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«SĂNĂTATEA ESTE ESENŢA VIEŢII –
NOI VĂ AJUTĂM SĂ O MENŢINEŢI»

Buletin trimestrial editat de AO «Casmed» cu sprijinul fi nanciar
oferit de Fundaţia HEKS (Elveţia) şi Crucea Roşie din Elveţia

Mulţumire
Sunt invalid de gradul II, nu puteam mişca deloc 

mîna stîngă. Tocmai am avut norocul că am fost vizitată 
de asistenta medicală Natalia Surdu, care mi-a propus să 
facem masaj. Nu vă imaginaţi ce bucurie m-a cuprins în 
clipa în care am simţit mîna, deoarece după patru ani pot 
să ţin ceva în mînă. De aceea le sunt recunoscătoare mem-
brilor echipei Asociaţiei „Casmed” din Bălţi, care au o 
inimă mare şi le poartă grijă celor necăjiţi.

Mai trebuie să mulţumesc doamnei Parascovia 
Grigoraş, lucrător social, care m-a vizitat iniţial şi la 
intervenţia ei a venit asistentul medical, care deja are grijă 
de mine mă vizitează periodic şi astfel starea sănătăţii 
mele se ameliorează.

Mulţumesc tuturor!
Maria Anghel, s. Ţareuca (Rezina)

CATALIZATOR  AL SINERGIILOR EXISTENTE ÎN COMUNITĂŢI 

ÎNGRIJIRI COMUNITARE

Natalia Postolachi
Director executiv, AO „Casmed”

Proiectul de 
îngrijire socio-
medicală la domi-
ciliu a persoanelor 
vîrstnice se regă-
seşte pe agenda 
zilnică a Asociaţi-
ei Obşteşti “Cas-
med”.  În ceea ce 
urmează, voi în-
cerca să descriu, 
în linii generale, 
problemele cu 
care ne confrun-
tăm, zi de zi, atît 
la nivel managerial, cît şi de implementare al proiectului.

Organizarea proiectului de Nursing Comunitar, altfel 
spus, de îngrijire socio-medicală la domiciliu a persoane-
lor vîrstnice este în esenţă o modalitate prin care cetăţenii 
unei comunităţi se reunesc în jurul unor interese comune şi 
acţionează de comun acord pentru ameliorarea concretă a 
calităţii vieţii. Aceasta implică, pe de o parte, identifi carea 
unor probleme care afectează o oarecare categorie de per-
soane, identifi carea eventualelor soluţii, iar, pe de altă parte, 
organizarea de către cetăţenii înşişi a unor acţiuni prin care 
să atragă atenţia şi grija autorităţilor competente asupra 
problemelor şi a căilor de rezolvare propuse. Şi echipa de 
proiect constituie doar o verigă de legătură între problemă - 
cetăţean – administraţia locală – donator – soluţie.

Orice problemă, evident, depistată sau identifi cată, 
urmează a fi  soluţionată. Şi noi, cei de la AO “Casmed” 
am purces la drum găsind soluţii la problemele din comu-
nităţile în care implementăm proiectul. Iniţial, e să găsim 
specialişti califi caţi, aceasta fi ind una din problemele vitale 
ale proiectului. Ne referim aici la cele două componente 
ale proiectului, cînd trebuie să angajăm asistente medica-
le şi lucrători sociali care să poate face faţă lucrurilor. În 
comunităţile locale, altminteri spus, în sate, e un defi cit de 
persoane cu studii medicale. Pentru că, dacă persoanele cu 
pregătire profesională nu sunt angajate în instituţiile medi-
co-sanitare raionale, în bună parte sunt plecate peste hotare 
sau se orientează către alte domenii de activitate. De aceea 
reperul către care pornim din start este să găsim asistente 
medicale pensionate, dar care pot să asigure o bună des-
făşurare a activităţilor de proiect. Nu e destul de uşor să 
o facă în contextul proiectului, cînd ele trebuie să parcur-
gă zilnic distanţe mari pentru a ajunge la benefi ciar, fi ind 
echipate cu truse medicale şi alte utilaje medicale.

Dar şi ele, pe cît de pregătite nu ar fi , asistenta medicală 
necesită mereu cursuri de instruire, mereu trebuie să înveţe 
lucruri noi, moderne, care se aplică în medicină contempo-
rană. Iar organizarea de seminare de instruire implică deja 
noi abordări, căutarea de fonduri necesare. Explicaţia nece-
sităţii unei astfel de abordări e simplă: am angajat asistente 
medicale cu statut de şomer, unele dintre care şi-au pierdut 
careva abilităţi. Unele dintre ele au stat acasă din varii pri-
cini timp îndelungat de cinci-sapte-nouă ani, iar capacităţile 
informaţionale din localităţile săteşti nu asigură materiale 
pentru perfecţionare măcar şi ca autodidact. De aceea con-
siderăm iminent necesare aceste cursuri de instruire. Şi aici 
fac referinţă la cazuri concrete, cînd aceste cursuri au deve-
nit un real folos asistentei  medicale de la Băhrineşti (Flo-
reşti) sau din Sîrcova (Rezina). Sunt nişte cazuri de succes, 
deoarece aceste sincope au fost recuperate.

Cetăţenii infl uenţează în mod direct procesul de lua-
re a deciziilor publice care vizează respectiva comunitate. 

Strategia folosită pentru a ne face auziţi în comunităţi diferă 
în mare măsură de reactivitatea factorilor de decizie. Încer-
caţi acum să opriţi măcar temporar aceste servicii pe care le 
dezvoltăm în comunităţile zonei noastre de acoperire, veţi 
simţi că cetăţenii pot recurge la tactici de confruntare şi pre-
siune pentru a-şi atinge obiectivele, cerîndu-le autorităţilor 
să nu să se dezică cumva de un asemenea proiect necesar.

A fost destul de complicat să identifi căm personal ad-
ministrativ, deoarece, pe lîngă calităţile profesionale, aici 
punem accent pe abilităţile de comunicare, cunoaşterea 
limbii engleze sau faptul că persoana posedă permis de con-
ducere constituind un avantaj. În cadrul unui ONG aceasta 
este o investiţie importantă în dezvoltarea lor personală. Sa-
lariul angajaţilor nu pare a fi  atu-ul oferit, deoarece acesta 
reiese din salariul mediu pe ţară. Aşadar, nu avem salarii eu-
ropene, cum ar considera unii, de aceea o angajare este con-
siderată de noi ca o provocare, ţinta noastră fi ind, evident, 
o persoană care să se intregreze în echipa noastră. Plus, că 
persoana angajata trebuie să fi e mai altruistă, să împartă din 
bunătatea sufl etească. Fiecare din noi are careva probleme 
acasă, dar cînd intrăm în casa benefi ciarului tot ce ţine de 
propriile probleme se lasă în prag. În casa benefi ciarului 
trebuie să fi m fl exibili, să lucrăm la capacitate maximă, în-
cît angajatul nostru să poate decide ce servicii e nevoie să 
presteze benefi ciarului, conform caietului de sarcini.

Nu echipa de proiect, nu angajaţii vor lua decizii în 
locul cetăţenilor, nu noi vom lua cuvîntul în public în nu-
mele benefi ciarilor, or noi vom fi  alături de benefi ciari pe 
toată perioada de implementare a proiectului, acordînd 
sprijinul necesar pentru ca ei, comunităţile, să-şi asume 
aceste responsabilităţi.

De ce ne-am propus aceste iniţiative? Pentru că în 
localităţile noastre lipseşte spiritul de ajutor, de îngrijire, 
spiritul de altruism. În cele mai multe dintre cazuri, oa-
menii se resemnează sau aleg o cale individuală de rezol-
vare a problemelor cu care se confruntă. De aceea derula-
rea proiectului apare ca o necesitate. De aceia am căutat 
să avansăm şi noi în pregătirea noastră, ca management. 
Iar asta nu se învaţă din cărţi, chiar dacă le cumpărăm pe 
cele mai bune din domeniu. E ca şi la cursurile de instrui-
re a şoferilor, ne plîngem la primele lecţii cît e de greu de 
condus o maşină, dar experienţa vine pe parcurs. Pentru 
că noi lucrăm cu oamenii, trebuie să cunoaştem psiholo-
gia lor, să simţim şi să trăim durerile lor.

Şi asta ne face să perseverăm. În cunoştinţă de cau-
ză. Pentru că noi parţial am reuşit să depăşim o stare de 
incertitudine în care se pomenesc uneori organizaţiile pre-
statoare de servicii socio-medicale. În calitate de ONG, nu 
putem fi  siguri de o stabilitate pe o perioadă îndelungată, 
din care cauză mereu suntem în căutare de fonduri. Aceste 
lucruri sunt discutate lunar în cadrul şedinţelor Reţelei na-

ţionale a prestatorilor de servicii socio-medicale, unde sunt 
invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerul 
Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, Companiei Naţiona-
le de Asigurări în Medicină (CNAM). Asta e permis  ca să 
fi e aprobate noile standarde de îngrijire socio-medicale la 
domiciliu, iar Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a 
modifi cat Ordinul ce reglementează îngrijirea la domiciliu 
în Republica Moldova. S-a reuşit modifi carea tarifelor per 
vizită cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină 
(CNAM) de la  35 lei la 91 lei, fapt pentru care benefi ciarii 
primesc aceste servicii în mod gratuit.

În context, aceste întruniri ne facilitează contactul 
cu instituţiile statului, cea mai importantă fi ind contrac-
tarea serviciilor oferite de noi. În aşa mod, pentru mun. 
Bălţi anual contractăm servicii cu Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină (CNAM), care permite asistenţilor 
noştri medicali să efectueze vizite la benefi ciari. În anul 
trecut am avut contractate circa 1000 de vizite, pentru anul 
curent doar 544 vizite, dar aceste contractări sunt benefi ce 
în cazul unor instabilităţi fi nanciare existente, deoarece noi 
nu prestăm servicii ce ar aduce venituri sau venituri care 
să permită măcar să supravieţuieşti. Sediul nostru este luat 
în chirie, pentru serviciile administrative, evident, plătim 
deopotrivă cu agenţii economici. Asociaţia noastră, ca de 
altfel şi alte organizaţii ale societăţii civile din ţară, nu pot 
benefi ca de fi nanţări din partea ministerelor de resort sau 
al administraţiilor publice locale, deoarece aceste fi nanţări, 
pur si simplu, nu există. Dar ele sunt necesare, deoarece, 
asistentele medicale, asistentele sociale în comunităţi sunt 
ca un supliment în procesul de asistenţă a cetăţenilor, este o 
plusvaloare de acordare de ajutor persoanelor vulnerabile. 

Nu este un moft sau capriciu, e cerinţa donatorilor 
ca cerinţă obligatorie de participare în proiect al comu-
nităţilor este  asigurarea unei contribuţii fi nanciare de 
circa 20 – 40 %, în dependenţă de donator şi regiunea în 
care activăm, de aceea pare atît de complicată şi com-
plexă componenta fi nanciară. La moment aceasta este 
asigurată de către Fundaţia HEKS (Elveţia), Crucea Ro-
şie din Elveţia, Fundaţia Diaconia, dar şi CNAM, dar şi 
APL-urile din localităţile unde activăm.

În sate se resimte o criză profundă de servicii acordate 
localnicilor, de aceea proiectul nostru de Nursing comuni-
tar acoperă acest gol. Iar primarii pot să se simtă împăcaţi 
cu apariţia noastră măcar şi din perspectiva reducerii con-
siderabile a numărului de plingeri ale cetăţenilor.

Proiectul nostru va da oamenilor încrederea că lu-
crurile pot fi  schimbate în bine şi că mersul acestor in-
tervenţii din partea noastră depinde şi de gradul lor de 
implicare. Cum se implică cetăţenii? Ei conştientizează 
că au nevoie de aceste îngrijiri, fi e că ele sunt cel puţin 
temporare. De aceea proiectul nostru este de catalizator al 
energiilor existente deja în comunităţi.

Felicitare
Cu muuultă recunoştinţă şi cu muuult drag, Mul-

tumim inimosului şi sufl etistului nostru coleg Mihai Ce-
ban, coordonator Program Social al AO „Casmed”, dorin-
du-i Frumoase Urări de Bine în noua postură de preot 
paroh al Bisericii din Chişinău.

Vrem să mulţumim pentru că a dus cu responsabili-
tate misiunea ce îi revenea în cadrul asociaţiei, dorindu-i 
putere şi har, asigurîndu-l de respectul şi preţuirea noastră. 
Şi dacă atributele conferite de Dumnezeu răspund aces-
tei chemari de administrare a unei biserici, a enoriaşilor, 
suntem siguri că aţi primit această cruce cu demnitate, 
fapt pentru care îţi dorim o permanentă stare de veghe, 
trezvie şi ascultare.

Echipa A.O. „Casmed”
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Maria Macrii,
Primar, comuna Saharna Nouă

Iniţiativa de implementare a proiectului de Nur-
sing Comunitar în comuna Saharna Nouă, care in-
clude 3 localităţi (Saharna, Saharna Nouă, Buciuşca) 
a trezit interesul comunităţii noastre atît la nivel de 
administraţie, cît şi al comunităţii. Evident, iniţial 
cetăţenii au privit sceptic la asemenea gen de proiect, 
deoarece priveau acest aspect de îngrijire la domi-
ciliu ca ceva ce depăşeşte tradiţia locală, abordările 
fi ind diferite. Şi acest scepticism urma să fi e depăşit 
din start, determinantă fi ind decizia locuitorilor sa-
tului Buciuşca de a accepta şi solicita un asemenea 
proiect. Ţin să spun aici că această localitate are o 
tradiţie a sa, cînd înşişi locuitorii se convoacă şi de-
cid domeniile lor de interes, astfel încît, atunci cînd 
au fost informaţi despre acest proiect, aici nu a fost 
nevoie de multă invitaţie a persoanelor în proiect.

Chiar dacă Saharna Nouă este centrul adminis-
trativ al comunei, iniţial comunitatea a fost mai puţin 
receptivă, fi ind oarecum mai rezervaţi faţă de pro-

iect. Şi explicaţia e simplă. Astfel cum o 
tradiţie în omunitate nu poate fi  dezrădăci-
nată uşor, aşa şi un proiect este mai difi cil 
a-l implementa, deoarece lumea, poate că, 
pe bună dreptate, nu au încredere în pro-
punerile de a li se face un bine. Sunt sus-
picioşi ca un proiect să nu aibă un impact 
electoral sau, de ce nu, religios. Apoi, să 
recunoaştem, statutul unui bătrîn, în situa-
ţiile în care se afl ă, bolnav, ţintuit la pat, cu 
un mod de trai mai modest, sunt mai puţin 
deschişi pentru a accepta ca să fi e vizi-
taţi acasă de lucrătorul social sau de către 
asistentul medical. Plus că persoanele care 
benefi ciază de proiect urmează să respecte 

nişte criterii mai puţin birocratice, dar cuvîntul doc-
torului sunt obligatorii de a fi  respectate.

Pe de altă parte, lumea noastră, ca de altfel, 
probabil, de pretutindeni, sunt educaţi în spiritul 
că „statul trebuie să le acorde ajutoare”, găsesc un 
asemenea proiect mai degrabă ca o posibilitate de 
a primi ajutoare materiale, or tocmai acest proiect 
de îngrijiri socio-medicale la domiciliu este o altă 
abordare. Şi această mentalitate trebuieşte să o de-
păşim cu toţii prin informarea corectă şi transparen-
tă a benefi ciarilor, lucru ce este posibil de efectuat 
în cadrul vizitelor ce le fac la domiciliu de către 
consilierii locali, asistentul social sau asistentul 
medical. De fapt, informaţia cu privire la diferitele 
aspecte promovate de către proiectul lansat în raio-
nul nostru de către Asociaţia Obştească „Casmed” 
din Bălţi este afi şată pe panoul informativ de la pri-

mărie, despre proiect se vorbeşte la diferitele întru-
niri cu cetăţenii.

Aceste temeri însă sunt depăşite pe parcurs, lu-
mea din sate se obişnuiesc deja că pot benefi cia de 
serviciile acestui proiect. Un caz bizar ar părea faptul 
că unii bătrîni sunt mai conservatori din fi re, chiar am 
putea spune puţin receptivi la oferta propusă de ser-
viciul medical pentru că se simte stingenit de vizitele 
medicului sau al asistentului medical, sau al lucrăto-
rului social ca să i se acorde acel ajutor de care are ne-
voie la domiciliu. Una e să fi e internat la spital, altceva 
consideră cînd această asistenţă se oferă la domiciliu, 
unde parcă nu ar avea condiţii de a fi  ajutat.

Şi aici deja e meritul echipei multidisciplinare 
angajate de către proiect, deoarece există o conlu-
crare între diferiţi actori locali. Asistentul medical 
oricînd poate să transmită doleanţa benefi ciarului 
către lucrătorul social sau primărie. Şi viceversa. 
Într-un fel, o stare de lucruri identifi cată de către 
un membru al echipei de proiect nu rămîne fără a fi  
transmisă către celălalt pentru a fi  soluţionată. Plus 
la aceasta, în perioada următoare vor demara activi-
tăţile şi un grup de voluntari din comunitate, care au 
fost informaţi, instruiţi în cadrul stagiunilor oferite 
de către Asociaţia HelpAge International, astfel că 
vom avea un reper suplimentar în acest proces de lu-
cru cu benefi ciarii.

Aşa cum prevede proiectul şi angajamentul ad-
ministraţiei publice locale de a asigura o contribuţie, 
iniţial părea să fi e o problemă identifi carea acestei 
soluţii. În cazul nostru pare să avem o situaţie ferici-
tă, deoarece prin Decizia Consiliului Raional Rezina 
a fost aprobată suma necesară de circa 50 mii lei, 
fapt ce ne permite să ne direcţionăm atenţia către re-
alizarea calitativă a acestor servicii.

LUMEA OBIŞNUEŞTE A BENEFICIA DE SERVICIILE SOCIO-MEDICALE LA DOMICILIU

Igor Palii,
primarul comunei Ciolacul Nou

Proiectul de Nursing Comunitar în cele cinci lo-
calităţi ale primăriei Ciolacul Nou (Făleşti) nu a fost 
un rod al întîmplării. Şi nici un rod al faptului că a 
apărut, uite, un fi nanţator şi trebuiesc valorifi cate ca-
reva resurse fi nanciare.

Aşa se face că proiectul a îmbinat mai multe pre-
mize, ele constînd din faptul că în satul Ciolacul Nou 
dispunem de un Centru Comunitar, un ONG ,,Pro 
asistenţă şi dezvoltare comunitară” care devine un 
adevărat generator al implicării în soluţionarea pro-
blemelor sociale din localitate, unele fi ind chiar şi 
din raion. Norocul nostru, e să zicem aşa, că anima-
toarea acestui ONG, doamna Maria Culibaba, a unit 
în jurul ei un grup activ de persoane, care identifi că 
soluţii la necesităţile oamenilor din comună. Cam 
complicat în prima fază, deoarece avem cinci sate 
(Ciolacul Nou, Ciolacul Vechi, Pocrovca, Făgădău, 
Şoltoaia) şi ori de cîte ori încercăm să abordăm o 
oarecare problemă, ne referim deopotrivă către toate 
aceste sate, fără a minimaliza importanţa unei loca-
lităţi în faţa alteia. Oamenii sunt egali, indiferent de 
mărimea localităţii, indiferent de numărul de locui-
tori, de amplasarea localităţii, de alte preferinţe.

Trebuie să spun din start, soluţia a fost să ni se 
acorde un mijloc de transport, cu care asistentul me-
dical poate să se deplaseze în fi ecare din aceste loca-
lităţi în timp util şi necesar benefi ciarilor. Altădată, 
aceste deplasări ale asistentului medical necesita un 
mai mare consum de timp, acum acestui aspect deja 
nici nu mai considerăm ca fi ind problemă.

Primăria noastră, consiliul local Ciolacul Nou 
a abordat problema de îngrijire la domiciliu încă la 
început de lansare de proiect, de aceea am putea să 
ne referim la faptul că avem deja o experienţă acu-

mulată în cei 3 ani de implementare. Nouă, 
administraţiei publice locale, nu ne rămîne 
decît să identifi căm resursele fi nanciare 
necesare ca contribuţie în acest proiect,  
implementat în parteneriat cu Asociaţia 
Obştească “Casmed”. Nu mai e necesar 
nici să mai convingem consilierii de nece-
sitatea identifi cărilor de resurse, acestui as-
pect acordînd deja o înţelegere constantă.

În implementarea proiectului au fost 
angajaţi trei lucrători sociali. Satul Cio-
lacul Vechi este deservit de către Tampei 
Ecaterina. O persoană destul de responsa-
bilă, activă. La fel, doamnele Maria Tu-
dorovici şi Ludmila Esinscaia ne fac să 
credem că în selectarea personalului am 
găsit cele mai potrivite candidaturi. Lucrătorii soci-
ali îşi au caietul de sarcini, contract cu fi ecare bene-
fi ciar, astfel timpul, genul de activităţi este stipulat 
într-un grafi c de vizite, uneori de două-trei ori pe 
săptămînă, în dependenţă de necesităţile benefi cia-
lilor. În zilele de sîmbătă-duminică benefi ciarii sunt 
vizitaţi de rude, dar, la solicitare, la o nevoie, poate 
fi  chemat asistentul medical care acordă îngrijirile 
necesare.

Prin proiectul de Nursing Comunitar încercăm 
să demonstrăm nouă că prin asemenea activităţi pu-
tem să ajutăm persoanele ce au nevoie temporar de 
îngrijiri la domiciliu, că nu sunt lăsaţi în voia sorţii 
în clipele în care nimeresc într-o situaţie cînd nu pot 
să-şi administreze gospodăria. Mă refer la prepara-
rea hrănii, inclusiv să li se aducă o căldare cu apă. 
Cel mai important că proiectul este fl exibil, nu ne-
cesită mari intervenţii din partea  administratorilor 
de proiect în selectarea benefi ciarilor. Pentru că, din 
inerţie sau dintr-o interpretare greşită a lucrurilor, în 
localitate pot să apară întrebări ce ţin de implemen-

tare. Lumea nu vrea să înţeleagă că acest proiect este 
diferit de asistenţa socială de stat, adică nu poţi be-
nefi ca de ambele situaţii, chiar dacă uneori par să fi e 
insufi ciente. De asemenea, uneori bătrînii noştri sunt 
educaţi în aşa fel, încît cred că statul, primăria sunt 
datoare să le ofere îngrijire, ajutoare umanitare, fără 
ca ei să atragă şi să implice resursele personale.

Un proiect prin care îţi permite o îngrijire tem-
porară medicală sau socială face viaţa oamenilor mai 
bună, mai  uşor de suportat. Avem printre benefi ciarii 
noştri persoane care percep această intervenţie ca pe 
un imbold de a face careva eforturi, inclusiv fi nanci-
are. Dar de multe ori mai important e ca persoane-
le-benefi ciare e să caute să se manifeste singure, de 
aceea de multe ori ne bucură faptul că persoane în 
etate, chiar la vîrste destul de înaintate, pot fi  văzuţi 
administrîndu-şi gospodăria, atîta cît le permite să-
nătatea şi puterile.

Proiectul de Nursing Comunitar, aşa cum spu-
neam, e un lucru fi resc în comunitatea noastră, fapt 
ce ne face să ne simţim demni că avem grijă de bă-
trînii noştri.

UN PROIECT CARE FACE VIAŢA OAMENILOR MAI BUNĂ
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Asociaţia Obştească „Casmed” oferă servicii socio-
medicale de îngrijire la domiciliu. Numai în anul 
2013 peste 700 de persoane au benefi ciat de astfel 
de servicii, iar printre planurile de viitor fi gurează 
şi deschiderea în acest an, a serviciilor similare în 

raioanele Drochia şi Soroca. Aceste detalii le puteţi 
spicui din interviul acordat de Ana Macovei, doctor, 
coordonator îngrijiri medicale în cadrul Proiectului 
Nursing Comunitar, implementat de către Asociaţia 

Obştească „Casmed”

Reporter: Unde îşi desfăşoară activitatea Proiectul 
de Nursing Comunitar sub asect medical?
Ana Macovei: Serviciul medical al proiectului de 
Nursing Comunitară îşi desfăşoară activitatea în 
localităţile raioanelor Făleşti, Rezina, Sîngerei, 
Floreşti, Rîşcani, mun. Bălţi. Recent a fost lansată 
oferta de extindere al acestui serviciu în raioanele 
Drochia şi Soroca. În prezent acoperim peste 16 sate, 
avînd angajaţi asistenţi medicali, care activează în 
colaborare cu medicii de familie.
Rep.: Care sunt serviciile pe care le oferă?
Ana Macovei:  Serviciile pe care le oferim sunt servicii 
socio-medicale, de îngrijire la domiciliu. Serviciile 
socio-medicale înseamnă că acoperim atât nevoile 
sociale şi comunitare, cît şi partea de îngrijire de bază şi 
medicală. Serviciile medicale sunt: măsurarea tensiunii, 
a glicemiei, a parametrilor fi ziologici, administrarea de 
medicamente, injecţii, recoltare de probe biologice şi 

tratamentul plăgilor. Cînd spunem servicii de îngrijire 
de bază ne gândim la schimbarea lenjeriei de corp, de 
pat, aplicarea scutecului de unică folosinţă, spălarea 
parţială sau generală a persoanelor imobilizate la pat. 
În ultimii trei ani am dezvoltat serviciile medicale la 
domiciliu, deoarece a crescut numărul de persoane 
diagnosticate cu boli incurabile sau chiar afl ate în 
stadiu ce necesită îngrijire cel puţin temporar. Aceste 
servicii sunt: îngrijirea, dotarea cu materiale ajutătoare 
specifi ce bolii, controlul simptomelor, suportul moral 
şi consilierea în acceptarea diagnosticului, instruirea 
aparţinătorilor şi consilierea acestora.
Rep.: Cine sunt benefi ciarii şi care este numărul 
acestora?
Ana Macovei: Majoritatea benefi ciarilor sunt persoane 
vîrstnice, care nu reuşesc să realizeze singure activităţile 
cotidiene şi nu au aparţinători care să îi sprijine în acest 
sens. În anul 2013 am avut peste 700 de  benefi ciari 
direcţi.
Rep.: Care este aportul în domeniu adus 
municipiului şi zonelor acoperite de proiect?
 Ana Macovei:  În ceea ce priveşte Municipiul Bălţi 
avem servicii de îngrijire la domiciliu, însă credem 
că aportul nostru este adus prin serviciile de îngrijire 
la domiciliu, momentan suntem singurii care avem o 
echipă de îngrijire la domiciliu. În sate suntem singura 
speranţă pentru unii dintre vîrstnici care nu au cum să 
ajungă la medic, farmacie sau cumpărături.
Rep.: În decursul anilor, v-aţi implicat şi aţi iniţiat 
multe activităţi. Care ar fi  cele cu un impact mai 
puternic?
Ana Macovei: Impactul cel mai 
puternic este adus de serviciile de 
îngrijire la domiciliu indiferent dacă 
acestea sunt de asistenţă socială sau 
medicală. Un număr mare de persoane 
care nu mai au speranţă şi nu se pot 
gîndi fără teamă la ziua de mîine pot fi  
menţinute în mediul propriu, prevenind 
instituţionalizarea şi izolarea socială. 
Realizăm o serie de activităţi de 
conştientizare a comunităţii asupra 
problematicii vîrstei prin diverse 
activităţi de vizibilizare (informarea 
populaţiei cu privire la necesitatea 
existenţei serviciilor de îngrijire socio-
medicală la domiciliu).
Rep.: Ce planuri de viitor are 
proiectul de Nursing Comunitar?
 Ana Macovei:  Dezvoltarea şi consolidarea serviciilor 
integrate de îngrijiri la domiciliu pentru vîrstnici şi 
bolnavi cu boli.
Rep.: Care sunt criteriile de includere în programul 
de îngrijire la domiciliu?
Ana Macovei:  Avînd în vedere că prin proiectul de 
Nursing Comunitar ne adresăm vîrstnicilor afectaţi de 
boală şi de sărăcie, persoanele care doresc includerea în 
programul de îngrijire la domiciliu trebuie să se afl e în 
una din următoarele situaţii:
- vîrstnici imobilizati la pat sau la domiciliu, lipsiţi de 
îngrijire;
- vîrstnici lipsiţi de îngrijire, afl aţi în faza post-externare 
a unei boli;
- vîrstnici bolnavi, cu domiciliul în localităţile de 
implementare a proiectului, lipsiţi de accesul la servicii 
social-medicale pentru care privarea de îngrijire duce 
la agravarea stării de sănătate.
Avînd în vedere caracterul social al serviciilor, acestea 
sunt acordate vîrstnicilor care se afl ă în situaţiile de 
mai sus şi care sunt afectaţi de sărăcie, abandonaţi de 
familie şi lipsiţi de sprijinul comunităţii.
Rep.: Ce documente sunt necesare?
Ana Macovei : Sunt necesare următoarele documente:
- buletinul de identitate;
-  bilet de trimitere de la medicul de familie.
Rep.: Unde se transmite solicitarea de îngrijire la 
domiciliu?

SERVICII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRESTATE LA DOMICILIU

Ana Macovei: Solicitările de îngrijire la domiciliu se 
pot transmite:
-  primăriilor din localităţile în care se desfăşoară 
proiectul;
- direct la asistenţii sociali din localiăţi sau lucrătorilor 
sociali sau medicali, angajaţi în proiect.
Rep.: Care este procedura de acordare a serviciilor 
de îngrijire la domiciliu?
Ana Macovei : Pentru acordarea îngrijirilor la domiciliu 
se parcurg următoarele etape:
1. Înregistrarea solicitării de îngrijire la domiciliu şi 
programarea vizitei la domiciliul vîrstnicului pentru 
realizarea evaluării medico-sociale.
2. Realizarea evaluării medico-sociale şi verifi carea 
îndeplinirii de către vîrstnic a criteriilor de includere 
în program.
În cazul în care vîrstnicul îndeplineşte criteriile de 
includere în program, este întocmit planul individualizat 
de îngrijire la domiciliu şi se semnează cu acesta / 
reprezentantul său contractul de furnizare de servicii 
de îngrijire la domiciliu.
În cazul în care vîrstnicul nu îndeplineste criteriile 
de includere în program, acesta este îndrumat către 
instituţiile care îi pot oferi serviciile adaptate nevoilor 
identifi cate.
3. Acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, 
conform planurilor individualizate de îngrijire la 
domiciliu.
Rep.: Care ar fi  proiectele prioritare şi personalul 
de care dispuneţi?    
Ana Macovei: Personalul nostru este format din 

asistente medicale şi medici, care în prezent asigură 
servicii de îngrijire şi recuperare pentru aproximativ 150 
de persoane. Mai trebuie spus că nimeni nu lucrează în 
domeniul dat fără studii medicale, periodic organizăm 
pentru asistenţii medicali cursuri de  instruire, de 
aplicare a unor tehnologii moderne de îngrijire. 
În cadrul proiectului  a a fost procurat echipament 
medical, iar personalul medical este instruit cum să-l 
utilizeze,  astfel încît,  cînd merg la benefi ciari, să le 
poată administra sau aplica tratamentul sau îngrijirea 
recomandată.
Rep.:  Cum apreciati efi cienta serviciilor Dv.?    
Ana Macovei: Cît sunt ele de efi ciente? Vedeţi, noi am 
dorit să creăm un sistem alternativ, mult mai ieftin şi mai 
solicitat de populaţie decît serviciile instituţionalizate. 
Avem pînă acum peste 500 de cazuri îngrijite şi 
aproximativ 300 de solicitări pe an. Mai greu cu salariile 
personalului - practic, banii nu vin numai din proiect, ci 
şi prin contribuţia administraţiei publice locale cu care 
contractăm aceste servicii. Uneori transferurile banilor 
publici se tergiversează prin difi cultăţile ce reies din 
actele normative existente, astfel că salariul angajatelor 
noastre uneori este acoperit doar în proporţie de 
defalcările proiectului, apoi parvin şi cele acordate de 
către APL. Dar noi înţelegem situaţia că banul public 
are o altfel de traiectorie pînă ajunge la destinatar, 
faptul este conştientizat şi de către personalul angajat 
în proiect.    
Rep.: Mulţumesc!

ÎNCĂ O SPERANŢĂ
(Cu mulţumiri pentru A.O. „Casmed”)

Mihail Gligor (mun. Bălţi)

Speranţa vieţii este sănătatea,

A.O. „Casmed”, speranţa celor amărîţi
La cei ce suferă, oferă posibilitatea,

De colaboratorii ei să fi e îngrijiţi.

Un centru bun de asistenţă medicală,
Cu opameni profesionali, care oferă asistenţă 
socială,
Specialişti cu inima mare şi de o calitate rară,
Pentru cei legaţi la pat, ei sunt ca o comoară.

Domnul ne-a dat o bucurie mare,

„Casmed” ne-a oferit o alinare.

Femeie blîndă, înţelegătoare,

Îngerul de salvare, aşteptat cu nerăbdare.

Cu doamna Antonina Vasile Mortean,

Noi colaborăm de aproape un an!

Din sufl et mulţumim pentru serviciile acordate,

Dorindu-i la mulţi ani, noroc şi sănătate!

De fapte bune şi de caritate,

A.O. „Casmed” mulţi ani să ai parte!
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O POVESTE IMPRESIONANTĂ DE SOLIDARITATE ŞI OAMENI CU SUFLET

Mihai Ceban
Coordonator Program Social AO „Casmed”

Într-o ţară în care nimeni nu mişcă un deget 
dacă nu primeşte un pumn de bani la schimb, mai 
există speranţa că mîine va fi  mai bine.

O mînă de oameni încearcă să îndrepte lucru-
rile pe care Statul le-a strîmbat şi le-a lăsat aşa. 
Reprezentanţa din Moldova a Crucii Roşii din El-
veţia, în parteneriat cu Asociaţia Obştească «CAS-
MED» din Bălţi descopereau lumea la lumina îm-
păcării şi împlinirilor. Benefi ciarii din localităţile 
din proiectul de Nursing Comunitar, au primit  aju-
toare generoase sub formă de produse alimentare, 
produse de igienă şi îmbrăcăminte.

Mătuşa Maria Macrii din Saharna Nouă a fost 
una din puţinele benefi ciare a unui scaun cu rotile. 
Abia de-şi purta paşii spre uşă, cînd a afl at că de 
azi înainte va putea să iasă în sat cu ajutorul aces-
tui cărucior, lacrimile şi cuvintele de mulţumire 
adresate elveţienilor, dar şi persoanelor implicate 
în acordarea acestui ajutor, nu conteneau. 

În satul Glingeni (Făleşti) lumea s-a organizat 
în transportarea coletelor după traseie doar de lo-
calnici ştiute, cu căruţe, ajutîndu-se unul pe celă-
lalt, semn că mărinimia persistă şi în aceste sufl ete 
de neam.

Proiectul “Al doilea 
Crăciun” îşi croieşte cale 
în satele Moldovei şi de-
vine o prezenţă tot mai 
aşteptată.

Rolul principal în 
decizia de selectare a be-
nefi ciarilor a revenit ad-
ministraţiilor publice lo-
cale şi anume  Consiliilor 
Locale a celor 10 sate din 
raionele Rezina, Făleşti, 
Floreşti, Cimişlia, Basa-
rabeasca şi Leova. Iniţial 
listele cu persoanele cele 
mai vulnerabile au fost 
elaborate de către asis-
tenţii sociali împreuna cu 
reprezentanţii primăriilor, 
iar mai apoi au fost puse 
în discuţie şi aprobate în 
cadrul şedinţelor de către Consiliile locale. Iar 
pentru a demonstra echitatea, corectitudinea şi 
transparenţa deciziei acestora s-a decis ca listele 
aprobate de Consiliu să fi e afi şate în loc public pe 
panoul informativ al primăriilor.  

La selecţia benefi ciarilor s-a ţinut cont de ur-
mătoarele criterii: 

- Persoană sin-
gură sau două, dar 
ambele social-vulne-
rabile

-  Familii cu mul-
ţi copiii

-  Care nu au pri-
mit alte ajutoare de la 
stat sau alte organizaţii

-  Oameni bol-
navi, neputincioşi şi 
lăsaţi în voia sorţii. 

Beneficiar i i 
(persoanele adulte 
din familii vulne-
rabile) au benefi -
ciat de: 1 cutie cu 
produse alimenta-
re, una  sau două 
pungi cu haine (în 
dependenţă de cîţi 
membri este for-
mată familia), 1 
pungă cu produse 

de igienă personală, lumânări şi articole decorati-
ve. Familiile vulnerabile cu mulţi copii au benefi -
ciat adiţional la cele menţionate mai sus încă de o 
pungă cu rechizite şcolare şi una cu puzzle.

Procentul cel mai mare de benefi ciari ai pro-
iectului au constituit persoanele vîrstnice - 39%. 

Atît persoanele cu dizabilităţi şi cele ţintuite la pat 
au benefi ciat în proporţie de 8%, iar familiile cu 
mulţi copii şi familiile vulnerabile au constituit 
cîte 16%.

Adiţional la numărul de benefi ciari menţionaţi 
mai sus, o parte din bunurile primite au fost distri-
buite şi către două centre comunitare pentru copii şi 
adulţi din s.  Glingeni şi s. Ciolacul Nou (Faleşti), 
cărora le-au fost distribuite hăinuţe pentru copii, ar-
ticole de birotică pentru activităţi cu copiii şi puzzle. 

La iniţiativa dlui Viorel Gorceag, reprezen-
tantul Crucii Roşii din Elveţia, cu ocazia zilei de 
1 iunie circa 60 de copii internaţi în Spitalul Cli-
nic Republican pentru Copiii „EMIL COŢAGA” 
au benefi ciat de puzzle şi ciocolată.  

Procedura de distribuţie a lemnelor, cărbuni-
lor cît şi a bunurilor a fost monitorizată în fi ecare 
localitate benefi ciară de către un reprezentant al 
ONG-ului local, APL, iar în unele localităţi  repre-
zentantul Crucii Roşii din Elveţia, Viorel Gorceag. 

Benefi ciarii manifestau un interes sporit cu re-
ferinţă la ajutorul umanitar, cine este donatorul, în 
ce constă proiectul, care localităţi au mai benefi ci-
at de un asemenea suport substanţial.

Mătuşa Maria Macrii din Saharna Nouă primeşte un scaun cu rotile

Munteanu Silvia, Sircova, Rezina desface coletul cu toţi copiii.

Elevii clasei a IV-a din s. Saharna Nouă, Rezina, bucuroşi de jocurile puzzle 
şi ciocolatele elveţiene.

Viorel Gorceag, reprezentantul Crucii Roşii din Elveţia,
vorbindu-le copiilor despre Elveţia.
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NECTARUL ZEILOR

Cînd ajungi întro localitate în care nu ai mai fost, evi-
dent, stare de curiozitate îţi aruncă ochii în ogrăzile gosp-
odarilor, la grădinile îngrijite, la cum îşi rînduiesc treburile 
prin  gospodărie... Încerc de fi ecare dată să prin acel mister 
ce uneşte comunitatea, care îi fac să-şi depene fi rul vieţii. Nu 
a fost o excepţie nici de data aceasta, fi ind uşurel surprins, 
cînd am strigat la poarta lui Vasile Margină din satul Saharna 
Nouă (Rezina), cu scop de a-l găsi pe gospodar acasă. Plouase 
în ajun şi lumea la sat nu prea avea ocupaţie la acea oră decît 
să se unească în grupuri de două-trei persoane, la poartă, în 

pragul casei sau chiar la bar, lucrurile fi ind puse la rînduială 
de dimineaţă.

Doar Vasile Margină era în “arie”, în grădină, cum ar 
veni pe limba locală. Mătuşa Vera, soţia, mă îndreptă cu mîna 
spre cărăruşa ce duce într-acolo. Şi îl găsesc pe stăpînul “ar-
iei” aşezat, ascuţind haragii. La bineţele adresate, îmi răspunse 
cu vioinciune, că, uite, cît este umed în grădină, pregăteşte 
haragii pe care urmează să atirne coardele de viţă-de-vie.

Cunosc procedura, mă trag şi eu din viţă de neam de 
viticultor, aşa că o discuţie despre vie şi haragi unea comu-
nicarea, oferea încredere interlocutorului să-şi depene amin-
tiri şi istorii din viaţă.  Dar nu asta a fost deliciul discuţiilor, 
ci anume faptul că dispune de vin, acest nectar cunoscut şi 
transmis din tradiţie...

Surprinde faptul că, fără a avea studii în domeniu de 
vinifi caţie, îşi etalează cunoştinţe bune de degustator, ofer-
indu-mi o lecţie practică de la aprecierile culorilor, gustului, 
miroznei, păstrarea vinului, pregătirea butoaielor, căzilor, 
lemnului pentru butoaie, spălatul lor. Dar “calitatea vinu-
lui porneşte de la soiurile de poamă de care ai în podgorie”, 
îşi aprofundă parcă cunoştinţele. “Şi, un vin bun îl poţi de-
termina după culori, ele sunt mai puţin folosite în vorbire, 
dar orice om de la sat poate să determine după culoare vi-
nul bun”. La origine, vinul era nectarul zeilor. La noi se mai 
spune, că “asemenea vin are şi bea doar preotul”. 

Limbajul său se simplifi că, vinul nu mai ridică prob-
leme gastronomice. Şi nenea Vasile Margină începu de-
scrierea vinului, asemenea unei descrieri demne de studiat: 
culoare excelentă, grade destul de multe, gust rotund, foarte 
simplu, fără acrime greu de potolit. 

Vinul are personalitate mai curînd constantă, din care 
cauză diferenţele de la an la an sunt de neglijat, deoarece 
zaharitatea e aproximativ identică cu anii precedenţi.

M-am întrebat întotdeauna de ce a atît de uşor de înţeles 
de ce un Mercedes nu costă cît un Logan, în schimb e aşa 

de greu de acceptat că un vin e aşa de scump. Dacă în cazul 
maşinilor, logica funcţionează impecabil, atunci cînd argu-
mentezi că dotarea şi piesele unui Mercedes sunt de X ori 
mai bune, de ce oare percepem într-o logică diferită pragul 
dintre un vin de 10 lei şi unul de 50 lei? Cu alte cuvinte, de 
ce în cazul maşinilor contează mai mult marca, iar în cazul 
vinurilor mai mult preţul?

Cred că acest lucru ţine de aprecierea exclusiv subiectivă 
a vinului, de faptul că pentru unii – aşa cum zice unul dintre 
prietenii mei – vinul nu se preface că e ciocolată cu cirese. E 
mai uşor să apreciezi un Mercedes, pentru ca vinurile mari 
sunt, în general, neprietenoase şi necesită timp şi atenţie 
specială. Nu îţi trebuie doar un anume nivel fi nanciar, ci ai 
nevoie şi de un bagaj de cunoştinţe aferent şi, mai ales, de 
multa experienţă.

Aceste experienţe le posedă nenea Vasile Margină, 
experienţă culeasă şi acumulată de-a lungul vieţii, de oriunde 
pe unde l-au purtat paşii sau, mai degrabă zis, şoferia.

De fapt, vinul e doar un pretext pentru senzaţii, extazuri, 
poveşti, socializare şi, din fericire, toate acestea sunt imposi-
bil de cuantifi cat în bani. Totuşi cred că, asemeni operelor de 
artă, un vin bun e cu atît mai bun, cu cît reuşeşte să rămînă 
mai mult timp în atenţia ta. Iar un vin care s-a lăsat repede 
descoperit, pe care l-ai înţeles, încetează să te mai intereseze. 

Poate ca asta e motivul pentru care lumea vinului e atît 
de specială. Dar, e, în aceeaşi măsură, şi o lume în care te 
poţi pierde.

Dar e şi o lume în care şi de la care poţi învăţa. Or, în 
calitate de profesor oricînd poate să se manifeste nenea Va-
sile Margină, cu multele lui glumiţe ce şi le rosteşte în cadrul 
unei asemenea socializări.

Iar o asemenea discuţie îl face să uite de vitregiile vieţii, 
îl face să uite de bătrîneţe. Or, la asemenea mici întruniri cu 
oaspeţii îşi mai deapănă cursul vieţii în istorioare pline de 
sens şi semnifi caţii.

Această doamnă de 78 de ani, în fi ecare dimineaţă îşi 
potriveşte ceasul după cum ciripesc păsările. Pe timp de 
vară, undeva, cam de pe la 4-5 dimineaţa, un cuc îi cîntă de 
zor, de aceea îşi aranjează părul ascunzîndu-l sub broboadă, 
iar următoarea ocupaţie e să-şi prepare dejunul. E o activitate 
mai anevoioasă, pentru că doamna Ana Rotaru din Băhrineşti 
nu vede deloc. Ia micul dejun împreună cu soţul ei. Mirat, 
caut explicaţii, deoarece soţul ei nu mai este, a decedat.

Sunt a doua oară în bătătura casei. Bucuroasă ca de fi e-
care dată cînd cineva îi deschide poarta. Aşa cum nu poate 
să stea degeaba, şi de data aceasta o găsiserăm trebăluind pe 
lîngă casă. Se simţi oarecum incomodată că nu a îmbrăcat o 
haină mai nouă, dar a pozat în faţa aparatului foto, chiar dacă 
ştie că nu o să vadă cum îi şade mai bine.

M-a recunoscut după voce. Pe toţi îi recunoşte astfel. 
Dacă cineva i-a păşit pragul, deja nu contează numele sau 
cine suntem, pentru ea vocea e determinantul persoanei cu 
care urmează să stea de vorbă.

Timpul, scurgerea lui are alte dimensiuni în viaţa doamnei 
Ana Rotaru. Micul dejun, aşa cum spuneam, îl ia împreună cu 
soţul, cel de a plantat şi îngrijit mărul domnesc de după casă. 
Anul acesta pare că sunt mai puţine fructe, dar poate să fi e mai 
măşcate, aşa că nu deranjează. Îşi face parcă griji că soţul întîr-
zie la masă şi cu acest gînd, ca o binecuvîntare, ar zice: „El nu 
ştie că îl aştept la masă, dar contează că eu îl tot aştept”.

Data precedentă i-am promis că o să intru cînd se vor 
coace merele domneşti. Aşa s-a întîmplat că am revenit la 
sfîrşit de mai. Şi discuţiile noastre au luat o nouă ampliti-
tudine. E sfîrşit de an şcolar şi doamna Ana Rotaru nu mai 
trece zilnic drumul ce duce sau vine de la şcoală, aşa cum 
a făcut timp de 38 de ani. De aceea cel mai potrivit era să 
vorbim despre şcoală, elevi, foştii elevi...

Iar aici poate fi  completată o întreagă listă de foşti dis-
cipoli, care sunt mîndria profesoarei. Mai cu seamă, Olga 
Popescu, profesoară universitară la Chişinău, recunoscută 
de mediul profesoral şi de către studenţi a fi  una din bunele 
profesoare universitare. Dar şi Lilia Vescu, dar şi Alexandru 
Chiver, persoane cu care oricînd şi-ar manifesta mîndria.

O privesc pe doamna profesoară Ana Rotaru şi mă gîn-
desc pe cît de pozitivă este amintindu-şi de fi ecare omuleţ 
trecut prin şcoală, evident, îşi aminteşte de bine. Chiar dacă 
unii din ei erau cam ştrengari sau nu se prea trăgeau la carte, 
chiar dacă îi reproşau ca „nu învaţă franceza pentru că nu 
o să plece ambasadori în Franţa”, acum, cînd a lăsat de ani 
buni materia deoparte, îi vede pe toţi ca fi inţă umană. Ne 
imaginăm întotdeauna că am fost adolescenţi mai respon-
sabili decît elevii de azi, mai credem că toată adolescenţa 
noastră a fost petrecută prin biblioteci, că eram cuprinşi de o 
sete nemărginită de cunoaştere.

„Dacă am fi  sinceri cu noi înşine, ar trebui să admitem că 
nu eram deloc aşa. Eram şi noi selectivi, aşa cum erau elevii 
noştri selectivi cu profesorii lor. Pe un profesor îl admirau 
cu toţii, un altcineva era de o sensibilitate mai profundă, de 
aceea fi ecare generaţie îşi dictează o libertate interioară de a 
gîndi aşa cum vor, aşa cum cred.  Cunoaşterea unei materii 
de studiu nu se reduce la învăţarea unei defi niţii. Orice obiect 
trebuie să stimuleze sensibilitatea, iar un profesor, prin zîm-
betul lui, chiar dacă are în sine careva automatisme, rigidităţi, 
nu trebuie să inhibe personalitatea elevului. Dacă nu reuşim 
să predăm materia, înseamnă că noi suntem cei vinovaţi, nu 
materia în sine. Şi nici fericirea nu poate fi  predată de către 
profesori. Prin natura meseriei, prin faptul că trebuie să ne 
ducem existenţa cu salariile şi cu pensiile care sunt aşa cum 
sunt, lucru de care de asemenea nimeni nu se face vinovat, 
prin faptul că, pur şi simplu, suntem mai bătrîni, mă afl u şi 
eu, dar şi fi ecare dintre profesori, în situaţia nu de a preda 
fericirea, ci de a o învăţa de la voi, de la fi ecare. Pentru că fi e-
care duce cu sine o parte de lumină. De aceea o notă trecută 
în catalog, de e bună, de e mai puţin bună, eu aş nota asta şi 
într-un catalog personal. Pentru că lumea noastră e aproape 
de apus, a voastră, a tinerilor, abia dacă a trecut de răsărit”, 
spune distinsa doamnă într-o manieră încurajatoare.

Iar lumea doamnei profesoare Ana Rotaru porneşte şi, 
totodată, ajunge la pomul de mere domneşti din spatele ca-
sei, acolo unde începe şi se termină un univers.

E greu să explic cuiva care nu e profesor de ce această 
meserie te poate face fericit, de ce poţi să te simţi îm-
plinit omeneşte şi profesional predînd chiar într-un sistem 
de învăţămînt actual, care nu pune accent pe calitate, pe 
performanţa celor care predau sau care învaţă, ci de multe 
ori e o formă de asistenţă socială, de şomaj mascat, de chioşc 
de diplome.

A fi  profesor e un har, trebuie să te naşti pentru asta, şi 
dacă faci bine, cu dăruire, lucrul pentru care ai fost dotat sau 
trimis în lume, atunci acest lucru te poate face fericit. Feric-
it e profesorul care îşi face meseria cu dragoste şi dăruire, 
fericit medicul, fericit preotul ş.a.m.d. În plus, anumite pro-
fesii au parcă şi ceva mai nobil, prin aceea că ele constă în 
servirea celorlalţi. Iar a fi  profesor înseamnă a-i servi, a le 
aduce servicii elevilor. A-i face mai bogaţi în cunoştinţe, 
uimiri, curiozităţi, interese, a le explica, a-i învăţa, a le de-
schide ochii asupra frumuseţii lumii - iar acest lucru poţi să 
îl faci indiferent dacă eşti profesor de matematică, limbi, de 
desen sau educatie tehnologică. Pentru că a fi  profesor nu 
înseamnă doar a informa, ci şi a forma. Nu înseamnă doar a 
prezenta inteligibil nişte cunoştinţe, ci şi a lucra cu intelect-
ul, sufl etul şi conştiinţa elevilor. A-şi lăsa amprenta asupra 

devenirii, fi inţei lor. Şi asta înseamnă responsabilitate. Şi 
consum de energie şi trecere a interesului personal în plan 
secund, uneori. 

Dar munca profesorului, dispreţuită sau puţin preţuită de 
multe ori, are o răsplată imensă. Nu în ceruri, ci aici pe pământ. 
E bucuria de a întâlni oameni vii, oameni frumoşi, oameni 
dornici să înveţe. Colegi, până la urmă, pentru că asta sunt el-
evii şi profesorul, colegi - de la con-legere, “a citi împreună”. 
Şi profesorul învaţă de la elevi. Astea gînduri le-am desprins 
din discuţiile avute cu buna profesoară Ana Rotaru. 

Iar lumea, lumea din sat, cu care avurăm posibilitatea 
să interacţionăm în cadrul vizitelor, se interesau cum să 
intervină, că poate o intervenţie chirurgicală să-i re-aducă 
vederea. Cică sunt medici de ispravă la Rezina, ce aplică 
tehnologii moderne olandeze, poate e o şansă ca doamna 
profesoară să-şi restabilească vederea.

...În cîteva zile după această întîlnire, în şcolile din 
republică au sunat ultimul clopoţel. Nimeriserăm şi la 
Băhrineşti la matineul de „adio” al picilor absolvenţi din cla-
sa IV de gimnaziu. Absolut întîmplător, reprezentantul Cru-
cii Roşii din Elveţia, domnul Viorel Gorceag, şi asistentul de 
proiect de la AO „Casmed”, domnul Mihai Ceban, au insistat 
să intrăm la clasa aceasta, unde, precum spuneam, matineul 
a adunat mame şi elevi la o serbare îndulcită cu frumoase 
cadouri din partea oaspeţilor.

Apoi, mînat de timp, am întreţinut discuţii cu nişte copii 
destul de modeşti, cuminciori, cineva dintre care şi-ar fi  dorit 
să devină profesoară. Nu a surprins spusa, doar că nu am 
încercat să detaliez de ce anume profesor din moment ce alte 
profesii mai bănoase i-ar atrage. 

Nu am întrebat, deoarece a fi  profesor înseamnă să îţi 
foloseşti mintea, înseamnă să citeşti, să înveţi ceva nou. 
Înseamnă să ai şansa să fi i mîine mai bun decît azi. Aşa cum 
am găsit-o fi ind pe această doamnă plină de pozitivism, Ana 
Rotaru.

FIECARE GENERAŢIE ÎŞI DICTEAZĂ O LIBERTATE 
INTERIOARĂ DE A GÎNDI AŞA CUM VREA

OAMENI ŞI DESTINE Rubrică îngrijită de Gheorghe ŞOVARubrică îngrijită de Gheorghe ŞOVA
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SIMŢIND NEVOIA DE SIMŢIND NEVOIA DE 

CUNOAŞTERE, CUNOAŞTERE, 
AM DEVENIT VOLUNTAR ÎN AM DEVENIT VOLUNTAR ÎN 

COMUNITATECOMUNITATE

Valentina Beldiman,
voluntar

Iniţial aveam grijă de unii vecini, de persoane care 
aveau o oarecare problemă de sănătate sau o greutate apăsa 
pe sufl etul lor. Nici nu-mi imaginam că pot fi  utilă, că de 
intervenţiile mele au nevoie vecinii, deoarece aveam eu 
nevoie de o susţinere, avînd în familie un caz care necesită 
multă muncă şi implicare. Dar, în măsura posibilităţilor, 
alergam la vecini pentru a le acorda o susţinere, sfaturile 
mele fi ind de multe ori mai mult decît necesare. Şi acest 
lucru îl făceam cu dăruire, implicare, deoarece astfel şi eu 
acumulam experienţă, energie pozitivă.

Le măsuram tensiunea, temperatura, ofeream medica-
mente din farmacia personală conform prescripţiilor 
medicului. Un ceai relaxant, tămăduitor, o gustărică. Şi o 
vorbă dulce care să le aline durerile, suferinţele.

După primele vizite la vecinii afl aţi în difi cultate, 
mai intram şi alteori, interesîndu-mă de starea sănătăţii, 
primind o mare satisfacţie de la ceea ce fac, văzîndu-i 
bucuroşi să mă vadă.

Asta se întîmpla fără să-mi dau seama că mă implic 
într-o activitate de voluntariat. De aceea invitaţia de a 
deveni voluntar în cadrul proiectului propus de HelpAge 
International a venit tocmai la momentul oportun, deo-
arece am simţit nevoia de cunoaştere, iar aceste capacităţi 
şi abilităţi le puteam obţine în cadrul diferitelor seminare 
de instruire.

A fi  voluntar într-o comunitate este onorant, deoarece 
mă simt activă, am deprins multe lucruri folositoare, care 
ne sunt de ajutor. Dar, totodată, am învăţat să facem sport, 
jocuri diferite de mobilitate specifi ce vîrstei noastre. 
Acum persoanele la care merg să le ofer sprijin moral nici 
nu le mai explic despre importanţa mişcării, sportului, de-
oarece aceste lucruri fac parte din metodele de lucru cu ei. 

Aşa cum am fost instruiţi, în curînd vom benefi cia de 
truse medicale, în satul Saharna Nouă, iar voluntarii vor 
fi  repartizaţi pe sectoare, astfel vom putea interveni mai 
uşor în diferite cazuri apărute. Starea de sănătate se poate 
ameliora din cauza intervenţiei sau profi laxiei la timp în 
cazuri concrete. 

Cînd vom avansa în aceste iniţiative lansate în dif-
erite proiecte, ne vom considera şi noi, la Saharna Nouă, 
un nucleu al iniţiativelor de voluntariat, aşa cum am 
obişnuit a cunoaşte din alte ţări. De aceea îndemn lumea 
care are posibilităţi, timp, capacităţi, să se informeze, să 
se implice, să dăruiască din sufl et aceste cunoştinţe, să 
dăruiască din timpul lor pentru persoanele care au nevoie 
de susţinere, de ajutor.

AXAŢI PE NECESITĂŢILE OAMENILOR AXAŢI PE NECESITĂŢILE OAMENILOR 

Aurelia Zaporojan
Preşedinte executiv

Asociaţia Obştească “Centrul de Mediere şi Con-
sultanţa pentru Tineri” a fost constituită din perspectiva 
de a contribui la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. 
Accentul principal a fost pus pe seama categoriilor defa-

vorizate ale societăţii, propunîndu-ne să oferim susţine-
re socială, axată pe necesităţile persoanelor defavorizate 
din mediul urban şi rural. Adică, prin tot ceea ce ne pro-
punem, e să încurajăm susţinerea dezvoltării comunita-
re, încurajarea spiritului civic, dezvoltarea potenţialului 
de creaţie a tineretului.

Eugenia Moisei,
Coordonator proiecte, A.O. Cuget”

Asociaţia Obştească “Cuget” din localitatea Izvoa-
re (Făleşti) are misiunea de promovare a unui mediu 
sănătos de viaţă, inclusiv protecţia copiilor din familii 
social vulnerabile, îmbunătăţirea mediului înconjurător 
şi a infrastructurii din localitate, oferirea serviciilor so-
cio-medicale, asistenţa socială, păstrarea şi promovarea 
valorilor culturale. Iar acest deziderat este posibil prin 
crearea condiţiilor pentru recuperarea multifuncţionă-
lă şi integrare socială a copiilor, tinerilor,  inclusiv din 
familii socialmente vulnerabile, persoanelor în etate şi 
creare de servicii noi pentru toate categoriile de bene-
fi ciari.

O misiune destul de grea, avînd în vedere multitu-
dinea de aspecte ce şi le doreşte a fi  împlinite de către o 
organizaţie într-o comunitate rurală. De aceea spectrul 
de interese şi capacităţi sunt orientate spre asigurarea 

unei intervenţii efi ciente de protecţie pentru persoanele 
afl ate în situaţii difi cile, formarea deprinderilor de viaţă; 
propagarea spiritului păcii, toleranţei, a modului sănătos 
de viată, a atitudinii grijulii faţă de mediul înconjură-
tor; contribuirea la sporirea conlucrării dintre profesori, 
părinţii copiilor şi tinerilor; dezvoltarea capacităţilor 
individuale şi formarea deprinderilor de viaţă ale tine-
rilor prin stimularea implicării lor în viaţa comunităţii, 
crearea conditiilor favorabile pentru dezvoltarea proce-
sului instructiv – educativ, în baza culturii şi a valorilor 
general umane.

Dar pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor men-
ţionate Asociaţia dezvoltă variate activităţi ce ţin de im-
plementarea de proiecte, programe.  

În cadrul Asociaţiei au fost realizate activităţi de pro-
movare modului sănătos de viaţă în rîndul tinerilor, adul-
ţilor, vîrstnicilor, jocuri de divertisment pentru copiii din 
familii vulnerabile, activităţi de voluntariat şi promovarea 
lui, au fost deschise: cantina socială, Unitatea Medico So-
cială, fi ind create Grupuri de suport Comunitar în 33 de 
localităţi ale raionului Făleşti, au fost construite terenul de 
fotbal cu acoperire naturală, terenul de agrement pentru 
tineri şi copii.

Cu suportul AO “Cuget” a fost implementat pro-
iectul de renovare a Casei de cultură din satul Izvoare, 
susţinut cu suportul Financiar al FISM, a fost posibilă 
asigurarea Casei de cultură cu bunuri materiale, a fost 
deschisă şi funcţionează şi pînă în prezent cantina soci-
ala “Cuget”.

Asociaţia noastră are meritul de a iniţia un proiect, 
care la acea vreme, în 2009, era considerată ca fi ind ino-
vatoare pentru Republica Moldova, creînd pentru prima 
dată capacităţi de utilizare a energiei regenerabile pentru 
iluminarea străzilor din localitate.

Cu susţinerea donatorilor PNUD, Fondul Ecolo-
gic Naţional, People in Need (Cehia), Fundaţia Heks 
(Elveţia) am realizat o serie de proiecte care au făcut 
posibile realizarea unor măsuri de salubrizare a localită-
ţii, de amenajare, de creare a unor condiţii moderne de 
activitate şi implicare a membrilor comunităţii în viaţa 
satului. 

ORIENTAŢI CĂTRE ASIGURAREA UNUI REPER FAVORABIL ORIENTAŢI CĂTRE ASIGURAREA UNUI REPER FAVORABIL 
PĂTURILOR VULNERABILEPĂTURILOR VULNERABILE

Aceste deziderate pot fi  remarcate în activităţile 
dezvoltate de către aso-ciaţie, care au şi un impact indi-
rect prin care urmăm obiectivul de a educa în rîndurile 
tinerilor a unui mod sănătos de viaţă, prin formarea unei 
viziuni şi conştiinţe ecologice în rîndul tinerilor. Ele au 
constituit pilonul de bază al proiectelor derulate de noi: 
Proiectul transfrontalier: ,, Tinerii - parteneri de succes 
pentru o societate prosperă”, “Proiectul de îngrijiri so-
cio-medicale pentru persoanele  în etate” sau participa-
rea în cadrul Programului ”Tineret în Acţiune”.

 Ne dăm seama că nu putem acoperi întreg spectrul 
de probleme ce persistă în societate, dar avem înregis-
trate la activ diverse activităţi în cadrul unor expoziţii 
prilejuite de diverse manifestări culturale a persoanelor 
cu dizabilităţi sau de ziua familei, unde am participat cu 
vernisaje şi lucrări ale tinerilor orfani sau confecţionate 
de către tineri în situaţii de risc.

Tot aici se înscriu activităţile de salubrizare şi eco-
logizare a localităţii sau campaniile de sensibilizare la 
nivel local, unde cota noastră este destul de mică, dar 
foarte importantă, dacă ţinem cont că grupul ţintă al per-
soanelor către care ne adresăm fac parte din grupurile 
defavorizate şi chiar marginalizate.

În cadrul Centrului de găzduire şi adaptare socială a 
persoanelor fără adăpost “Reîntoarcere” din Bălţi, de ase-
menea, asociaţia noastră promovează activităţi cu tineri 
în situaţie de risc, activităţi ce facilitează activitatea aces-
tei instituţii şi care ne permit să diversifi căm motedele de 
atragere a persoanelor defavorizate în diferite manifestări 
sociale. Prin asta lumea devine mai receptivă, chiar şi în 
cazul în care anume ei sunt vulnerabili, în cadrul acestor 
manifestări se face remarcată atitudinea acestor persoane 
care îşi văd rostul că pot să fi e utili societăţii.
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Palatul de cultură Bălţi a găzduit în ziua de 16 
mai 2014 primul concert de caritate din capitala de 
nord a Republicii Moldova cu genericul „Cineva are 
Nevoie de tine!”, activitate organizată de către AO 
„Casmed”. Acest concert a întrunit echipe de come-
die de la liceiele din municipiu, pauzele muzicale fi -
ind susţinute de interpretele locale Doina Sprîncean 
şi Ana Burcovschi, de grupuri de dansuri ale copi-
ilor „Graţie” din oraş, dar şi de către oaspeţii de la 
Chişinău, tînăra interpretă Nicollette şi o componenţă 
inedită a Comedy Zebra Show de la Chişinău.

Concertul de caritate a avut drept scop strîngerea 
de fonduri pentru benefi ciarii asociaţiei, care sunt per-
soane vulnerabile ce necesită îngrijire socio-medicală 
la domiciliu din raioanele Floreşti, Făleşti, Rezina, 
Rîşcani, Sîngerei, Drochia şi municipiul Bălţi.

„Am susţinut ideea de concert de caritate din 
start, iniţiativa venind din partea grupului nostru de 

voluntari, chiar dacă eram cuprinşi uşurel de scep-
ticism, cu o mică rezervă faţă de acest început nou 
şi ne bucurăm să observăm că locuitori ai oraşului, 
cu preponderenţă tinerii, au fost receptivi la această 
iniţiativă, a declarat Natalia Postolachi, director ex-
ecutiv al AO „Casmed”.

„Este minunat că există în Moldova asemenea 
iniţiative şi organizaţii, este foarte important să 

CONCERT DE CARITATE: „CINEVA ARE NEVOIE DE TINE!”

dai o mînă de ajutor, 
celor ce au nevoie de 
ajutor, de susţinerea 
noastră. Mai cu seamă 
persoanele vulnerabile, 
care, pe cîte am înţeles, 
sunt din localităţi ru-
rale. Eu am participat la 
mai multe concerte de 
caritate prin republică, 
de aceea am acceptat 
cu drag să cînt, deo-
arece important e nu 
doar să vorbim despre 
lucrurile frumoase, 
dar şi să participăm la 
ele” – susţine interpreta 
Nicollette.

„De fi ecare dată 
participăm la asemenea 
concerte de caritate. Chi-
ar dacă suntem cumva 
programaţi în alte activităţi 
culturale, delegăm măcar 

cîţiva reprezentanţi de 
la Comedy Zebra Show, 
astfel glumele noastre să 
le descreţească frunţile 
măcar pentru o clipă şi 
atunci ne vom simţi şi noi 
mai împăcaţi sufl eteşte că 
am putut să ajutăm aşa 
cum putem, a declarat Ro-
man Dumitru.

Acest eveniment a ben-
efi ciat de premii oferite de 
către Întreprinderea „Ru-
bin”, Comedy Zebra Show 
Chişinău, Creative Media, 
ArtVision, cinematograful 
Patria din Bălţi, Hotel Lido, 
MaxBowl şi Stip, dar cel mai 
important au fost donaţiile 
oferite de către specta-
tori, cei care au procurat 
bilete de intrare, cei ce au 
conştientizat mesajul adus 
de către organizatori. Prima-
ria Bălţi  a oferit cu titlu gra-
tuit Palatul de cultură Bălţi 
pentru desfăşurarea aces-
tei manifestări culturale. În 
organizarea concertului de 
caritate s-au implicat volun-
tarii de la Corpul Păcii, pic-
torul de portrete Filip Iaţco, 
Lucia Manoilă de la Salonul 

Foto Bălţi, gesturile acestora fi ind deopotrivă 
importantă ca valoare şi semnifi caţie. 

AO „Casmed” doreşte să mulţumească tuturor 
persoanelor, fi rmelor şi participanţilor care au făcut 
ca acest concert de caritate să fi e un mic, dar de un 
real şi important succes.

Voluntarii de la Corpul Păcii

Nicollette

Echipa „Opinie separată”

Comedy Zebra Show: Sergiu Surugiu, Igor Severin, 
Roman Dumitru şi Igor Lupu

Valentina Rotari şi Petru Blid

3292_Ziar_CASMED.indd   73292_Ziar_CASMED.indd   7 03.07.2014   14:10:2603.07.2014   14:10:26



IUNIE 2014IUNIE 2014

ÎNGRIJIRI COMUNITARE

88

                   AO «CASMED»
str. Ştefan cel Mare 19 nr. 1, 2, mun. Bălţi

telefon/fax: (231) 27674; mobil: 0695 60259
E-mail: casmed.md@gmail.com pagina web: www.casmed.md

Responsabil de ediţie: Gheorghe Şova
e-mail: cifalesti@gmail.com

Tel. 068 11 11 63; 067 35 86 40

Сom. 3292 
Î.S. Firma Editorial-Poligrafi că  „Tipografi a Centrală”

MD-2068, Chişinău, str. Florilor, 1
Tel.: 022 43-03-60, 022 49-31-46

Cristina Puţintica, 
Coordonator de proiect, 

International

Campania “Vîrsta cere Acţiuni” a fost lansată în 
anul 2007 în 27 de ţări. Este prima campanie globală 
de acest gen lansată de HelpAge International care 
uneşte persoanele în vârstă în scopul adresării prob-
lemelor cu care ei se confruntă în rolul lor de ag-
ricultori, îngrijitori, salariaţi, educatori, etc. Cam-

pania este un instrument forte în lupta împotriva 
discriminării în bază de vârstă şi protecţiei drepturi-
lor vîrstnicilor. 

Această campanie le oferă persoanelor în etate 
posibilitatea să interacţioneze cu reprezentanţii gu-
vernelor şi să-şi expună punctul de vedere asupra 
modului în care pot obţine un trai decent şi sănătos 
şi pentru a găsi împreună soluţii. 

Dacă iniţial Campania „Vîrsta Cere Acţiuni” 
celebra Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate, 
la 01 octombrie, atunci, mai tîrziu, campania şi-a 
lărgit focusul, fi ind organizată în diferite domenii, 
inclusiv în domeniul sănătăţii. Astfel, anual de Ziua 
Mondială a Sănătăţii, 7 aprilie, sunt realizate diverse 
activităţi, întruniri cu Miniştrii Sănătăţii şi campanii 
media pentru a  înainta anumite cerinţe în vederea 
asigurării accesului universal la asistenţă medicală 
pentru persoanele în vîrstă.

În Moldova se organizează diferite activităţi 
în cadrul campaniei: mese rotunde unde delegaţiile 
persoanelor în etate se întrunesc cu reprezentanţii 
guvernului pentru a discuta problemele vîrstnicilor, 

CAMPANIA GLOBALĂ “VÎRSTA CERE ACŢIUNI”

la fel se organizează expoziţii de pictură şi fotografi e, 
concerte, acţiuni sociale etc. 

Astfel, la data 4 aprilie 2014 reprezentanţii a pes-
te 15 organizaţii (40 Voluntari, persoane în vîrstă), 
care lucrează cu persoanele în etate, s-au întrunit la 
Chişinău, în cadrul Campaniei Globale „Vîrsta Cere 
Acţiuni”, pentru a marca Ziua Mondială a Sănătăţii.

Campania „Vîrsta Cere Acţiuni” în domeniul 
sănătăţii din acest an şi-a propus cîteva obiective şi 
anume: de a inainta factorilor de decizie prezenţi la 
eveniment un set de cerinţe:

• Elaborarea şi implementarea Strategiei de 
Îmbătrînire Activă şi Sănătoasă;

• Reducerea preţurilor la medicamente la un 
nivel accesibil pentru persoanele în etate sau crearea 
punctelor farmaceutice pentru vîrstnici; 

• Asigurarea fi ecărei localităţi rurale cu medi-
ci de familie în dependenţă de numărul populaţiei şi 
asigurarea persoanelor singuratice şi ţintuite la pat cu 
vizite regulate ale medicului de familie; 

• Ajustarea serviciilor medicale la necesităţile 
persoanelor în etate, instruirea personalul medical în 
îngrijirea geriatrică;

• Deschiderea cabinetelor de geriatrie în cen-
trele medicilor de familie şi pregătirea specialiştilor 
în domeniu;

• Crearea centrelor medicale mobile (autobuze 
medicale) care să ofere servicii de asistenţă medicală 
profesionistă în comunele în care nu există medic de 
familie sau acesta are o supra-sarcina de lucru.

Un alt obiectiv al campaniei a fost acela de a 

promova şi prezenta două seturi de exerciţii fi zice 
care au ca scop atît reducerea obezităţii, a riscului 
de diabet zaharat cît şi a cazurilor de hipertensiune 
arterială, necesare a fi  efectuate zilnic de către per-
soanele în etate. Astfel cele 40 persoane în etate, 
participante la Campanie, au învăţat cum să efec-
tueze corect exerciţiile fi zice fi ind instruite de către 
specialişti din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport. 

Una din condiţiile importante pentru menţinerea 
sănătăţii după vîrsta de 55 ani este practicarea 
zilinică a  exerciţiilor fi zice sau activităţiilor fi zice şi 
a unui mod sanatos de viaţă. Exercitiile fi zice, sunt 
foarte importante deoarece ne oferă o stare de bine 
şi ne asigură menţinerea sanătăţii fi zice şi mentale. 
Aducînd benefi cii atît articulaţiilor, muşchilor, oase-
lor, cît şi aparatului cardiovascular şi respirator, chiar 
şi asupra celui digestiv. Corpul  este “fericit” şi se 
simte cu mult mai bine ca urmare a efectuării cu regu-
laritate a exerciţiilor fi zice. Importanţa şi benefi ciile 
efectuarii exerciţiilor fi zice au fost mentionate şi de 
către Voluntarii participanţi la campanie. Ministerul 
Sănătăţii, cu un cuvint de salut, ne-a încurajat şi noi 
nu avem nevoie de mixturi, pentru că-n inimă fl acăra 
vie să fi e, deoarece noi practicăm sportul”, domnul 
Daniel, Voluntar, ONG „Respiraţia a Doua”.

Campania „Vîrsta Cere Acţiuni” a fost 
desfăşurată în cadrul proiectului „Îngrijirea 
comunitară la domiciliu şi îmbătrînirea activă” im-
plementat de HelpAge Internaţional, susţinut de 
Crucea Roşie din Elveţia.

MULŢUMIRI
Cînd ne-au călcat în bătătură frumoasele doamne 

Parascovia Grigoraş şi Natalia Surdu, am simţit că 
problemele noastre de sănătate nu vor fi  atît de grele. 
Proiectul ce a fost adus să se realizeze în satul Ţareuca a 
căzut tocmai la ţanc, deoarece suntem pensionari, ambii 
avem nevoie de îngrijiri medicale, dar şi sociale, pentru 
că, în starea noastră, nu prea reuşim să facem toate 
treburile în gospodărie. Uneori şi o cană cu apă deja 
poate fi  o problemă pentru bătrîneţele noastre. 

De aceea le mulţumim doamnelor Parascovia 
Grigoraş şi Nataliei Surdu, mulţumim Crucii Roşii din 
Elveţia, în special domnului Viorel Gorceag, mulţumiri 
doamnei Natalia Postolachi, acestei doamne care a 
iniţiat un asemenea proiect în localitatea noastră. 

Şi am vrea ca de acest proiect de îngrijire la domiciliu 
să benefi cieze tot mai multă lume din satul nostru, dar şi 
din alte localităţi, pentru că e necesar să ne ajutam unul pe 
altul în clipele cînd bătrîneţea şi sănătatea precară ne cere 
să fi m mai buni.

Mina Margină, s. Ţareuca (Rezina)

Vă spun un mare şi frumos Mulţumesc! Acestor 
oameni cu sufl et mare de la Asociaţia Obştească „Casmed” 
din Bălţi, acestor inimoşi, care au iniţiat un asemenea 
proiect de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vîrstnice.

În viaţa mea am lucrat la şcoală. Deja sunt la 
pensie, vîrsta îşi cere socoteala ei, din care cauză de 
ceva vreme mă tot dor picioarele. Mă mişc cu greu prin 
casă, prin ogradă, am încercat diferite proceduri.

E destul de complicat să mă deplasez la policlinică, 
din care cauză m-am adresat medicului de familie, 
Lilia Vascauţan, care mi-a propus să fi u benefi ciară a 
proiectului de îngrijire la domiciliu. Deja de trei luni sunt 
vizitată de către asistenta medicală Antonina Mortean, în 
fi ecare zi am avut parte de masaj profesional. Deja mă 
simt mai bine, deoarece la aceste persoane inimoase şi 
mîinile, şi privirile, şi vorbele sunt ca un remediu pentru 
sănătatea mea. Sunt bucuroasă să cunosc asemenea 
persoane, precum doamnele Lilia Vascauţan şi Antonina 
Mortean, demne de a purta această profesie de medic.

Vera Groza, pensionară, mun. Bălţi.

Stimaţi domni de la Crucea Roşie din Elveţia! 
Vă mulţumim că aveţi un sufl et mare, generos şi 

că ne purtaţi de grijă nouă, celor vîrstnici. Nu contează 
valoarea materială al ajutorului material acordat, 
contează generozitatea cu care suntem trataţi. Dacă aş 
putea transmite pe această cale persoanelor din Elveţia 
care au donat şi colectat aceste ajutoare, m-aş simţi 
onorată de acest gest de răspuns.

Mulţumiri şi lucrătorului social Parascovia 
Grigoraş şi asistentei medicale Natalia Surdu din 
localitatea noastră. Dumnealor au un sufl et mărinimos, 
au inimi extraordinar de bune, dispun de un har de la 
Dumnezeu de a ajuta lumea afl ată la nevoie. Oricînd 
nu am apela la ajutorul lor, de fi ecare dată răspund 
cu înţelegere, compasiune şi mereu gata să ne acorde 
ajutorul solicitat.

Să vă dea Domnul sănătate la toţi!

Eleonora Vomişescu,
s. Ţareuca (Rezina)
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