
Asociația Obștească Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” este o organizaţie 
nonguvernamentală, independentă, non-profit, creată din dorinţa de a sprijini persoanele în etate și 
persoanele defavorizate prin dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale, educative şi de sănătate. 

Grație suportului donatorilor Fundația Elvețiană HEKS/EPER, Crucea Roșie din Elveția, USAID, FHI 360, 
Agenției Cehe pentru Dezvoltare, CARITAS Cehia și People in Need, anul 2018 a fost un an care ne-a oferit 
ocazia ca să contribuim din nou la îmbunătățirea vieții mai multor persoane.  

Așa arată 2018 pentru CASMED: 

2018 

178.000 km 
parcurși la beneficiari pe jos,  
cu bicicleta sau cu automobilul 
de către personalul  
de îngrijiri  

11 Granturi mici oferite ONG-
urilor pentru  prestarea de 
servicii de îngrijiri la domiciliu 

Premiul Național 
în Sănătate pentru 
cea mai bună 
echipă de 
asistenți medicali 

Bunica Fest—Cel mai 
mare eveniment dedicat 
bunicilor și-a desfășurat 
cea de-a II-a ediție și a 
adunat peste 700 
persoane de toate 
generațiile, care au 
onorat experiența de 
viață și talentul 
persoanelor în etate 

Comunități susținute în 
elaborarea planurilor de 
dezvoltare a Comunităților 
Prietenoase Vârstei 

Localități acoperite cu 
servicii de îngrijiri la 
domiciliu în parteneriat 
cu APL-urile 

65 

9 granturi în sumă de          
  acordate 
pentru dezvoltarea 
inițiativelor prietenoase  
vârstei 

Beneficiari ai monitorizării 
parametrilor fiziologici în 
cadrul campaniilor „Plus de 
Sănătate” în orașele Fălești, 
Edineț și Rezina 

837 

431.289 lei 

14 
12 Grupuri Comunitare de Seniori 

sprijinite să promoveze 
Îmbătrânirea Activă și Pozitivă 

30.000 

Vizite socio-medicale 
la domiciliu 

Acreditare pentru  serviciul de 
îngrijiri sociale la domiciliu  
pentru o perioadă de 5 ani 

Materiale informative 
despre afecțiuni 
specifice vârstei a treia 
și conceptul de 
îmbătrânire sănătoasă  
distribuite 

114 
Profesioniști implicați în 
prestarea serviciilor de 
îngrijiri instruiți și 
spirijiniți în activitate 
(CASMED + ONG locale) 

Contribuții în  
bugetul de stat  

2.871.121 lei 2539 

Vârstnici și adulți cu dizabilități 
beneficiari ai serviciilor socio-
medicale de îngrijiri la domiciliu 

120.765 

Persoane care au  beneficiat 
de lecții de sănătate privind 
îngrijirea unei persoane 
imobilizate la pat, diabetul 
zaharat, hipertensiunea 
arterială, ș.a. 638 

Beneficiari care și-au 
recuperat total sau parțial 
mobilitatea grație  
conceptului Kinaesthetics 

200 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri  
la domiciliu — 64% 

Distribuirea resurselor financiare: 

Cheltuieli administrative — 11 % 

Investiții — 6 % 

Promovare — 3 % 

Instruiri — 4 % 

Consolidarea capacităților  
pentru APL și ONG — 5% 

Îmbătrânirea activă — 4 % 

Comunități prietenoase vârstei — 3 % 

RAPORT ANUAL 

14 400 000 MDL 


