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Sănătatea este esența vieții, si noi vă ajutăm să o mențineți 



Valori

Îmbunătățirea sănătății și

bunăstării tuturor categoriilor

de persoane prin sporirea

accesului la servicii de

calitate 

     Misiune

    Viziune
O comunitate activă și

sănătoasă, cu acces

egal la servicii de

calitate 

Etica profesională

Parteneriat

Independență

Respect

Calitate

Responsabilitate

Integritate

Echitate

Voluntariat



Servicii 

Îngrijiri medicale la domiciliu 

Îngrijiri sociale la domiciliu 

Îngrijiri integrate  

Realizări 

Angajare asistată

Comunitate prietenoasă vârstei

Cantine Sociale



  Îngrijiri medicale 

    Îngrijiri sociale 

 Persoane în etate din 22
localități au beneficiat de
servicii medicale la domiciliu 

Membri de familie a
beneficiarilor sunt fericiți
de prestarea serviciilor 

 

1200
Numărul total de vizite
medicale la domiciliu

realizate 
14,254

 ''M-am gândit că nu voi mai putea merge niciodată, dar lucrătorul medical de la
CASMED a făcut un miracol.  Mereu stăteam întins pe pat, așteptând neajutorat să vină
ea - singura mea speranță.  Și datorită ei și lui Dumnezeu sunt in sfârșit în stare să merg
pe cont propriu'' - Lupașco Vladimir, beneficiar din Văscauți, Florești

Numărul total de vizite
sociale realizate 34,985

Localități au
implementat serviciul
social de îngrijire la

domiciliu  
55

Persoane în etate au
beneficiat de servicii

sociale 
579

Cele mai intrebate servicii
sociale: curățenie,

socializare, igienă personală,
livrare apă și rezolvarea

problemelor administrative 

409



51

Îngrijiri integrate 

Persoane au
beneficiat de servicii

integrate 
92

65 27

2021 a fost anul de pilotare a serviciilor integrate de îngrijire la domiciliu 

3,787 Numărul total de vizite
integrate la domiciliu

Angajare asistată 
Persoane cu dizabilități au

găsit de muncă 
și li s-au schimbat viața17 10 7

Numărul total de
seminare realizate
pentru angajarea

asistată 

Distribuția beneficiarilor după vârstă 

31%
80+ ani

4%
sub 60 ani

27%
60 - 69 ani

38%
70 - 79 ani



66%

Comunitate prietenoasă vârstei 
Implementarea conceptului de comunitate prietenoasa vârstei a adus o schimbare
dinamică și pozitivă în modul de gândire și mentalitatea oamenilor, care au devenit
mai activi și mai interesați în a-și transforma viața.

Îmbătrânire activă &
Bunica și Bunelul Fest 

Eveniment online
(Facebook + Zoom)

Au participat mai mult
de 190 de seniori din

20 de GI 

25,096
Interactionări

cu postările pe
Facebook 

14
Istorii

inspiraționale 
 împărtășate 
 de seniori  

“A fost o ediție neobișnuită, plină de provocări dar și cu multe oportunități. Desigur ne amintim
cu nostalgie de primele 3 ediții ale festivalului, însă această ediție online a depășit toate
așteptările. Au fost publicate foarte multe materiale educaționale și foarte interesante  care
timp de o saptamână au fost vizionate, savurate și apreciate de mii de oameni, de diferite
vârste, departe de granițele localităților noastre.” 

34 Comunități prietenoase
vârstei 

10 Inițiative
prietenoase vârstei

susținute  

Implementarea medie a
planurilor de acțiuni

prntru Îmbătrânire Activă 



15

Pensionari
54%Angajați oficial

25%

Îngrijitori
18%

Șomeri
1%

Studenți
1%

Concediu de maternitate
1%

Cantine sociale 
Localități au implementat cantine sociale timp de 4 luni în sezonul rece 

Grupurile de inițiativă 

53 Vârsta medie a membrilor
grupurilor de inițiativă

Profile
ocupaționale 

Femei  Bărbați
Persoane din
spațiul rural

Numărul total
de beneficiari

Numărul total de mese
calde distribuite 

Numărul total de pachete cu
mancare distribuite 

Grupuri de inițiativă
funcționale (11 în Edineț,
11 în Fălești și 8 în alte

raioane)

458 Membri 



Granturi de la donatori
11,618,515 MDL

Cofinanțare, contractare CNAM, APL-uri
2,388,316 MDL

Auto-finanțare
350,710 MDL

Mecanismul de desemnare 2%
18,580 MDL

81%

19%

Surse de finanțare 

Donori & Parteneri

14,376,121
MDL

Surse internaționale 

Surse locale 

APL-uri 


