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“SĂNĂTATEA ESTE ESENȚA VIEȚII-
NOI VĂ AJUTĂM SĂ O MENȚINEȚI”

Buletin trimestrial editat de AO “CASMED” cu sprijinul financiar
oferit de Fundația HEKS (Elveția) și Crucea Roșie din Elveția

 Mă numesc Valeri Martiniuc din 
comuna Sîrcova, raionul Rezina. De mulți ani 
sînt bolnav de gută,  diabet zaharat, 
hipertensiune, picior diabetic, osteoporoză, 
pielonefrită, și mai am probleme cu inima. De 
cînd sînt beneficiar la acest proiect starea 
sănătății mi s-a îmbunătățit simțitor.  Dacă 
mai înainte mă mișcam cu costile, astăzi merg 
fără ele. Cuvîntul pe care vreau să vi-l adresez 
este unul de sinceră mulțumire. Mulțumim din 
toată inima și din tot sufletul AO “CASMED” 
pentru acordarea îngrijirilor medicale la 
domiciliu. Îndeosebi aducem sincere 
multumiri doamnei Natalia Postolachi, 
director executiv al AO “CASMED”, 
domnișoarei Anișoara Macovei – coordonator 
de Îngrijiri medicale la domiciliu și îndeosebi 
doamnei Maria Dolgaia – asistenta medicală. 
Doamna Maria ma vizitează des, îmi face 
diferite proceduri - masaj, fizio-terapie, 
măsurarea tensiunii și a glicemiei și mă 
aprovizionează cu medicamentele necesare. 
Mulțumim pentru sfatul primit de la ea mereu 
la temă și la timp, pentru vorba dulce, pentrut 
tot ce face pentru mine. Sper că prin acest 
proiect îmi va acorda servicii medicale mulți, 
mulți ani inainte. Multă, multă sanatate le 
doresc la toți angajații organizației CASMED.
 Îi mulțumesc din suflet doamnei 
Maria, care vine la mine chiar de plouă, ninge 
sau bate vîntul, mulțumesc pentru răbdarea 
pe care o are cu mine și pentru bunătatea ei.

Valeri Martiniuc
Sîrcova, Rezina

 Mă numesc Elena Scutari și locuiesc 
în satul Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. 
Am 65 ani. De la un timp am norocul să fiu 
beneficiar al proiectului de îngrijiri la 
domiciliu care se implementează în 
localitatea noastră. Cea care vine la mine 
regulat cu un sfat de sănătate, cu un sprijin 
este asistenta medicală. Anume dumneaei, 
dnei Tatiana Său, vreau să-i aduc sincere 
mulțumiri prin intermediul CASMED pentru 
ajutorul acordat. Cuvîntul ei blînd ne dă 
puteri, uitînd de durerile care ne macină. Ne 
vizitează foarte des, ne măsoară tensiunea, ne 
face masaj, injecții și alte proceduri care ne 
sînt necesare la moment și de mare folos. 
După toate acestea mă simt mult mai bine. 
Este foarte bine că în timpul de față avem așa 
oameni cu inimă mare, care ne ajută nouă, 
persoanelor în etate, ascultîndu-ne păsul și 
ușurîndu-ne durerile. Să vă dea Domnul 
multă sănătate și mulți ani fericiți.

Elena Scutari
pensionară

Natalia Postolachi 
Director  executiv AO “CASMED”

 Asociația  Obștească  “CASMED”  este 
membru  al unei rețele (neformale) de prestatori 
de servicii de îngrijire la domiciliu.

 La 8 mai curent AO “CASMED” a găzduit 
ședința rețelei de prestatori de îngrijiri la 
domiciliu. Alături de reprezentanții organizațiilor-
membre și anume Caritas Moldova, AO 
„HOMECARE”,  AO „Aripile Speranței”, CSM 
„Rebeca” cărora li s-a alăturat și reprezentantul 
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei 
al RM, Victoria Botnaru, evenimentul i-a avut ca 

oaspeți de onoare pe Peter Gyorgy și Sebestyan 
Lazar, traineri în Kinestetics reprezentanți ai 
CARITAS Alba Iulia, precum și pe Petra Winigr 
de la SDC(Swiss Agency for Development and 
Cooperation) alături de Viorel Gorceag, 
reprezentatul Crucii Roșii Elvețiene în Moldova.

 Cadrul de lucru a fost unul productiv, cu 
schimb de idei, experiență și bune practici în 
domeniu.
Grupul de lucru a fost instituit pentru revizuirea 
cadrului normativ existent în îngrijiri comunitare 
și participarea la elaborarea documentelor 
normative necesare dezvoltării serviciilor 
respective, cu scopul ameliorării accesului 
populației la servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliu, eficientizării cadrului legal în 
domeniul respectiv.

 Subiectele puse în discuție în cadrul 
ședinței vizează direct sau indirect modalitățile  
și asigurarea calității în prestarea serviciilor de 
îngrijiri la domiciliu.
Or, au fost discutate mai multe subiecte de 
importanță majoră pentru sectorul de activitate a 
participanților, inclusiv modelul cofinanțării 
pentru serviciile de îngrijire socială la domiciliu 
de către APL-uri dezvoltat nu fără succes de AO 
“CASMED”.

 Ca rezultat al întrunirii lucrative, au fost 
elaborate un șir de propuneri care urmează a fi 
adresate ministerelor de resort în vederea 
stabilirii unei căi de parcurs pentru îmbunătățirea 
calității îngrijirilor medico-sociale la domiciliu 
și, nu în ultimul rînd, sporirea accesului 
populației la serviciile respective în baza bunelor 
practici naționale și internaționale.  

ȘEDINȚA REȚELEI PRESTATORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU          
GĂZDUITĂ DE CASMED MULȚUMIRE PENTRU CASMED
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Covalenco Anatolie
Primar, s. Cinișeuți (Rezina)

 Satul Cinișeuți este cel mai mare din 
raionul Rezina. Dar și numărul persoanelor 
vîrstnice e tot foarte mare. În plus, mulți dintre 
consătenii noștri mai bătrîni sînt singuratici, o 
bună parte dintre ei referindu-se în mod 
absolut  la categoria socio-vulnerabili.
 Nu e mare secret că sursele de care 
dispune, de obicei, un buget al unei primării 
de la sat nu se apropie nici de departe de visul 
de a oferi îngrijire tuturor persoanelor în etate 
care o necesită.

 Căutam de demult o soluție. Așa că 
atunci cînd auzisem de posibilități oferite prin 
intermediul CASMED aveam o singură 
preocupare - de a perfecta toate cele necesare 
pentru a accesa serviciile.
 Includerea satului Cinișeuți  în 
proiectul de îngrijiri la domiciliu a fost o 
decizie pe care Consiliul local rîvnea să o 
voteze unanim.
 Impedimentul major îl constituia la 
momentul respectiv  găsirea  vreunui ONG pe 
baza căruia să se poată administra serviciile. 
Salvarea ne-a venit tot de la consăteanca 
noastră dna Maznic Ana și Asociația Obștească 
“Speranța”  pe care o administrează. Timp de o 
lună, termen record din cîte am înțeles și de la 
cunoscători, au fost perfectate toate actele 
necesare. Deci, e posibil de depășit un mic prag 
pentru a obține serviciile. Și da, e adevărat, 
sîntem de abia la trei luni de implementare a 
proiectului, dar rezultatele lui deja sînt 
simțitoare, evoluția lui fiind ușoară și benefică. 
Începînd a fi derulat chiar în ajun de sărbători 
pascale, beneficiarii lucrătorilor sociali (2) au 
avut și curățenie generală și azi au sprijinul lor 
permanent. 
 De contribuție nici nu mă întrebați. 
Cele circa 30 mii lei care constituie 
contribuția primăriei nu sînt decît o fracțiune 
din cheltuielile reale, restul fiind acoperite din 
proiect.
 Pe bună dreptate ne bucură enorm 
acest proiect și rezultatele lui deja vizibile: 
statul nu poate la moment acoperi întregul 

spectru de servicii necesare beneficiarilor 
care solicită  îngrijire. Dar  ce e mai important 
e faptul că nu atît spectrul de servicii a fost 
diversificat, dar mai ales numărul de 
beneficiari  e net superior.  Asta ne interesa în 
condițiile satului nostru.
 Mulți bătrîni încearcă să se autosusțină  
și, totuși, vizitele pe care le primesc regulat, 
m-am convins încă și încă o dată, sînt 
importante atît prin lucrul fizic executat de 
lucrătorii sociali, cît și prin simplul  fapt de a-i 
deschide unui bătrîn ușa. Nemaivorbind 
despre impactul pozitiv al serviciilor 
medicale incluse.
 Dacă e să fac o destăinuire, sînt două 
lucruri în această experiență care m-au mirat, 
unul negativ  și altul pozitiv, cred eu: în afară 
de mine  nici un bărbat nu s-a  implicat în 
implementarea acestui proiect în sat, totul pe 
umerii “puternici”  ai femeilor și al doilea e 
numărul impresionant de voluntari pe care a 
reușit să-i adune ușor dna Ana, mai ales în așa 
timp scurt - 10 voluntari devotați.
 Atragerea de investiții în comunitate e 
un mare imbold pozitiv pentru aceasta. 
Acoperirea volumului de îngrijiri la domiciliu 
e al doilea. Și mai credem că, avînd deja 
experiența primului proiect socio-medical în 
localitate, vor urma și altele.
 Noi am găsit soluția și sperăm să 
constituim un imbold și pentru alte primării 
care ar dori să se inspire, poate, din experiența  
noastră foarte benefică alături de CASMED.

PRIMUL PROIECT SOCIO-MEDICAL –UNUL MULT RÎVNIT

CAZ DE SUCCES: GHIORGHIȚA LIDIA (60 ANI) 

 Ana Macovei
Coordonator Îngrijiri la Domiciliu    medicale

AO „CASMED”

 Majoritatea beneficiarilor Asociației 
Obștești „CASMED” suferă nu doar de o 
patologie, dar de un complex de boli cronice 
și, respectiv, pentru menținerea stării lor de 
bine e necesar un curs de îngrjire ce include 
tratament medicamentos și nemedicamentos. 
 Ghiorghița Lidia de 60 ani suferă de 3 
patologii frecvente la beneficiarii  aflați la 
îngrijiri la domiciliu: diabet zaharat, 
hipertensiune arterială și sechele ale AVC 
ischemic. 
 Beneficiara e considerată tînară 
comparativ cu bătrînii de vîrstă mai bogată 
de la AO „CASMED”. 

 Avînd în timpul vieții un lucru stresant 
și un regim alimentar nerațional, la doar 58 
de ani, cele 3 patologii au țintuit-o la pat. Nu 
s-a putut bucura din plin de primul an de 
pensie, are, însă, marele noroc să fie sub 
supravegherea fiicei. 

 Aceasta a aflat de existența serviciului 
de îngrijiri la domiciliu în satul Prepelița 
prestat de asistenta medicală Crihan Natalia. 
 Asistenta medicală a fost anunțată și de 
medicul de familie că bătrîna are nevoie de 
îngrijrii la domiciliu fiindu-i prescris 
tratamentul medicamentos, fizioproceduri cu 
Darsonval pentru ameliorarea circulației 
sîngelui, regenerarea defectelor tegumentare și  
indicată efectuarea manevrelor de kinetoterapie 
pentru mobilizare. 
 Asistenta medicală vine de 2 ori pe 
săptămînă  pentru controlul și menținerea  

parametrilor vitali și să prevină complicațiile 
bolilor cronice de care suferă. Una din aceste 
complicații este ulcerul trofic, care apare pe 
fonul modificărilor vasculare și neurologice 
la nivelul membrelor inferioare. 
 Această complicație se recuperează 
încet. Bătrîna beneficiază de medicamente și 
material pentru prelucrarea plăgii din partea 
AO „CASMED”, dar mai procură și rudele 
ei, deoarece o parte din preparate sînt 
compensate sau este nevoie de rețetă pentru 
procurarea lor. 
 Timp de o lună, cu ajutorul comun al 
rudelor, al asistentei medicale și al medicului 
de familie, pacienta poate să se mențină în 
poziție șezîndă,  iar ulcerul tofic se 
micșorează treptat în dimensiuni și tinde spre 
cicatrizare.
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“LUCRĂTOAREA SOCIALĂ- PRIETENA NOASTRĂ“

Livia Bolfosu 
Coordonator de proiect  AO „CASMED”

 Dincolo de faptul că proiectul de 
îngrijiri socio-medicale dezvoltate de către 
membrii echipei AO „CASMED” este unul 
inovator,  unul dintre factorii pe care mizăm 
mult a început să ne asigure o reputație în multe 
localități ale republicii.Acest factor este 
calitatea în prestarea serviciilor.  
 Vizitele de monitorizare întreprinse 
regulat la beneficiarii din diversele localități în 
care s-a reușit o extindere a proiectului nostru 
ne aduc răspunsuri la multe întrebări. 
Primordial este, desigur, să aflăm cît de 
calitative se dovedesc a fi serviciile oferite de 
lucrătorii sociali, de conștinciozitatea cărora nu 
ne îndoim, căci a fost efectuată oarecum o 
preselecție a acestora, doar că ceea ce este  
imperativ e s-o aflăm din spusele beneficiarilor. 
Și ceea ce descoperim, ceea ce am descoperit  
pe parcursul ultimului trimestru de activitate în 
marea majoritate a localităților implicate în 
proiect ne bucură enorm.

 Așa, bunăoară, acum cîteva zile în 
cadrul vizitei la Făleștii Noi  (Fălești)  nu am 
putut rămîne indiferenți în ceea ce privește 
relația dintre lucrătorul social și beneficiarii săi.
Dintre cei 40 de beneficiari din Făleștii Noi 
cărora le sînt oferite  îngrijiri la domiciliu, 20 
sînt deserviți de către lucrătorul social dna 
Ludmila Rotari.Relația pe care am întrevăzut-o 
cu beneficiarii merită laudă, căci aceștia o 
consideră adevărată prietenă.
 De exemplu,  dna Valentina Maștaler, în 
vîrstă de 81 de ani ne povestește cu mult drag 
despre vizitele dnei  Ludmila, Liusica cum o 
dezmiardă dumneaei.
 “Îi sînt atît de mulțumită pentru  sprijinul 
pe care mi-l acordă. Am o afecțiune care mă 
duce adesea în stare de leșin, mă simt permanent 
istovită, am amețeli.Așa că sprijinul fizic pe care 
mi-l acordă e întotdeauna binevenit-îmi aduce 
apă, îmi ridică compensația căci i-am făcut 
procură, pentru mine fiind extrem de epuizant să 
stau în rînd.”
 Dna Valentina ne povestea că îi este 
recunoscătoare lucrătorului social și pentru 
faptul că  o asistă (chiar recent a făcut-o) la 
internarea în spital.
 „Mă întrebați de respectarea graficului? 
Niciodată nu-l respectă.  Adică, vine mult de 
mai multe ori pe lună decît cele 6 prevăzute.Am 
copii, dar se află foarte departe, așa că în afară 
de faptul că îmi cumpără și aduce produsele 
alimentare și medicamentele, discută cu mine. 
Cît de mult face să-mi calce pragul!...”
 În unison descriu ajutorul acordat de 
lucrătorul social și ceilalți beneficiari. 
Bunăoară,  în aceeași listă de prieteni care au 
cunoscut-o pe dna Ludmila la nevoie se înscrie 
și dna Larisa Rusu în vîrstă de 64 de ani, 42 

dintre care, mărturisește dumneaei, i-a petrecut 
în chirurgie ajutîndu-i pe alții. ”Azi mă ajută 
Liuda. Nu zic, am copii, dar îs atît de departe, 
mă ajută financiar. Dar fizic? Mai ales că de trei 
ani am o paralizie parțială. Dar o vorbă? Le am 
de la Ludmila. Cei 30 de lei pe care îi achit lunar 
pentru servicii nu sînt decît o picătură în mare. 
În schimb, mi-am căpătat un mare ajutor și la 
cumpărături, căci nu-s prea stăpînă pe mersul 
meu și la elementare activități gospodărești, dar 
și o prietenă cu care socializez.”

 În cadrul primăriei Făleștii Noi sînt 
deserviți la domiciliu 40 de beneficiari prin 
intermediul proiectului nostru, 3 dintre aceștia 
sînt de la Pietrosu Nou, mică localitate din 
apropiere.
 În implementarea proiectului și menținerea 
sustenabilității acestuia participă și beneficiarii 
printr-o  co-plată simbolică, fapt care asigură în 
mare măsură creșterea nivelului cerințelor și 
responsabilităților din ambele părți. Iar în afara 
acestui fapt regulamentar, e foarte îmbucurător 
cînd auzim că lucrătorii sociali sînt și prietenii lor.

 Sărbătorile pascale care ocupă un loc 
aparte în ierarhia de valori a unui popor majoritar 
creștin, aduc cu sine bucuria Învierii la mic și 
mare.
 Aceste zile vestitoare de minune și de 
bucurii sînt  și perioada în care avem ocazia să 
redescoperim bucuria de a dărui. 
 Cercul familial nu este unicul care merită 
bucurat cu daruri alese. Atenția noastră merită și 
de această dată îndreptată spre cei care așteaptă 
zilnic un cuvînt de mîngîiere, cu atît mai mult de 
Paști, și care sînt departe de gîndul unei mese 
pompoase pe care ne-am permis-o noi.
 Or, și în acest an în atenția AO „CASMED” 
au fost bătrînii social vulnerabili, oameni în etate , 
mai ales singuratici, care, rămași fără grija și 
dragostea cuiva drag, își duc tăcut povara unei 
asemenea bătrîneți chiar și de așa sărbători mari.
 Am lansat, deci, în ajunul Sfintelor 
Sărbători campania „UN PAȘTE FERICIT 
PENTRU FIECARE” .
 Orientată spre colectarea de produse 

alimentare (nealterabile) întru sprijinul bătrînilor 
socialmente vulnerabili din municipiul Bălți, 
campania s-a desfășurat în perioada 17 martie-5 
aprilie curent, Paștele fiind sărbătorit la 12 
aprilie.
 Evenimentul desfășurat de voluntarii 
CASMED  și-a găsit suport în realizare de comun 
cu Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”,  
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și Colegiul 
Pedagogic „Ion Creangă” cu care am realizat 

campania pe principiu de parteneriat. 
 Merită menționat că produsele colectate 
au fost contabilizate.
 Ca rezultat, au fost oformate și distribuite 
35 de colete la 35 de persoane vîrstnice pe care le-
am identificat cu ajutorul lucrătorilor medicali.
Atmosfera lucrativă și de la bun început optimistă 
și plăcută a permis celor 8 voluntari CASMED și 
tinerilor receptivi la colectare să aducă pe masa 
(care avea dreptul să fie numită de sărbătoare) a 
celor 35 de bătrîni produse pentru care nu găseau 
cuvinte să-și exprime mulțumirea.

 Chiar ținem să aducem sincere mulțumiri 
celor care s-au alăturat acțiunii noastre de caritate 
și să menționăm în special clasele IA, IIIC, VA, 
VIA, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB, XIA și XIIA (LT 
„L.Blaga”) și clasele XD, XIC și XID (LTR 
„I.Creangă”) și elevii grupei 401 (CP” 
I.Creangă”).
 În plus, pentru bătrîni au fost confecționate 
felicitări pascale astfel ca, cuprinși de atenție să 
aibă un Paște fericit fiecare.

CAMPANIA SOCIALĂ „UN PAȘTE FERICIT PENTRU FIECARE”
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 Cristina Beldiga,
Coordonator 

de proiect,
HelpAge 

International, 
Chişinău

 Croșetatul, gătitul, cântatul în ansamblul 
satului sau participarea la slujbele religioase pot fi 
bucurii zilnice pentru vîrstnici.

 Însă multe dintre persoanele în vîrstă suferă 
de afecţiuni care le limitează aceste posibilități. Cont 
ținut de faptul că aceste afecţiuni pot fi 
prevenite,monitorizate și tratate cu succes, HelpAge 
Internațional în colaborare cu Ministerul Sănătăţii în 
cadrul proiectului „Îngrijirea comunitară la 

domiciliu și îmbătrânirea activă” finanţat de Crucea 
Roșie din Elveția a desfășurat Campania „Testarea 
Medicală Expresă”.

 Împovăraţi de sărăcie, griji şi boli 
supărătoare, bătrânii ajutați de către Voluntarii 
Seniori au venit la Centrele Medicilor de Familie 
din localitate pentru a beneficia de consultația 
medicilor specialiști. Pentru unii dintre ei aceasta 
este unica consultație din ultimi 20 ani la un 
medic specialist.

 Doamna Ana D. din Echimăuți : 
“Voluntara care mă vizitează m-a ajutat astăzi să 
vin aici și îi mulțumesc tare mult. Eu la neurolog 
cred că de 20 ani nu am mai fost. Eu merg tare 
greu, nu mă pot duce la Rezina, da să plătesc o 
mașină nu am bani. Mulțumesc, mi-a prescris aici 
medicul medicamente. De acuma  am să o rog pe 
Liuda, voluntara, să le cumpere de la Rezina. 
Mulțumim mult. Mai veniți la noi”.

 Doamna Maria C. din Saharna: “M-am 
programat la medicul ORL pentru o consultație 
fiindcă de jumate de an mă supără o tuse seacă. 
Deoarece nu avem medic de familie în localitate, 
m-am adresat la medicul ORL din Rezina, dar fără 
nici un rezultat - tușesc în continuare. Acum 
specialistul ORL mi-a recomandat să merg la 
consultația medicului cardiolog deoarece tusea îmi 
este provocată de medicamentele pe care le iau 
pentru hipertensiune arterială. Mă bucur că vin la 
noi în sat așa specialiști buni, dar ar trebui mai des, 
măcar de cîteva ori pe an, că la noi mulți sînt 
bolnavi.”

 N. Caraman, medic otolaringolog: 
“Lipsa medicilor de familie în localitățile rurale 
afectează grav sănătatea populației. Din cei 

consultați astăzi, în jur de 8-10 % sînt sănătoși. În 
rest, toți au diverse afecțiuni începînd cu faringită 
cronică pînă la cancer la nivelul gîtului, surditate 
etc. Din cele 47 de persoane consultate astăzi 8 
persoane au nevoie de aparate auditive.”

 Campania „Testarea Medicală Expresă” a 
avut drept scop de a contribui la îmbunătățirea 
accesului populației vîrstnice din localitățile rurale la 
serviciile  medicale prin acordarea de sprijin  pentru 
persoanele care nu își permit din considerente 
financiare sau din cauza sănătații precare să se 
deplaseze în centrele raionale pentru a beneficia de 
consultația medicilor specialiști. 
 La 6-15 mai o echipă de medici specialişti: 
cardiolog, oftalmolog, endocrinolog, neurolog și 
otolaringolog au întreprins vizite lucrative în 8 
localități din raioanele Rezina și Șoldănești  oferind 
2768 consultații (2154 femei și 614 bărbați)  
persoanelor cu vîrsta de 50 ani și mai mult. Dintre 
aceștia, 969 persoane care au beneficiat de 
consultația medicului oftalmolog au primit și cîte o 

CAMPANIA „TESTAREA MEDICALĂ EXPRESĂ” DESFĂȘURATĂ  ÎN 8 LOCALITĂȚI RURALE

Colesnic Galina, lucrător social
Cinișeuți, Rezina

                      
 Acum trei luni, înainte de a fi 
admisă în proiectul de îngrijiri la 
domiciliu implementat  de  CASMED , 
nu-mi puteam închipui cum e să îmbini o 
pomană cu serviciul pe care îl ai. Azi știu, 
sînt și la datorie și-mi fac și o pomană. 
Ajutăm beneficiarii noștri cu toate cele 
prescrise în contract. Dar, dacă e să fim 
sincere, nu doar cu ceea ce e scris pe foaie 
rămîn, căci, făcîndu-le curat, cumpărături, 
acordîndu-le sprijin la boală, le mai facem 
și bucurii neașteptate.
 La inițiativa dnei Ana Maznic, 
administratoarea Asociației Obștești 
“Speranța” din satul nostru, îi mai felicităm 
și cu prilejul aniversărilor.

 Așa, omagiata lunii a fost mătușa  
Eudochia  Babenco, în vîrstă de 88 de ani, 
pe care am vizitat-o  dis-de-dimineață  la 
20 iunie de ziua dumneaei cu o tortă dulce 
să-i îndulcim traiul singuratic. Era o 
dimineață în care se anunța o zi toridă, așa 
că am decis să ne pornim mai repejor, ca să 
ne rămînă timp și pentru ceilalți beneficiari. 
Alături de tortă i-am adus un buchet  
frumos de flori, cum se și cuvine la o 
aniversare.

 Din nefericire, mătușa Eudochia  nu 
le poate vedea, ea fiind complet oarbă, dar 
ne-am bucurat că le-a savurat aroma 
florilor și numaidecît torta, dar mai ales a 
rămas profund impresionată de atenția 
acordată.  De fapt, ea uitase că este 
omagiată…
 Cît de plăcut este să le reamintești 
oamenilor că sînt importanți!... 

ÎMPREUNĂ ȘI DE ANIVERSĂRI
Luna mai a fost una destul de bogată 

în activități cu specific social, cultural și 
informativ. 

Grație suportului Crucii Roșii din 
Elveția, unul din finanțatorii AO „CASMED”, 
în luna mai 100 de persoane social vulnerabile 
din mun. Bălți au beneficiat de ajutor umanitar 
sub  formă  de  produse  alimentare, 
îmbrăcăminte, articole de igienă și uz casnic.  
Pachetele au fost distribuite conform listelor 
oferite de către Direcția Asistență Socială și 
Protecție a Familiei Bălți. Menționăm că, deja 
al doilea an, Crucea Roșie Elvețiană oferă un 
așa tip de asistență persoanelor aflate în nevoie 
din localitățile unde organizația își are zona de 
intervenție (raioanele Rezina și Șoldănești). 

Și de această dată, voluntarii 
organizației noastre nu au stat într-o parte și 
s-au oferit să ne ajute în distribuirea 
pachetelor. Împreună cu asistenții sociali 
de la Direcția Asistență Socială și Protecție 
a Familiei Bălți, aceștia au oferit cîte 2-3 
ore din timpul lor pentru  actul caritabil. 
Beneficiarii de ajutor ne-au fost extrem de 
recunoscători și ne-au adresat numai 
cuvinte de mulțumire pentru sprijinul 
acordat. 

Campania a fost posibilă grație 
ajutorului oferit prin intermediul Agenției SUA 
pentru Dezvoltare Internațională(USAID).

ȘI DIN NOU 
AJUTOARE UMANITARE DISTRIBUITE   
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 CASMED susține dezvoltarea 
sectorului asociativ în localitățile rurale și 
oferă consultanță ONG-urilor partenere în 
elaborarea Strategiei de dezvoltare 
organizațională.
 Primul atelier de lucru, desfășurat 
pe parcursul a 2 zile, a fost organizat la 19-
20 iunie în comuna Sărata Veche, Fălești, 
avînd în calitate de beneficiar Asociația 
Obștească  „Viitorul”. Activitatea la care 
au participat primarul comunei Sărata, 
dna Maria Galiț, reprezentanți ai APL, 
societatea civilă, este parte a proiectului 
„Organizațiile Societății Civile Rurale- 
actori activi în furnizarea și dezvoltarea 
serviciilor comunitare și promovarea 
integrării europene”, implementat de 
CASMED cu suportul USAID și FHI360 
Moldova .

Buga Andrian 
Coordonator de proiect AO „CASMED”

               
 ȘI NU DISPARE FĂRĂ URMĂ. 
Aceasta dictează legile fizicii, iar fizica este ceva 
în ce cred cu sfințenie, nu mă deosebesc prin 
sentimentalism,  zîmbesc rar, dar îmi place 
enorm să-i văd pe alții zîmbind. Mi-am permis să 
utilizez aceste rînduri de ziar pentru o mărturisire 
oarecum personală deoarece ea s-a contopit cu 
cea profesională. Să-i văd pe alții zîmbind... Și 
acest zîmbet nu apare din nimic. Activînd într-un 
domeniu în care scopul primar nescris este chiar 
să faci pe alții să zîmbească , am înțeles că se 
poate reuși. Acestă plăcere aparte de a-i face pe 
oameni bucuroși noi, cei de la CASMED, ne-o 
putem permite în diverse circumstanțe.
 Multe zîmbete și voie bună am avut de 
adunat în cadrul implementării proiectului Twice 
Christmas. Lemnele de foc (distribuite în acest 
an în 3 localități partenere) care la sezon par la fel 
de necesare ca aerul, cadouri sosite în aprilie 
curent  e ceea ce grație finanțatorilor am putut 
oferi beneficiarilor în schimbul unui... zîmbet. Și 
într-adevăr, cadourile oferite au avut drept ecou 
multe cuvinte de mulțumire, mai ales din partea 
celor cu situație materială foarte dificilă.
 Așa, reprezentanța din Moldova a Crucii 
Roșii din Elveția  în parteneriat cu AO 
„CASMED”, aflați la al doilea an de implementare 
a proiectului „Twice Christmas”, au știut cum să 
aducă o recompensă pentru viitoarele zîmbete ale 
oamenilor din 9 localități ale țării în care s-a dus 
caravana cu cadouri. Un autocamion cu produse 
alimentare, veselă,  produse igienice, haine second 
hand, perne, plapume  și diverse rechizite de birou 
donate de cetățenii elvețieni ne-au fost puse la 
îndemînă de finanțatorul nostru Crucea Roșie din 
Elveția. Ce-i drept,  am avut parte și de o colaborare 
eficientă cu administrațiile publice locale în ceea ce 
privește întocmirea listelor de beneficiari, ei fiind 
selectați la propunerea asistenților sociali, cu 
aprobarea consiliilor. Cert că s-a ținut cont de 
anumite principii de selectare pentru a asigura 
echitatea și corectitudinea. La selectarea  
beneficiarilor s-a ținut cont de următoarele criterii: 
- Persoană singură sau două, dar social-
   vulnerabile
- Familii cu mulți copii
- Cei care nu au primit alte ajutoare de la stat sau 
   alte organizații
- Oameni bolnavi, neputincioși și rămași în voia 
   soartei.
 Or, pregătite de echipa CASMED care și-
a dedicat acestui lucru zilele de odihnă, pachetele 
au inclus  paste făinoase, conserve din legume și 
fructe, orez, zahăr, ciocolate;  săpunuri, 
șamponuri, paste de dinți, creme de corp;  un 
pachet cu haine. Iar familiilor numeroase le-au 
fost acordate în plus lenjerie de pat, plapume, 
veselă din plastic. Fiecare copil cu vîrsta pînă la 
11 ani a primit cîte un pachet de rechizite pentru 
școală, fetițele fiind bucurate și cu niște 
ghiozdane foarte ochioase.
 Cu partea tehnică e clar. Cît despre 
zîmbete, le-am întîlnit mai peste tot. La Cinișeuți 
în Rezina unde printre cei 50 de beneficiari se 
deosebea postura plăpîndă a unei mame solitare. 
Cracea Nadejda crește singură 2 copii și mai e și 
fără casă proprie, locuiesc la bunei. Dar zîmbetul 
mulțumitor și cuvintele de laudă pentru 
CASMED nu au întîrziat. Mărturisea că tot ceea 
ce a primit  e de primă necesitate și că a fost 

scutită de unele viitoare cheltuieli primind punga 
cu produse de igienă personală, hăinuțele, 
nemaivorbind de cutia cu produse alimentare.

 La Sîrcova, unde ca și în alte localități au 
beneficiat de ajutoare în cadrul proiectului  
finanțat de Swiss Red Cross 50 de persoane, 32 
erau bătrîni, 14 familii cu copii și 4 alte familii 
nevoiașe. Bătrînilor foarte neputincioși le-am dus 
darurile pe la case. Așa am întîlnit-o pe 
Podlesnova Maria care lăcrimînd de recunoștință  
ne-a  urat multă sănătate, refren amplificat de 
privirea-i plină de surpriză și ușurare, poate 
temporară, dar reală.

 Nu din senin ne-a onorat cu cuvinte de 
mulțumire și moș Gavriil Eremeev care  nu se 
sfia să-și exprime gîndurile în glas mirîndu-se că 
mai sînt oameni care mai ajută altora. Coletul  cu 
produse alimentare și punga cu celelalte le-a 
ținut aproape cît a mai discutat cu noi despre 
vitregiile sorții, despre viața lui singuratică de 
cînd au mers pe calea veșniciei soția și cei doi 
feciori. A mulțumit sincer și degajat, de parcă 
considera darul de proveniență specială, doar 
pentru el, cel care a avut noroc.
 Zîmbetul beneficiarilor nu a apărut din 
nimic și nici n-a dispărut fără urmă – ne-a  
obligat parcă să mai căutăm căi de a ajuta. 500 de 
familii au beneficiat în această primăvară și vară 
de ajutoare oferite de Crucea Roșie din Elveția- 
cîte 50 din fiecare localitate parteneră distribuite 
conform unui orar prestabilit și 100 de persoane 
din municipiul Bălți.  Dar cîte mai așteaptă încă 
o mică alinare?...

NIMIC NU APARE DIN NIMIC… CASMED  SUSȚINE  
DEZVOLTAREA  SECTORULUI  ASOCIATIV

        
 La acest sfîrșit de iunie în satul 
nostru s-a făcut un rînd mai special la 
primărie - s-au adunat persoanele pe care 
dna Anastasia Covali, asistenta socială ne-
a anunțat că vom primi ajutoare din partea 
CASMED de la Bălți.
 Unii dintre noi au venit după ele 
fiind oarecum în puteri, deși nu o duc chiar 
bine financiar. Altora, lucrătorul CASMED 
ne-a adus chiar acasă cadourile, adică 
bătrînilor chiar neputincioși.
 Așa, dorim să vă mulțumim toți 
pentru ceea ce am primit în dar - cutii cu 
multe produse alimentare, ghiozdane cu 
rechizite pentru copii și alte lucruri (haine, 
produse igienice, ciocolate).
Toate, toate ne sînt de folos și au fost 
așteptate.
 Au avut parte de așa daruri de la 
CASMED și bătrîni și familii cu copii din 
satul nostru.
 Mai sînt oameni cu suflet mare, 
care, așa, fără motiv aparent, ne acordă 
atenție, nu ne uită, ne ajută.
 Mai veniți pe la noi. Sînteți bineveniți 
și fără daruri, dar cu așa cadouri cu atît mai 
mult.

În numele beneficiarilor de ajutor 
semnează 

Lesnic Axenia și 
Eremeev Gavriil, 
Cinișeuți, Rezina

   MULȚUMIRE COLECTIVĂ 
ADRESATĂ  AO  „CASMED”
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Correspondent: Ce este Corpul Păcii și care 
este scopul CP în Moldova? 
Leah Kieff, voluntară Corpul Păcii: Corpul  

Păcii este o organizație finanțată de către guvernul 

Statelor Unite, care trimite voluntari în țări din 

întreaga lume. În Republica  Moldova Corpul 

Păcii are deja o experiență de activitate de aproape 

22 de ani, iar în prezent în întreaga Moldovă se 

află aproximativ 130 de voluntari ai Corpului 

Păcii. Activitatea voluntarilor se desfășoară pe 

patru programe - profesori de limba engleză, 

profesori de educația pentru sănătate, consultanți 

de afaceri și consultanți organizaționali. Eu sînt 

consultant comunitar și organizațional, și, 

respectiv, lucrez cu organizații din Bălți pentru a 

le ajuta să se dezvolte. Pe parcursul aflării mele 

aici, am lucrat mai ales cu CASMED și Primăria 

municipiului  Bălți, și încă cu cîteva organizații 

mai mici. 

Cor.: Care aspecte ale lucrului în comun vă par 
cele mai motivante pentru o echipă eficace de 
voluntari?
L.K.: Consider că cu orice tip de persoane nu ai 
lucra-mai tineri sau adulți,mai experimentați sau 
la început de cale, toți au nevoie să se simtă 
respectați și apreciați. De obicei, oamenii nu-și 
amintesc neapărat toate detaliile lucrului în 
comun  (deși, desigur, și acestea sînt importante), 
dar ceea ce contează enorm este modul în care 
voluntarii se atîrnă cu persoanele și activitatea lor 
în raporturile din cadrul organizației în care 
activează. Cînd lucrez cu tinerii, ca și cu oricine 
altcineva, încerc mereu să le arăt respect și să 
vorbesc cu ei de la egal la egal. Părerea mea, și m-
am convins nu doar o dată, e că este  imperativ ca 
voluntarii să simtă că avem încredere în ei, în 
potențialul lor, în alegerea lor, că ne bucurăm 
sincer de succesele pe care le au. Nu-i nevoie de 
multe chestii, este suficient să-ți aduci aminte de 
ziua lor de naștere sau să-i întrebi simplu „Ce mai 
faci?”, atunci când vin la organizație, și acest 
lucru deja exprimă atitudine. Voluntarii vin la 
CASMED sau orice organizație pentru că vor, 
pentru că se bucură de timpul petrecut acolo, 
pentru că le face plăcere să ajute oamenii, pe lîngă 
faptul că au neapărat și scopul de  a învăța ceva. 
Dar orice-ar fi, ei au un motiv pentru care vin. 
Voluntar în esență înseamnă că ei nu sînt plătiți, 
respectiv nu banii îi motivează. În acest context 

organizația trebuie să se asigure că le place ceea 
ce fac, dar asta nu înseamnă că trebuie doar să se 
distreze. În ideal este nevoie  să fie mereu asigurat 
echilibrul dintre activitățile de recreere și 
sarcinile pe care voluntarii trebuie să le ducă la 
bun sfîrșit. 
Cor.: Sînt multe lucruri sau persoane de care 
v-ați atașat în mod deosebit? Enumerați unele 
dintre ele (nu neapărat nume, unele indicii 
doar: de unde sînt sau cu ce i-ați ajutat).
L.K.: Cînd am venit în Moldova, nu m-am gândit 
niciodată cum mă voi simți cînd voi pleca de aici. 
Doi ani păreau o perioada foarte lungă pentru a o 
petrece într-un singur loc, făcînd aceeași muncă, 
atât de departe de casă. Acum, însă, mi se pare că 
am stat foarte puțin timp aici. Voluntarii Corpului 
Păcii se află în țara lor de serviciu pentru 27 luni. 
Nu am fost acasă, în America deja de peste doi ani, 
iar acum să merg înapoi îmi pare aproape la fel de 
stresant ca și atunci cînd veneam aici, într-o țară 
atît de îndepărtată. Există o mulțime de lucruri în 
Moldova de care îmi va fi dor: îmi va fi dor de cum 
arată câmpurile primăvara, îmi va fi dor de 
lanurile cu floarea-soarelui pe timp de vară, de 
plăcintele cu brânză proaspătă și mărarul și de 
roșii.
 Îmi va fi dor de asemenea de oamenii pe 
care i-am cunoscut aici. Tinerii voluntari de la 
CASMED sînt excepționali și am îndrăgit foarte 
mult lucrul cu ei în ultimii doi ani. Îmi va fi dor de 
ei enorm, dar știu că îi las pe mîini bune.
Cor.: Ce ați putea spune cu privire la 
voluntariat pentru toți oamenii din Moldova ? 
L.K.: Știu că voluntariatul nu este cea mai 
populară sau obișnuită activitate practicată în 
Moldova, dar ar trebui să o facem. În  timpul cît 
m-am aflat aici, am auzit o mulțime de oameni de 
toate vîrstele plîngîndu-se de starea actuală a 
lucrurilor în comunitate. Acest lucru este valabil 
peste tot (adică și în Moldova, și în SUA), 
oamenilor le place să se plîngă de modul în care 
merg lucrurile, despre eșecurile politicienilor, dar 
majoritatea nu încearcă să facă nimic pentru o 
adevărată schimbare.
 Voluntariatul este exercițiul final pentru o 
democrație completă. Votezi la alegeri o dată pe 
an, sau la patru ani, dar când devii voluntar, votezi 
în fiecare zi pentru comunitatea în care dorești să 
trăiești, îți faci singur alegerea și decizia.
 Prin voluntariat ai atît șansa de a 
îmbunătăți situația comunității tale, cît și de a te 
dezvolta personal. Ai șansa de a obține noi 
competențe, de ați face noi prieteni și de a învăța 
mai multe despre oameni și societate. Deci, fă 
schimbări, fii tu schimbarea.Acționează chiar de 
azi!
Cor.: Dacă ați putea spune pentru toți 
americanii un singur lucru despre Moldova 
care ar fi? 
L.K.: Le voi spune despre cît de frumoasă este, cît 
de uimitoare și unică este cultura acestei mici țări, 
și mă voi asigura ca prietenii mei să guste vinul 
moldovenesc pentru că este minunat!

 VOLUNTARIATUL ESTE EXERCIȚIUL FINAL                                                                   
PENTRU O DEMOCRAȚIE COMPLETĂ 

           Viorica Gorobeț 
Coordonator de voluntari AO „CASMED”

 La 29 aprilie,  într-o zi neașteptat de 
călduță de mijloc de primăvară, voluntarii 
AO „CASMED”, cărora le este caracteristică 
trăsătura generală „zis și făcut”, au contribuit 
la organizarea diverselor activități în aer liber 
menite să asigure limitarea decalajului între 
generații.

 După cum și se presupune în 
această zi să se contribuie la promovarea 
înțelegerii între tineri și persoanele în 
vîrstă prin asigurarea unei oportunități 
pentru cele două grupuri de a se reuni în 
vederea schimbului de experiențe și 
competențe, am ales activități care ar 
putea  interesa ambele grupuri. Așa am 
desfășurat un mini turneu la șah în cadrul 
căruia mici și mari s-au învățat unii pe alții 
pași secreți pentru reușită în acest joc logic 
nobil și străvechi.

 De asemenea, au fost organizate  
starturi vesele spre dezmorțire picilor și spre 
bucuria ochilor celor vîrstnici. Nu au lipsit 
ecusoanele cu inscripții simbolice, menite 
să amintească purtătorilor lor, celor care i-au 
observat dintr-o parte, dar și ofertanților  
despre importanța inițierii și menținerii unui 
dialog între generații, inclusiv despre ceea 
ce înseamnă îmbătrînirea și despre cum 
persoanele în etate și tinerii pot colabora 
pentru o viață mai bună.
 Și în încheiere - o partidă de fotbal. 

  De Ziua Europeană 
a Solidarității între Generații
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CASMED: Vorbiți-ne, vă rog, despre 
Fundația Medicor?
Manuela Wilhelm, ofițer de proiect 
Medicor: Fundația Medicor este o fundație 
independentă de caritate, cu sediul în 
Liechtenstein, fondată acum 20 de ani (în 
1995) datorită inițiativei generoase a unei 
familii. Apariția ei se bazează pe dorința 
animată a familiei ca fondurile donate de 
dumnealor să fie utilizate pentru persoanele 
care necesită sprijin. Respectiv, mica noastră 
echipă din 5 persoane din Lichtenstein 
lucrează împreună pentru a îndeplini dorința 
acestei familii. Fundația își are un mic oficiu și 
în Marea Britanie, care lucrează preponderent 
cu ONG-urile din regiune. În Liechtenstein 
colaborăm cu ONG-uri elvețiene, germane și 
austriece. Strategia Fundației Medicor 
vizeaza trei regiuni geografice – Africa, 
America Latină și Europa de Est. Domeniile 
prioritare pe care ne concentrăm sînt educație, 
sănătate și asistență socială. Proiectul de 
„Îngrijiri la domiciliu” finanțat la moment de 
HEKS și implementat de CASMED este o 
parte a ceea ce noi numim asistența socială. 
CASMED: Dvs personal de ce ați ales să 
lucrați pentru Medicor?
M.W.: În principiu, am vrut să fac ceva 
semnificativ în viața mea și acest lucru m-a 
adus în domeniul dezvoltării comunitare. 
Medicor are o zonă de intervenție amplă, 
colaborează cu un număr mare de ONG-uri, și 
munca în acest domeniu este destul de 
interesantă. Medicor are ca partener Fundația 
elvețiană HEKS, colaborează totodată cu 
HEKS Moldova, iar proiectul de „Îngrijiri la 
domiciliu” este susținut pentru a treia oară, 
respectiv sîntem cu CASMED deja de 9 ani. 
În această perioadă am putut observa de la 
distanță ceea ce se întâmplă în teren, dar vizita 
la CASMED ne-a permis să fim mult mai 
aproape de proiect, deși nu sîntem o agenție 
implementatoare. Vom încerca în continuare 
să găsim proiecte la fel de convingătoare și 
necesare, ca cel implementarea căruia am 
avut posibilitatea să o vedem astăzi.
CASMED  Care au fost așteptările :
Dumneavoastră înainte de a veni în 
Moldova?
Beatrice Schoeb, asistent de proiect 
Medicor: În activitatea mea am avut 
posibilitatea să vizitez multe țări din Europa, 
de aceea îmi sînt cunoscute cît de cît modul de 
viață și problemele vîrstnicilor, respectiv, nu a 
fost o  experiență chiar nouă din acest aspect. 
Dar,totuși, atunci cînd te afli în casa 
oamenilor, triști și neputincioși și le strîngi 
mîna, este cu totul altceva, este ceva foarte 
emoționant, chiar și pentru mine și, deci,  
motivant de a continua activitatea atît de 
necesară în cadrul Medicor.
CASMED: Cunoaștem că ați lucrat în PR, 
oferiți-ne careva sugestii sau idei noi la 
capitolul  îmbunatățirii vizibilității 
proiectului?
B.Sch.: De fapt, responsabilitea mea ține mai 
mult de munca în oficiu, iar în ceea ce privește  
proiectele pe care le vizităm, eu aduc “o 
privire din exterior” asupra activității noastre. 
Respectiv, s-ar putea să iau lucrurile mult mai 
personal decît coodonatorul de proiect, pentru 
că pentru mine contează mai mult impresia 
personală. Pornind de la acest punct de 
vedere, mi se pare că munca pe care o faceți și 
serviciile pe care le prestați sînt foarte, foarte 

necesare. Sînteți mereu în contact cu 
beneficiarii voștri, persoane care nu sînt 
capabile să iasă afară, să stea de vorba cu 
cineva sau să aibă parte de tratamentul 
necesar. Cred că este important să păstrați în 
continuare această legătură cu  oamenii și să 
le oferiți grijă și ajutor, pentru că într-adevăr 
au nevoie de ele. Mi-am creat o impresie bună 
despre proiect și acum pot vedea în spatele 
cifrelor, în spatele documentelor, azi am văzut 
realitatea. Deci, asta a fost o experiență bună 
de început.
CASMED: Ce sfaturi ați putea oferi 
organizației noastre după vizita de astăzi?
Medicor: Poate îmi e un pic dificil acum să vă 
ofer careva sfaturi, dat fiind faptul că am avut 
doar o zi la dispoziție și sîntem încă departe de 
proiect. Un lucru e cert: am rămas profund 
impresionate de lucrul care-l face CASMED, 
atît eu cît și colega mea. 
Proiectul pe care l-am vizitat astăzi, cît și 
tacticile  de implementare ale CASMED sînt 
un bun exemplu despre cum pot fi abordate și 
soluționate problemele persoanelor în vîrstă, 
prin oferirea de asistență medicală și socială. 
Am putut vedea că beneficiarii / clienții 
apreciază munca și valorea efortului pe care 
CASMED o depune pentru ei. Și nu este vorba 
doar de muncă, căci am văzut atașament și 
relații de încredere între beneficiari și angajații 
CASMED.
În orice caz, am constatat că guvernul are 
constrîngeri financiare, respectiv atragerea de 
mai multe fonduri este cam dificilă. Totuși,  
am văzut că aveți succese la diversificarea 
fondurilor, și acesta este un mare avantaj 
pentru organizație. Anume faptul dat face 
diferența dintre CASMED și alte ONG-uri 
prestatoare de servicii în același domeniu, 
care au avut mai puține succese cu 
finanțatorii, dar din păcate, aceasta este 
realitatea pentru o mare parte dintre 
organizații. 
Deci, vă sfătui să continuați în aceeași direcție 
și cu aceeși dedicare și entuziasm. 
CASMED: V-ar plăcea să reveniți in 
Moldova?
 Beatrice: Cu cea mai mare plăcere, eu sînt 
mereu deschisă pentru vizite și ori de câte ori 
am ocazia de a face o călătorie o fac, pentru că 
este o experiență de viață pentru mine, 
personal, nu numai din punct de vedere al 
serviciului.
CASMED: Vă mulțumim pentru cuvintele 
frumoase.

MEDICOR - ALĂTURI DE CASMED DE 9 ANI
           Ana Macovei

Coordonator Departament Îngrijiri  la Domiciliu     medicale

AO „CASMED”

 Olga Neagu,o bătrînă de 85 ani din satul 
Pîrlița, în timp ce încerca să coboare o desagă de 
porumb din pod ca să hrănească  păsările din 
curte, a simțit brusc că-i amorțesc buzele, mîna 
stîngă. Picioarele o mai țineau, dar s-a simțit 
neputincioasă să continue lucrul. Seara, a venit să 
o viziteze nora și a observat că bătrîna nu poate 
vorbi. La încercarea de a o alimenta ea nu a putut  
nici să înghită, iar mîna stîngă nu o mai asculta. În 
aceeași zi rudele au solicitat serviciul de urgență. 
Bătrîna a fost internată în spital cu diagnosticul 
de AVC ischemic cu hemiplegie pe stînga și 
afazie motorie. Pacienta a primit tratamentul 
neurologic în spital timp de 10 zile după care a 
fost externată pentru îngrijiri la domiciliu. 
 În luna februarie, cînd s-a întîmplat această 
nenorocire, despre starea bătrînei a fost informată 
și asistenta medicală de la AO „CASMED”. Timp 
de o lună  bătrîna a beneficiat zilnic de îngrijiri la 
domiciliu. Îngrijirile au constat într-un complex de 
măsuri ca măsurarea tensiunii arteriale, glicemiei, 
administrarea medicamentelor, exerciții cu mîna 
afectată, alimentarea și antrenarea vorbirii. 
Beneficiara permanent era mobilizată și, ca să 
suporte mai ușor durerea în timpul mișcării 
brațelor, asistenta medicală îi făcea frecții cu 
unguent antiinflamator și fizioproceduri. După o 
lună s-a marcat o dinamică pozitivă în starea 
generală a beneficiarei. Ea a început să se 
alimenteze singură  și să  se ridice din pat. Actual  
beneficiara se află la evidența asistentei medicale 
de la AO „CASMED” și continuă să exerseze 
mișcările. În luna curentă bătrîna folosește 
bastonul ca să se deplaseze și să se bucure  de vară 
pe cît posibil.

CAZ ÎMBUCURĂTOR DE SUCCES MEDICAL
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                  Voluntariatul este activitatea de 
interes public desfășurată din proprie 
inițiativă de orice persoană fizică, în folosul 
altora, fără a primi o contraprestație 
materială.

 Între activitățile voluntarilor 
CASMED s-a înscris în această primăvară 
și participarea la Caravana Națională a 
Voluntariatului organizată la 3 mai.
 Veseli, activi, plini de energie și 
optimism - așa au fost voluntarii CASMED 
la Caravana Națională a Voluntariatului, 
organizată în piața Vasile Alecsandri, la care 

nu au ezitat să comunice cu toți trecătorii 
relatîndu-le despre CASMED și serviciile 
acordate de Agenție, remarcîndu-se și prin 
ținută și prin profesionalism.
 La Caravana “Hai în gașca voluntarilor!” 
am oferit locuitorilor municipiului posibilitatea 
să cunoască mai multe despre cum e să fii 
voluntar, să admire lucrări elaborate de 
voluntarii CASMED și să se distreze alături de 
noi.

     REMARCAȚI  ȘI  REMARCABILI LA CARAVANA NAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI

 Lucrătoarele sociale care își aduc săptămînal, 
iar uneori zilnic obolul la susținerea beneficiarilor, se 
simt responsabile și de casele acestora ca de cele 
proprii - ca niște gospodine nou-întărite peste 
gospodărie.
 Așa după cum le place să fie la ele acasă 
curat, au decis să îl facă peste tot pe unde merg și 
nu doar cu măturița, dar chiar redresînd situația 

căsuțelor vechi cu lucrări de reparație.
 Sînt case în care, din cîte am aflat nu s-a 
făcut reparație de peste 20 de ani, un beneficiar ne 
spunea despre 27, povestește Maznic Albina, 
lucrător social din satul Cinișeuți, Rezina. Nu e 
ușor, e adevărat, fetele care au început o recunosc, 
dar o dată făcut, o să bucure pentru mai mult timp. 
Crăpăturile sînt astupate de mîini îndemînatice, 
casele sînt împrospătate cu var. Beneficiarii se 
odihnesc altfel în casa înnoită, de li-i mai mare 
mirarea cum de le-a ajuns rîndul la un așa ajutor, 
la o așa schimbare care nu și-o puteau permite din 
mai multe motive, fie financiare, fie starea 
sănătății care alungă departe gîndul de a mai face 
o schimbare majoră, o curățenie cu reparație. De 
bun augur au fost cei de la Cinișeuți, căci, vrînd să 
prindă vara de coadă, încep să le urmeze  
exemplul de pionierat și în alte localități- 
partenere.

GOSPODINE NOI - CASE ÎNNOITE

    ZIUA COPIILOR ALĂTURI DE CASMED

 Zîmbete, premii și multă bună dispoziție. De toate 

acestea au avut parte picii și părinții lor din municipiul Bălți 

duminică, 31 mai, în cadrul activității organizate de AO 

"CASMED" în ajun de Ziua Copiilor. 

 Voluntarii CASMED au pregătit o serie de activități, 

menite să aducă bucurie, distracție și premii frumoase pentru cei 

mai îndrăzneți și activi cetățeni ai țării noastre. Atît copiii cît și 

părinții acestora au fost îndemnați să se implice în diferite jocuri, 

cu promisiunea că vor primi o „răsplată” dulce și multe alte 

surprize interesante. 

Astfel, toți doritorii ajutați de părinți și bunei s-au 

întrecut în concurs de desen pe asfalt cu genericul “Visul meu”, și 

au încercat să reflecte speranţele cu care ei se trezesc dimineaţa 

sau adorm seara: fetele au desenat flori, case în culori vesele, iar 

băieţii au împodobit asfaltul cu o mulțime de maşini şi tractoare.

 Pentru participanții la eveniment au fost organizate 

starturi vesele, care au adunat curioși de diferite vîrste. Super 

tombola cu premii atractive a atras mulți doritori, fiind totodată o 

posibilitate în plus de a sensibiliza societatea privind  problemele 

persoanelor vîrstnice. Oamenii au fost puși la curent cu faptul că 

banii colectați din vînzarea biletelor vor fi utilizați pentru 

ajutorarea persoanelor vîrstnice social-vulnerabile, și am fost 

plăcut surprinși să vedem receptivitatea și dorința trecătorilor de a 

dona măcar cît de puțin pentru acest scop caritabil.

Micuții au avut posibilitatea să-și îmbogățească 

cunoștințele despre Europa și țările acesteia în cadrul concursului 

“Harta Europei”, și-au demonstrat măiestria la cântec, dans și 

recitare de poezii, iar împreună cu voluntarii CASMED și-au 

împărtășit cunoștințele despre poveștile preferate în cadrul 

concursului „Descoperă povestea”. Nu a lipsit nici „face painting-

ul” mult iubit de pici, iar aerostatul care a atîrnat în aer pe 

parcursul a 2 ore a constituit surpriza zilei. Grație activismului și 

ingeniozității voluntarilor de la CASMED, copiii din mun. Bălți 

au avut într-adevăr parte de o sărbătoare a lor. 
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