familie s. Prepelița, Sângerei  
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Concomitent acestor eforturi am fost activi și în 

promovarea și scoaterea în evidență a importan-

ței îngrijirilor la domiciliu la nivel național. În 

acest context, pe 28 și 29 octombrie 2015 Asocia-

ția Obștească „CASMED” în parteneriat cu Aso-

ciația Obștească “HOMECARE”, Chișinău, a or-

ganizat Conferința Națională cu genericul 

“Reglementarea, organizarea și funcționarea sistemu-

lui național de îngrijiri comunitare a persoanelor 

vârstnice. Serviciul de îngrijire la domiciliu - model 

integrat de servicii medico - sociale primare”. 

Evenimentul a reunit experți de la Confederația 

Caritas România, Caritas Alba Iulia, reprezen-

tanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Mun-

cii, Protecției Sociale și Familiei al RM, Compani-

ei Naționale de Asigurări în Medicină, Consiliu-

lui Național de Evaluare și Acreditare în Sănăta-

te, Consiliilor Raionale, ai Direcțiilor de Asisten-

ță Socială și Protecție a Familiei, reprezentantul 

Crucii Roșii Elvețiene în Moldova, al Fundației 

Elvețiene HEKS, alături de reprezentanți ai ONG

-urilor active din domeniul îngrijirilor comunita-

re din Moldova, în total 107 participanți. 

Agenda conferinței a inclus subiecte legate de 

modelele existente de îngrijire integrată la domi-

ciliu, rolul APL-urilor în co-finanțarea serviciilor 

comunitare, cadrul juridic general care asigură 

organizarea și funcționarea îngrijirilor medicale 

la domiciliu. Participanții au fost familiarizați cu 

exemple de bună practică în colaborarea ONG - 

APL în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la do-

miciliu din Romania, Republica Cehă și Moldo-

va. 

  

   

 

Evenimente  
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Instruire și formare   

AO ,,CASMED”  este o organizație care învață 

mereu. Dezvoltarea competenței profesionale 

a nurselor cât și a lucrătorilor sociali  este o 

cerință fundamentală a unui proces de îngriji-

re de calitate.  În vederea realizării acestor ce-

rințe, CASMED a pus în practică un program 

complex de instruire pentru staff-ul medical și 

social. Aceste instruiri au contribuit  la dez-

voltarea cunoștințelor și aptitudinilor perso-

nalului pentru a fi capabile să satisfacă nevoi-

lor de sănătate și asistență ale tuturor benefici-

arilor. Cele mai solicitate subiecte au fost 

„Inițiere în îngrijiri la domiciliu”, 

"Managementul îngrijirii pacienților cu escare",  

“Inițiere în Kinestetics”, “Îngrijiri paliative”, 

“Comunicarea cu beneficiarii și vânzarea efectivă a 

serviciilor”, etc.  

Formările au fost conduse de către experți na-

ționali în îngrijiri medico-sociale la domiciliu 

și îngrijiri paliative (HOME CARE, Hospice 

Angelus din m. Chișinău), specialiști internați-

onali în Kinestetics de la CARITAS Alba Iulia, 

medici și reprezentanți ai ONG-urilor și insti-

tuțiilor care activează în sfera îngrijirilor la do-

miciliu. 
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Instruire și formare   

 

În aceeași ordine de idei, conduși de con-

vingerea că cea mai importantă și valoroasă 

resursă care ne stă la dispoziție sunt colegii 

și partenerii noștri, le-am oferit acestora 

multiple posibilități de formare și perfecți-

onare, menite să contribuie  la consolidarea 

capacităților organizaționale și manageriale 

ale ONG-urilor, precum și la îmbunătățirea 

calității serviciilor oferite beneficiarilor.  

CASMED a fost alături de organizațiile lo-

cale partenere, oferindu-le asistență tehnică 

și consiliere. Cu suportul CASMED și 

FHI360 Moldova, 6 ONG-uri partenere au 

beneficiat de suport gratuit în elaborarea 

planului strategic al organizației. 

 

Un element esențial în procesul educațio-

nal continuu este studierea experienței in-

ternaționale și schimbul de bune practici 

în domeniu cu alte țări. În acest context, 

reprezentanții AO “CASMED” și ai 7 ONG

-uri partenere au efectuat o vizită de stu-

diu în Republica Cehă. Organizat în peri-

oada 28 noiembrie - 5 decembrie, stagiul a 

fost găzduit de Diaconia ECCB - Centre of 

Humanitarian and Development Aid, par-

tener al AO “CASMED”. Pe parcursul vizi-

tei participanții au avut posibilitatea să se 

familiarizeze cu sistemele social și medical 

din Republica Cehă din punct de vedere al 

organizării, funcționării și finanțării aces-

tora. 
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Voluntariatul este cel mai bun exemplu de 
democrație.  Votăm la alegeri, dar când te oferi 

voluntar, votezi în fiecare zi pentru comunitatea 
în care vrei să trăiești. 

Marjorie Moore 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Marjorie+Moore
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Acţiuni de caritate și voluntariat 

 Departamentul de voluntariat-  Activi-

tățile derulate de acest departament  au de-

monstrat încă o dată că atitudinea contează 

şi că un gest mic poate însemna foarte mult.  

Campania de caritate „Ajuta-mă să fac un 

pas nu doar în vis”, organizată la inițiativa 

voluntarilor întru suportul a 3 fetițe cu ma-

ladii rare ale oaselor din Moldova. Grație 

diferitor agenți economici, cu implicarea 

benevolă a artiștilor locali și a persoanelor 

de bună credință au fost colectate peste 81-

.000 lei, resurse care au mers pentru acope-

rirea parțială a tratamentelor costisitoare 

pentru copii.  

Colecta de carte „Donează o carte, donează 

cultură” a îmbogățit biblioteca Centrului 

comunitar pentru copii „Nufărul alb” din 

Glinjeni, Fălești cu 124 cărți.  

Campania cu genericul „Adoptă un bu-

nic!’’. „Nepoții de împrumut” și-au vizitat 

bunicii adoptivi, i-au ajutat cu cumpărături, 

i-au susținut la greu, oferindu-le 3-4 ore din 

timpul lor liber săptămânal.  

“Doctor Clown – tratează cu zâmbet”. În 

fiecare zi de marți și joi, începând cu 28 iulie 

până pe 20 august, voluntarii CASMED au 

vizitat copiii internați în Secția de Pediatrie a 

Spitalului Nr.1, mun. Bălți și au dedicat 2-3 

ore din timpul lor pentru a-i ajuta să se trate-

ze vesel și într-o atmosferă interactivă. Aju-

tați de voluntarii CASMED, picii au învățat 

despre voluntariat, valori umane, modul să-

nătos de viață și alte lucruri utile.   

file:///F:/hashtag/doctorclown
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Acţiuni de caritate și voluntariat 

 În Săptămâna Națională a Sănătății, CASMED a continuat promovarea modului sănătos de 

viață, organizând activitatea „Ora Sportului”, ore educative cu genericul „Sănătatea începe 

din farfurie”.  

 Activități educative.  2015 a fost un prilej de a realiza activități educative privind igiena per-

sonală pentru copii. Voluntarii însoțiți de Dințișor, Peria de Dinți și Pasta de Dinți au vizitat 

grădinițele din satele Echimăuți, Saharna Nouă, Țareuca și Țahnăuți din Rezina și le-au vor-

bit copiilor de acolo despre importanța spălatului pe dinți și necesitatea respectării igienei 

dentare. La finalul vizitelor cei 150 pici au primit în dar periuțe, pastă de dinți și ciocolată, 

oferite de Crucea Roșie din Elveția.    

Campania „Schimbă un măr pentru o ți-

gară”. Continuând tradiția, voluntarii 

CASMED au propus locuitorilor orașului 

Bălți, preponderent celor fumători, un măr 

în schimbul unei țigări, venind să accentu-

eze repetat consecințele fumatului asupra 

sănătății și să atragă atenția cetățenilor 

asupra alegerilor pe care le fac. 
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După verbul “a iubi”, “a ajuta” este  

cel mai frumos verb din lume. 

                 Bertha von Suttner 
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Campanii sociale și de sănătate 

Ziua vârstnicului—A fost sărbătorită, ca în 

fiecare an, în data de 1 octombrie prin inter-

mediul campaniei "Plus de Sănătate" .  Campa-

nia a venit să atragă atenția comunității asu-

pra faptului că 1 octombrie trebuie să fie o zi 

specială nu doar pentru seniorii noștri și cei 

din întreaga lume, ci pentru noi toți, cei care 

trebuie să le arătăm respectul și prețuirea 

pentru eforturile și realizările lor nu doar în 

zile speciale. Trecătorii au avut posibilitatea 

să-ți verifice gratuit tensiunea arterială, nive-

lul glicemiei și masa corporală. Nu a lipsit 

nici componenta informativă, participanților 

fiindu-le oferite broșuri despre tensiunea ar-

terială și diabetul zaharat, cele mai frecvente 

patologii întâlnite la persoanele de vârsta a 

treia.  

Ziua Mondială a Diabetului - Cu ocazia 

acestei zile AO „CASMED”  în perioada  14-

15  noiembrie, a organizat monitorizarea 

gratuită  a glicemiei la 4000 de persoane din 

m. Bălți, și r-ul Fălești și a donat 26 de glu-

cometre persoanelor cu diabet.   Evenimen-

tul desfășurat a avut ca scop educarea cetă-

țenilor cu privire la diabet și necesitatea mo-

nitorizării regulate a stării de sănătate. 

 1 decembrie - Marsul Tacerii în memoria 

victimelor HIV/SIDA. Participanții au 

aprins câte o luminare, au  distribuit fundițe 

roșii, astfel manifestându-și solidaritatea 

fata de persoanele infectate cu HIV/SIDA.   
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Acţiuni de caritate și umanitare 

Din Suflet pentru Bunici - Continuând 

tradiția, Campania  de colectare de produse cu 

scopul de a aduce lumină şi speranţă în casa 

vîrstnicilor cu o situație financiară precară  în 

preajma sărbătorilor de iarnă, a fost derulată în 

m. Bălți pentru al 3-lea an consecutiv. Astfel, 

16 voluntari  făcând apel la solidaritatea și mi-

lostenia locuitorilor și oaspeților orașului au 

colectat produse alimentare și de igienă perso-

nală cu o valoare aproximativă de 14600 lei. 

Produsele colectate au ajuns pe masa festivă a 

100 de vîrstnici social–vulnerabili din Bălți și 

4 localități din raionul Fălești(comunele Logof-

teni și Făleștii Noi, satele Pîrlița și Izvoare).  

Al doilea Crăciun—acțiune de binefacere, cu 

suportul generos al Crucii Roșii din Elveția, 

constând în donarea alimentelor și altor 

bunuri de primă necesitate  persoanelor vul-

nerabile care se confruntă zilnic cu diverse 

probleme de natură materială, financiară, so-

cială.  Beneficiari:  Ministerul Protecției So-

ciale, Familiei și Copilului, 100 persoane din 

mun. Bălți,  452 persoane din localitățile Sârco-

va, Țareuca, Saharna Nouă, Echimăuți din Re-

zina și Cinișeuți, Răspopeni, Cușmirca și Șol-

dănești din raionul Șoldănești.  
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 Aspecte economice  

Tipuri de cheltuieli 

Tipuri de venit 

23%

58%

7%

12%
Administrative

Operationale

Investitii

Donatii ulterioare/Fond 
de rezerva
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 Parteneri, sponsori și donatori 

PARTENERI LOCALI : Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerul Sănătății; Compania 

Națională de Asigurări în Medicină; Primăria municipiului Bălți; AO ,,HOMECARE,,  Misiunea Religioa-

să ,,CARITAS MOLDOVA ’’; Help Age International, AO ,, NEOUMANIST ’’; Ziarul „СП”, mun. Bălți, 

Pinacoteca Municipală „Antioh Cantemir”, mun. Bălți, Trupa de dans „Grația” și Ansamblul de dansuri popula-

re „TINEREȚEA din mun. Bălți”; AO „Pro Asistență și Dezvoltare Comunitară” și Primăria com. Ciolacul 

Nou, Fălești; AO „Sat Modern” și Primăria s. Glinjeni, Fălești ; AO „Viitorul” și Primăria com. Sărata Ve-

che, Fălești ; AO “Caroma Nord” și Primăria s. Pîrlița , Fălești ; AO „Cuget” și Primăria com. Logofteni, 

Fălești; AO “Caroma Nord” și Primăria s. Pîrlița, Fălești ; AO „Asociația Comunitară Locală Pelinia” și Pri-

măria s. Pelinia, Drochia; AO “Caroma Nord” și Primăria s. Pîrlița , Fălești; AO „Pomul Verde” și Primăria 

s. Bocani, Fălești ; AO “Caroma Nord” și Primăria s. Pîrlița , Fălești ; Primăria s. Răuțel, Fălești; Primăria 

com. Pietrosu, Fălești; Primăria or.Fălești; AO „Speranța –Mihăileni” și Primăria s.  Mihăileni, Rîșcani; AO 

„Vatra Străbună” și Primăria s. Prepelița, Sîngerei; AO „Asociația Părinților și Pedagogilor Băhrinești” și 

Primăria s. Băhrinești, Florești; AO “Favorit” și Primăria s. Prajila, Florești;  AO „Asociația Părinților și Pe-

dagogilor Sârcoveanul” și Primăria com. Sîrcova, Rezina; AO „Caritate Echimăuți” și Primăria s. Echimă-

uți, Rezina‚ AO „Sfântul Dumitru” și Primăria com. Saharna Nouă, Rezina ; “APP Țahnăuți” și Primăria 

com.Țareuca, Rezina; AO „SPERANȚA” și Primăria s. Cinișeuți, Rezina; AO „Gutta” și Primăria s. Cușmir-

ca, Șoldănești;  AO „SPERANȚA-C” și Primăria s. or.Șoldănești; AO „Prudens” și Primăria s. Răspopeni, 

Șoldănești.  

SPONSORI: Agenția de publicitate „Creativ Media”, mun. Bălți; Magazinul EUROPA, mun. Bălți; Maga-

zinul AURUM, mun. Bălți; Carlsberg Pub, mun. Bălți; Magazinul „STIP”, mun. Bălți; Magazinul Fidesco, 

mun. Bălți; Magazinul Linella, mun. Bălți;   SRL „Marsharcon”, mun. Bălți; Zona Economică Liberă, mun. 

Bălți; SA „Floarea Soarelui”, mun. Bălți; SRL „Gelibert”, mun. Bălți; Octavian Pîslari, director Tvoi Dom 

mun. Bălți. 

DONATORI: 


