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„Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului 2020” a fost
elaborat în cadrul proiectului “Consolidarea potențialului, încrederii și accesului la serviciile
în domeniul protecției drepturilor omului de pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat de
Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a
ONG-urilor din Moldova CONTACT.
Catalogul este elaborat în baza informației prezentate de organizațiile înseși. Lista
organizațiilor nu poartă un caracter exhaustiv; în catalog sunt incluse doar organizațiile
ce și-au exprimat interesul în acest sens.
Prezentul catalog conține informația actualizată cu regularitate privitor la organizațiile
de pe malul stâng al Nistrului, care poate fi accesată pe pagina web a Centrului de
informare juridică „Apriori”.
https://apriori-center.org/resource_center/
Conținutul prezentei publicații a fost elaborat cu sprijinul Misiunii Organizației pentru
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova. În pofida faptului
că prezenta publicație a fost elaborată cu atenție cuvenită, OSCE nu-și poate asuma
responsabilitatea pentru conținutul acesteia. Toate opiniile, concluziile, interpretările,
punctele de vedere, imaginile grafice, constatările şi altă informaţie aparțin în
exclusivitate autorilor și nu reflectă în mod obligator poziția oficială a OSCE și/sau a
statelor participante la OSCE.
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE

“APRIORI”

Abreviere: PNP CIJ “Apriori”
Președinte: Dunaev Evghenii Efimovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă);
• Domeniul informativ și educațional. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele care au întâmpinat obstacole pe teritoriul Transnistriei în exercitarea drepturilor
sale în domeniul libertății informației, adunării și de asociere;
• Persoanele ce utilizează CIJ “Apriori” ca o platformă de resurse în realizarea drepturilor și
libertăților sale;
• Persoanele interesate de domeniul dezvoltării societății civile din Transnistria și de
îmbunătățirea situației ce ține de exercitarea drepturilor și libertăților omului în RMT;
• Persoanele ce doresc să-și diversifice timpul dedicat activităților culturale prin intermediul
activităților propuse de Clubul social nr. 19.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
În prezent, CIJ “Apriori” implementează următoarele programe:
• Serviciul informațional – programul direcționat spre susţinerea activității jurnalistice civile și
lărgirea spectrului de cunoștințe ale cititorului cu privire la activitatea de apărare a drepturilor
din Transnistria, precum și publicarea informației despre temele și evenimentele sociale
principale, care sunt ignorate/insuficient reflectate de instituțiile mass-media tradiționale;
• Festivalul ambulant de film documentar despre drepturilor omului “Usturoi”;
• Clubul social “Nr. 19” – o platformă publică deschisă pentru desfășurarea unui spectru
larg de activități;
• Serviciul juridic asigură apărarea drepturilor și a libertăților omului prin toate metodele
legale și publice accesibile;
• Centrul de resurse asigură suportul informațional pentru organizațiile non-profit și
grupurile de inițiativă din Transnistria;
• Participarea în programul Erasmus +.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 83058
adresă: or. Tiraspol, str. 25 Octombrie, 104 (magazinul “Timp”, et. 2, intrare din curte)
pagina web: www.apriori-center.org
pagina FB: https://www.facebook.com/aprioricenter
pagina VK Clubul nr.19 https://vk.com/club19pmr
Fb Clubul nr. 19 https://www.facebook.com/club19pmr
e-mail: info@apriori-center.org
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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GRUPUL DE INIȚIATIVĂ

“HAVUZUL MARE”
Abreviere: GI “Havuzul mare”
Conducător: Brîjataia Anna Nicolaevna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Drepturile omului (societatea civilă);
Domeniul informațional și de cultură. Cultură;
Activitate de caritate, susținerea persoanelor din categoriile social vulnerabile;
Dezvoltarea activității de voluntariat;
Antreprenoriatul social.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineretul;
• Adolescenții;
• Cadrele didactice.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Voluntariatul social;
Voluntariatul ecologic;
Voluntariatul corporativ;
Organizarea activităților informative în domeniul drepturilor copilului;
Informarea adolescenților despre drepturile lor.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 778 52377; +373 69 359174
adresa: or. Dubăsari, str. Verșigora, 6
e-mail: anna.brigat@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR
SOCIAL-ECONOMICE ȘI CULTURALE ALE OMULUI, FAMILIEI ȘI COPILULUI

“COOPERARE”

Abreviere: AO “Cooperare”
Președinte: Mașnic Veronica Ștefan
Director executiv: Alistratova Oxana Stepanovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă, combaterea violenței în familie, traficului de persoane);
• Activitate de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•
•

Victimele violenței în familie;
Victimele traficului de persoane;
Migranții aflați în situații dificile în străinătate;
Migranții potențiali și persoanele strămutate;
Persoanele aflate în situații dificile de viață;
Persoanele afectate de sărăcie și care necesită stringent susținere (orfanii, persoanele cu
dezabilități, persoanele în etate);
• Serviciile sociale, funcționarii de stat, antreprenorii;
• Instituțiile de educație;
• Asociațiile obștești, grupele de inițiativă din satele și orașele Transnistriei, Găgăuziei și
raioanele Moldovei.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Programul “Campaniile de informare și advocacy” este elaborat și implementat ca o
măsură necesară pentru a preveni discriminarea în bază de gen în societate, prevenirea
traficului de persoane și a violenței în familie;
• Programul “Granturile mici pentru ONG-uri” influențează dezvoltarea societății civile,
facilitează o responsabilitate socială sporită precum și promovează activitatea de
voluntariat în rândul tineretului și participarea activiștilor civici în consolidarea socioculturală a comunităților locale. Asistența în aceste domenii este acordată sub formă
pecuniară și nepecuniară;
• Programul “Femeile. Copiii. Persoanele în etate” presupune activități de coordonare a
parteneriatului non-profit neformal dintre organizațiile de pe malurile drept și stâng ale
Nistrului. Ideea de bază este abordarea inter-generații în planificarea și implementarea
proiectelor și programelor cu context social.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 533 89977
adresa: or. Tiraspol, str. Odesskaia, 73.
pagina web: www.ngointeraction.org, www.wcepartnership.org/
e-mail: interaction2002@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE

“VIALEX”

Abreviere: CIJ “VIALEX”
Președinte: Purahina Olga Vasilievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă, asistența juridică, violența în familie);
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Locuitorii or. Rîbnița și raionului Rîbnița;
Persoanele aflate în situații cotidiene dificile;
Grupele de inițiativă din or. Rîbnița și raionul Rîbnița;
Persoanele cu dizabilități și membrii familiilor acestora.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Consolidarea unei poziționări sociale active a locuitorilor pentru protejarea drepturilor și
libertăților sale;
• Asistența juridică a locuitorilor or. Rîbnița și a raionului Rîbnița;
• Susținerea persoanelor cu posibilități limitate și a membrilor familiilor acestora;
• Profilaxia fenomenului de violență în familie.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 555 43740
telefon (mob.): +373 777 08499; +373 68 738406
adresa: or. Rîbnița, str. Chirov, 145 (etajul 1)
pagina web: www.vialex.su
e-mail: ipc.vialex@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“POZIȚIONAREA CIVICĂ”
Abreviere: AO “Poziționarea civică”
Președinte: Stucalo Alexandr Nicolaevici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Societatea civilă;
• Categoriile vulnerabile ale populației;
• Tineretul.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Apărarea drepturilor și libertăților omului în domeniul activității instituțiilor mass-media;
• Acordarea asistenței materiale persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Dezvoltarea în rândul tineretului a sentimentului de patriotism și participare civică.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 19544
adresa: or. Bender, str. Suvorov, 64
e-mail: aglaida2000@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ

12

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului

PARTENERIATUL NON-PROFIT “ASISTENȚĂ ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA
SITUAȚIEI SOCIALE A FEMEILOR, COPIILOR ȘI TINERETULUI

“FEMEIA ASTĂZI”

Abreviere: PNP “Femeia astăzi”
Președinte: Obrucicova Liubovi Dmitrievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (violența în familie).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Femeile;
• Copiii;
• Tineretul.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Facilitarea activismului civic al femeilor;
• Profilaxia transmiterii HIV/SIDA;
• Îmbunătățirea sănătății reproductive, educația civică și spiritual-morală a tineretului prin
conservarea și dezvoltarea culturii bulgare.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 778 52354
adresa: s. Parcani, str. Comsomolscaia, 86
e-mail: dobreluba@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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MIȘCAREA SOCIALĂ “PROTECȚIA DREPTURILOR
DE PROPRIETATE ȘI SOCIALE ALE FERMIERILOR

“UNIUNEA FERMIERILOR””
Abreviere: MS “Protecția drepturilor de proprietate și sociale ale fermierilor “
Președinte: Popovschii Stepan Gheorghievici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistență juridică, societatea civilă).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Membrii fostelor colhozuri.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Apărarea drepturilor la cota de pământ;
• Elaborarea proiectelor de acte normative, care reglementează dreptul la cotele de pământ.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 71622
adresa: or. Tiraspol, str. 1 Mai, 2
e-mail: eff.justice@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

ABSENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT

“CENTRUL MEDIA AL TRANSNISTRIEI”
Abreviere: Centrul Media
Director executiv: Doroșcenko Luiza Lavrovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (libertatea instituțiilor media, libertatea de exprimare, de întrunire,
interzicerea torturii).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Jurnaliștii;
NGO;
Victimele torturii și ale tratamentelor cu cruzime;
Persoanele cu dizabilități (afecțiuni ale auzului).

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea, apărarea drepturilor omului;
• Combaterea aplicării torturii și a tratamentelor cu cruzime; asistența juridică și psihologică
a persoanelor ce au fost supuse torturii;
• Ridicarea calificării profesionale a jurnaliștilor și managerilor comunicare cu publicul din
cadrul ONG-urilor;
• Dezvoltarea sectorului de jurnalism civic;
• Consolidarea capacității instituționale a ONG-urilor;
• Antreprenoriatul social.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 777 58481
telefon (mob.): + 373 68 681861
Linia fierbinte pentru combaterea torturii și a tratamentelor cu cruzime: + 373 779 73007
adresa: or. Tiraspol
paginile web: www.mediacenter.md
www.pitkamnet.mediacenter.md
e-mail: smi.pridnestrovie@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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FUNDAȚIA DE CARITATE PENTRU ASISTENȚĂ ÎN DOMENIUL REABILITĂRII
ȘI SOCIALIZĂRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII

“UNIVERSUL OPORTUNITĂȚILOR EGALE”
Abreviere: FC “Universul oportunităților egale”
Director: Cuzuc Dmitrii Ivanovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile persoanelor încadrate în gradul de invaliditate la un mod independent de viață,
dreptul la respectul demnității umane a acestor persoane.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele încadrate în grade de invaliditate în bază de diverse forme nosologice de
maladii;
• Comunitatea locală;
• Elevii instituțiilor școlare generale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Asistență în soluționarea problemelor de calificare profesională, recalificare profesională,
încadrare în câmpul muncii, reabilitare și abilitare socială și profesională;
• Susținerea învățământului incluziv;
• Acordarea asistenței persoanelor încadrate în grad de invaliditate în direcţia dezvoltării
abilităților artistice, îndeplinirea exerciţiilor fizice, practicării sportului;
• Mediul accesibil și design universal;
• Dezvoltarea capacității de lideri în rândul adolescenților încadrați în grad de invaliditate;
• Activitatea de informare și organizare a campaniilor de informare;
• Ecoul Festivalului cinematografic despre viața persoanelor încadrate într-un grad de
invaliditate “Filmul fără bariere”;
• Contribuirea la elaborarea diverselor programe și a proiectelor de acte normative cu
referire la persoanele încadrate în grad de handicap.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 57659; + 373 68 144845
adresa: or. Bender, str. Gorkii, 4, ap. 21
e-mail: rbf.mrv.pmr@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT:
“CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI DE DREPT

“MOTIVAȚIE””

Abreviere: PNP “CASD “Motivație”
Președinte: Iasicova Marina Feodorovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societate civilă);
• Domeniul informativ-educațional. Cultură;
• Sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Comunitatea locală;
Tineretul;
Persoanele cu dizabilități, părinții și familiile acestora;
Persoanele din categoriile social vulnerabile;
Instituții culturale.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituirea și consolidarea unei societăți civile active;
Sporirea nivelului de abilitare juridică a locuitorilor, dezvoltarea diplomației civice;
Formarea unei poziționări civice active de apărare a drepturilor și libertăților;
Organizarea de campanii informative și educative în domeniul protecției drepturilor omului,
artei și diversității culturale;
Apărarea drepturilor și ridicarea nivelului de informare, integrarea în societate a
persoanelor cu dizabilități;
Asigurarea egalității de șanse pentru tineretul din localităţile rurale, orientarea vocațională
și integrarea tineretului;
Programul de dezvoltare culturală;
Educație, informare, consultare;
Agroturismul.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 777 91157
telefon (mob.): +373 60 158917
adresa: s. Ternovca, str. Naberejnaia,11
e-mail: marva_10@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ORGANIZAȚIA NON-GUVERNAMENTALĂ

“INSTITUTUL INDEPENDENT DE DREPT ȘI SOCIETATE CIVILĂ”
Abreviere: ONG “Institutul independent de drept și societate civilă”
Director executiv: Rotari Vitalii Victorovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistență juridică, societatea civilă).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Persoanele din categoriile social vulnerabile;
Societatea civilă;
Locuitorii localităților rurale;
Studenții;
ONG-urile.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Apărarea drepturilor omului;
Stabilirea păcii și a dialogului intercultural;
Dezvoltarea diplomației civice;
Consolidarea unei societăți civile active;
Promovarea libertății de exprimare.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 52147
adresa: or. Tiraspol, str. Vosstania, 103
paginile web: www.law-civilsociety.com
www.ngo-portal.com
e-mail: ILCS@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL DE DEZVOLTARE ȘI SPRIJIN A INIȚIATIVELOR CIVICE

“REZONANȚĂ””

Abreviere: PNP “Centrul “Rezonanță””
Director: Goncear Alexandr Iurievici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile femeilor;
• Mobilizarea comunităților;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Femeile și fetele din categoriile de risc;
ONG-urile și grupurile de inițiativă;
Comunitățile rurale;
Tineretul.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Programul de dezvoltare a potențialului de realizare a drepturilor și consolidarea statutului
femeilor din Transnistria (prevenirea răspândirii fenomenului, precum și lucrul cu efectele
violenței în familie și a traficului de persoane, apărarea drepturilor femeilor);
• Centrul de asistență femeilor în situații de criză;
• Programul de abilitare economică pentru femei;
• Programul de consolidare a capacităților instituționale a organizațiilor non-profit și a
dezvoltării regionale;
• Departamentul de programe și proiecte de cercetare;
• Instruirea jurnaliștilor privind metodele de informare non-discriminatorie a tematicilor ce
țin de egalitatea de gen și violența în familie.
DATELE DE CONTACT:
telefon / fax: + 373 533 44411
telefon (Centrul de criză): + 373 533 44415
telefon (mob.): + 373 777 51482
0 800 44000 – Linia de informare gratuită privind violența în familie
cutia poștală: MD 3300, or. Tiraspol, str. Lenin, 17, c/p 594
pagina web: www.resonancengo.org
pagina FB: https://www.facebook.com/ngoresonance
e-mail: civicinitiatives@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT

“PROMOVAREA JUSTIȚIEI EFICIENTE”
Abreviere: PNP “Promovarea justiției eficiente”
Director: Popovschii Stepan Gheorghievici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistența juridică).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele cărora le este lezat dreptul la un proces echitabil.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Reprezentarea în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 71622
adresa: or. Tiraspol, bd. 1 mai, 2
e-mail: eff.justice@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

ABSENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“AGENȚIA DE INFORMARE

“ASPECTUL SOCIAL””
Abreviere: PNP “Aspectul social”
Președinte: Petrova Elena Valerievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

ONG-urile și grupurile de inițiativă;
Organele administrației publice locale;
Organizațiile internaționale;
Persoanele fizice și cercetătorii;
Instituțiile mass-media din Transnistria.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Organizarea meselor rotunde, a seminarelor și discuțiilor publice;
• Sprijinul informativ al consolidării inițiativelor civice;
• Informarea populației cu referire la serviciile, acordate de organizațiile non-profit din
Transnistria;
• Distribuirea informației social utile pe platformele mass-media.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 89977
telefon (mob.): + 373 777 24713
adresa: or. Tiraspol, str. Odesa, 73
pagina FB: https://www.facebook.com/soci alaspect/
e-mail: socialaspect@bk.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“CENTRUL PENTRU SUSȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA TINERETULUI

“SOCIOPOLIS””

Abreviere: AO CSDT “Sociopolis”
Director executiv: Mihailenco Marianna Vadimovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tinerii din categoriile social vulnerabile.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea sistemului de încadrare în muncă a tineretului;
Dezvoltarea activității economice și de antreprenoriat a tineretului;
Dezvoltarea infrastructurii societății civile;
Dezvoltarea cadrului de activități culturale în timpul liber al tinerilor;
Dezvoltarea potențialului de angajare în dimensiunea politicilor orientate spre tineri;
Elaborarea sistemului de promovare a activităților intelectuale și creative ale tineretului, ca
instrumente pentru evoluția societății.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 778 11215
adresa: or. Tiraspol, str. Odesa, 80/6, ap. 52
pagina FB: https://www.facebook.com/groups/421488698343108/
e-mail: mm.sociopolis@gmail.com
sociopolis.princ@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

“ECHITATE””

Abreviere: Centrul de asistență juridică “Echitate”
Director executiv: Dobrovolschii Vladimir Arcadievici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele cu venituri insuficiente;
• Persoanele din categoriile social vulnerabile.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Apărarea drepturilor;
• Socială;
• Educativă.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 778 99000; + 373 778 48080; + 373 68 511769
adresa: or. Rîbnița, str. Kirov, 148/3
pagina web: www.npsprav.com
e-mail: yristpmr@ya.ru
spravdlr@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

ABSENTĂ
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GRUPUL DE INIȚIATIVĂ

“SUSLOVA ȘI CAZARINA”
Abreviere: GI “S & C”
Coordonator: Suslova Ecaterina Ivanovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (violența în familie și violența sexuală);
• Domeniul informativ și de educație. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Femeile, victime ale violenței sexuale;
• Societatea Transnistriei.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Asistența psihologică femeilor, victime ale violenței sexuale;
• Dezmințirea miturilor privind violența sexuală;
• Prevenirea violenței în familie prin intermediul forumurilor teatrale.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 34716
adresa: or. Tiraspol, str. Iunosti, 19, ap.62
e-mail: stellahator@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

ABSENTĂ
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ȘCOALA CERCETĂRILOR POLITICE DIN TIRASPOL

(ȘTCP)

Abreviere: ȘTCP
Conducător științific: Dirun Anatolii Victorovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (societatea civilă).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•
•
•

Experții;
Cadrele științifice;
Aspiranții la catedră;
Cercetătorii în domeniul științelor politice, sociale și economice;
Studenții;
Activiștii civici;
Grupurile de inițiativă.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Efectuarea expertizelor sociale;
Efectuarea cercetărilor empirice;
Organizarea discuțiilor publice;
Organizarea vizitelor științifice (educaționale) pentru cercetătorii din străinătate;
Instruirea societății civile.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 778 20818
telefon (mob.): +373 777 11831
adresa: or. Tiraspol, str. 25 Octombrie, 104, et. 2.
pagina web: www.tsps.su
e-mail: tiraspolsps@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI SOCIALĂ

“PARTICIPARE”

Abreviere: PNP CAJS “Participare”
Director: Balan Alexei Olegovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (drepturile persoanelor cu dizabilități);
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele cu dizabilități.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Apărarea drepturilor și lărgirea spectrului de oportunități pentru persoanele cu dizabilități;
• Crearea unui mediu accesibil;
• Dezvoltarea antreprenoriatului social pentru persoanele cu dizabilități.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 777 89290
adresa: or. Bender, str. Sovetscaia, 32, ap. 15
e-mail: ngoparticipation@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“DIASPORA ROMILOR

“ȘATRA DE PE NISTRU””
Abreviere: “Șatra de pe Nistru”
Director: Damaschin Gheorghii Vasilievici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Drepturile omului (apărarea drepturilor romilor);
Domeniul de informare și educație. Cultură;
Protecția sănătății publice și promovarea modului sănătos de viață;
Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
Ecologie și turism.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele de etnie romă.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Consolidarea romilor, care locuiesc pe teritoriul Transnistriei, pentru realizarea și protecția
drepturilor civile, economice, sociale, culturale și a altor drepturi și libertăți legitime, a
demnității și apartenenței etnice a romilor;
• Contribuirea la realizarea necesităților național-culturale și spirituale ale persoanelor de
etnie romă;
• Asigurarea unor condiții optime pentru renașterea și dezvoltarea patrimoniului spiritual,
cultural și educațional al romilor;
• Contribuirea la consolidarea bunăstării și ridicarea nivelului și calității vieții romilor
prin intermediul educației, încadrarea la locul de muncă, antreprenoriat, inclusiv prin
încadrarea socială, crearea locurilor de muncă, promovarea unui mod de viață sănătos;
• Renașterea tradițiilor lingvistice, culturale și spirituale ale romilor, conservarea unicității
etnice a romilor.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 779 53799
adresa: or. Tiraspol
e-mail: diaspora.romov@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“ACOLADĂ”

Abreviere: AO “Acoladă”
Președinte: Stepanova Alexandra

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informațional și educativ. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Locuitorii raionului Dubăsari și al orașului Dubăsari, reprezentanții asociațiilor publice;
Pictorii, muzicienii, artiștii, psihologii;
Tineretul;
Persoanele din categoriile social vulnerabile.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Activitatea informativă juridică;
Informarea, consultarea, instruirea;
Cultură;
Organizarea activităților de informare și instruire în domeniul drepturilor omului, artei și
diversității culturale;
• Clubul civic “Nr. 19” – platforma deschisă pentru organizarea unui spectru larg de activități.
Proiectul este orientat spre promovarea drepturilor omului și susținerea inițiativelor civice
și culturale.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 778 68389; + 373 69 776502
adresa: or. Dubăsari, str. Lomonosov, 39 - 6
e-mail: anamanzumi@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT “CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA
INIȚIATIVELOR SOCIALE ȘI CULTURALE

“LUMEA ACTIVĂ””

Abreviere: PNP CDIS “Lumea activă”
Președinte: Bodarev Ruslan Nicolaevici
Vicepreședinte: Iușin Iulii Anatolievici

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informativ și educativ. Cultură;
• Sportul și turismul, promovarea modului sănătos de viață;
• Susținerea persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Tineretul, studenții;
Locuitorii din localitățile rurale;
ONG-urile, grupurile de inițiativă și comunitățile locale;
Liderii și activiștii;
Persoanele din categoriile social vulnerabile.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Asigurarea oportunităților egale pentru tinerii din sate, orientarea vocațională și integrarea
tineretului;
• Programul de dezvoltare în domeniul sportului și culturii a populației;
• Agroturismul;
• Promovarea principiilor de parteneriat în soluționarea problemelor populației.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 69 437350 (Viber) – Bodarev Ruslan
telefon (mob.): + 373 778 84351 (Viber, WhatsApp) – Iușin Iulii
adresa: or. Dubăsari
pagina web: www.aktivnyjmir.ru
e-mail: po4ta@aktivnyjmir.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“COMUNITATEA DE CULTURĂ BULGARĂ DIN TRANSNISTRIA

“RENAȘTEREA BULGARĂ””
Abreviere: AO CCBT “Renașterea bulgară”
Președinte: Nicolaev Andrei Nicolaevici

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informare și educație. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Grupurile etnice bulgare, care locuiesc pe malul stâng al Nistrului: ONG-urile, grupurile de
inițiativă (GI) și persoanele de etnie bulgară;
• Tineretul din satele raionului Slobozia (și nu doar);
• Învățătorii din localități rurale (și nu doar);
• Persoanele din categoriile social vulnerabile;
• Persoanele cu dizabilități;
• Societatea civilă din Transnistria.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Consolidarea reprezentanților din diaspora bulgărească din Transnistria ca parte a AO
CCBT “Renașterea bulgară”;
• Studierea, conservarea culturii bulgare din regiune, dezvoltarea și informarea despre
patrimoniul cultural;
• Crearea contactului cu grupurile etnice (numărul acestora fiind de circa 40);
• Instruirea, consultarea, asistența juridică;
• Crearea Rețelei de Instruire Socială (RIS).
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 557 31419
telefon (mob.): + 373 777 87932
adresa: s. Parcani, str. Șoseaua Tiraspol, 25
pagina web: www.rodoliubets
e-mail: balkan.org@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“AGENȚIA DE CONSULTARE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI

“DNIESTER ENTERPRISES””
Abreviere: PNP ACA “Dniester Enterprises”
Director: Polișciuc Inna Nicolaevna

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură;
• Dezvoltarea economică.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Conducătorii și managerii principali ai ONG-urilor, activiștii și populația cu inițiativă;
• Antreprenorii, startup-urile, antreprenorii din domeniul social.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Consultare, expertizare;
• Organizarea seminarelor de instruire în diverse domenii și tipuri de activitate
ale ONG-urilor și GI;
• Organizarea evenimentelor, conferințelor online și a seminarelor;
• Școala online pe diverse domenii de orientare vocațională și de recalificare, ridicarea
calificării profesionale;
• Monitorizarea strategică a organizațiilor.
		
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 58081; +373 607 16865
adresa: or. Bender, str. Lazo, 16
pagina FB: https://www.facebook.com/groups/458447374751716
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4PibBVjPy-PsNZR_JsvSoQ/videos
e-mail: abc.dnestr@yandex.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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MIȘCAREA SOCIALĂ DE URBANISTICĂ ȘI ISTORICUL URBAN

“PATRIMONIUL”

Abreviere: Mișcarea socială “Patrimoniul”
Președinte: Petcov Andrei Fiodorovici

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informare și educație. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Toți locuitorii.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Protejarea patrimoniului cultural al Transnistriei;
• Identificarea monumentelor noi de istorie;
• Crearea unui mediu urbanistic “fără bariere”;
• Propagarea și popularizarea patriotismului urban;
• Elaborarea rutelor turistice.
		
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 775 60971
adresa: s. Parcani, str. Blagoev, 41
pagina web: www.urbantiraspol.ru/
e-mail: dostoyanie.pmr@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

ABSENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“AGENȚIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ

“PARAGON””

Abreviere: PNP ADESC “Paragon”
Director: Goncear Stanislav Iurievici

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură;
• Dezvoltarea economică.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineretul;
• Managerii din domeniul culturii.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Programul de dezvoltare a abilităților profesionale pentru managerii din domeniul culturii;
Programul de dezvoltare social-financiară a tineretului, a comunităților;
Orientarea vocațională, pregătirea vocațională și integrarea tineretului;
Dezvoltarea comunităților.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 69 753134
adresa jur.: or. Bender, str. Bălți, 35. MD-3200
e-mail: paragon.bender@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT

“ASOCIAȚIA REGIONALĂ A LABORATOARELOR
DE CREAȚIE, MESERII ȘI MEȘTEȘUGURI”
Abreviere: PNP “Asociația regională a laboratoarelor de creație, meserii și meșteșuguri”
Director: Neveliscaia Olga Ghenadievna
Contabil: Boicova Anastasia
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Meșterii și meșteșugarii, ce-și cunosc ramura de meșteșug;
• Copiii, tineretul, persoanele în etate;
• Persoanele cu dizabilități.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Crearea unui conglomerat de meșteșuguri în scopul conservării, renașterii și popularizării
tradițiilor naționale, a meșteșugurilor, meseriilor;
• Asistență în reuniunea meșterilor și meșteșugarilor de arte decorative din diverse localități,
pentru a le asigura un acces mai ușor la piețele de realizare a produselor meșteșugărești,
precum și asigurarea bazei informative juridice privind actele normative și vocaționale
relevante domeniului;
• Activități de lobby în domeniul intereselor meșterilor și meșteșugarilor;
• Organizarea de cursuri, seminare, instruiri și mese rotunde pentru meșterii de arte
decorative începători și cu experiență în domeniu, cu scopul de a asigura promovarea și
vânzarea produselor muncii lor;
• Ridicarea calificării profesionale în funcție de domeniile de meșteșug, afirmarea calității de
experți a meșterilor și meșteșugarilor;
• Organizarea expozițiilor tematice, concursurilor, iarmaroacelor, festivalurilor în regiune și
pe diverse platforme online;
• Propagarea oportunităților de alăturare la breasla și tradiția meșteșugarilor, tematica
transpunerii abilităților de meserie în resurse financiare, sub formă de angajare la un loc
de muncă și crearea propriei întreprinderi.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 50069; + 373 689 81971
adresa jur.: or. Bender, str. Lazo, 16
pagina web: https://remeslolab.lp151.com
pagina FB: https://www.facebook.com/ratlpr
pagina VK: https://vk.com/public123675476
e-mail: remeslolab@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ

34

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“COMUNITATEA CULTURII BULGARE

“RODOLIUBEȚ””

Abreviere: AO “Rodoliubeț”
Președinte: Nicolaev Andrei Nicolaevici

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineretul rural. Profesorii din Rețeaua Instruirii Civice;
• Experții și tinerii profesori din satele raionului Slobozia;
• Corpul didactic al școlilor generale, al liceelor, colegiilor, școlilor de educație suplimentară
(muzicale, de pictură etc.);
• Persoanele din categoriile social vulnerabile ale populației (copiii, bătrânii, minoritățile
naționale și alte grupuri marginalizate).
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Informarea, consultarea și instruirea tineretului în domeniul dezvoltării personale și
management de organizație, susținerea inițiativelor civice;
• Cooperarea cu instituțiile de educație în chestiunile de dezvoltare artistică, de educaţie
democratică și abilitare juridică a tineretului;
• Studierea, consolidarea și popularizarea culturii bulgarilor;
• Consolidarea sectorului societății civice din Transnistria; crearea condițiilor pentru
dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu ONG-urile din Moldova, Ucraina, Rusia și Bulgaria;
• Asigurarea apărării drepturilor minorităților naționale și acordarea asistenței juridice
gratuite;
• Promovarea culturii păcii, a toleranței, încrederii reciproce dintre tineretul de pe ambele
maluri ale Nistrului.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 557 31419
telefon (mob.): + 373 777 87932
adresa: s. Parcani, str. Șoseaua Tiraspol, 25
pagina web: www.rodoliubets
e-mail: balkan.org@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL REGIONAL DE TRAINING

“SINERGIE””

Abreviere: CRT “Sinergie”
Președinte: Egorova Oxana Ivanovna

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Tineretul, studenții;
Organizațiile non-profit;
Grupurile de inițiativă;
Liderii și activiștii;
Conducătorii organizațiilor și asociațiilor.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Programele de dezvoltare pentru tineret;
Formarea abilităților de comportament independent la tineret;
Promovarea principiilor de parteneriat în soluționarea problemelor sociale ale populației;
Contribuirea la o informare sporită juridică în domeniul protecției sociale a populației;
Crearea condițiilor de cooperare cu diverse organizații.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 78921; +373 68 487535
adresa: or. Tiraspol, str. Odesscaia, 73
pagina web: www.ngointeraction.org/main/ru/siner giya
e-mail: rtc.synergy@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL DE DEZVOLTARE CONTINUĂ

“TERITORIUL SUCCESULUI””
Abreviere: PNP CDC “Teritoriul succesului”
Președinte: Vișnevscaia Aliona Alexandrovna

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Domeniul de informare și educație. Cultură;
Ecologie și turism;
Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
Dezvoltarea activității de voluntariat;
Dezvoltarea economică.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Comunitatea s. Chițcani și din raionul Slobozia;
Tineretul din localitățile rurale;
Locuitorii din sate din categoriile social vulnerabile;
ONG-urile și grupurile de inițiativă din s. Chițcani și din raionul Slobozia;
Organele administrației publice locale.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea societății;
• Dezvoltarea socială a localităților rurale.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 777 62235
telefon (mob.): + 373 06 1013307
adresa: s. Chițcani, str. Cotovschii, 33
e-mail: natalexiservish@inbox.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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GRUPUL DE INIȚIATIVĂ
“LUCRUL CU SPAȚIILE PUBLICE

“UR. TRANSFORMAREA SPAȚIILOR””
Abreviere: GI “UR. Transformarea spațiilor”
Conducător: Novac Alexandra Arturovna

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Locuitorii or. Rîbnița și raionului Rîbnița;
• Tineretul.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Modificarea spațiilor publice prin intermediul intervențiilor de artă;
• Transformarea spațiilor pentru ca acestea să corespundă necesităților culturale ale
locuitorilor;
• Educația în domeniul cultură (workshop-uri cu artiștii plastici, lucrul cu locuitorii din
comunitate).
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 44973
adresa: or. Rîbnița, str.Tolbuhin, 17
pagina VK: https://vk.com/urpmr
e-mail: sanya_09@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT

“CENTRUL DE PROGRAME SOCIALE ȘI
EDUCAȚIONALE INOVATORII DIN TRANSNISTRIA”
Abreviere: PNP “Centrul PS și EI din Transnistria”
Președinte: Bomeșco Alexandr Borisovici

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Comunitatea pedagogică din Transnistria;
• Părinții;
• Copiii.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Centrul educațional “Dezvoltare” (Развитие);
• Editura “Dezvoltare” (Развитие);
• Interacțiunea socială cu comunitatea.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 777 12136
telefon (mob.): + 373 777 12717
adresa: or. Tiraspol, bd. Muncii, 7, Centrul educațional “Dezvoltare” (Развитие)
pagina web: www.ciesp.md
e-mail: info@ciesp.md
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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GRUPUL DE INIȚIATIVĂ

“FREECITY”

Abreviere: GI «F.City»
Conducător: Minenco Iaroslav Nicolaevici

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul de informare și educație. Cultură;
• Ecologie și turism.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineretul creativ, persoanele social active.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Dezvoltarea regiunii prin intermediul realizării prin activități artistice ale locuitorilor;
Elaborarea și diseminarea content-ului social orientat;
Turism;
ART.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 87163
telefon (mob.): + 373 777 91729
adresa: or. Tiraspol
e-mail: instalationtv@gmail.com
installationgroup@ukr.net
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

ABSENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT

“ALIANȚA SĂNĂTĂŢII PUBLICE”
Abreviere: PNP “Alianța sănătății publice”
Președinte: Galacenco Irina Alexandrovna
Director executiv: Vilihovaia Janna Pavlovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Sănătatea publică și propagarea modului sănătos de viață;
• Drepturile omului (asistența juridică, HIV/SIDA).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Organizațiile societății civile, a comunității, grupele de inițiativă, care activează în domeniul
protecției sănătății publice și domeniile conexe, și reprezentanții acestora.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Unificarea potențialului organizațiilor non-profit și a altor organizații din societatea civilă
pentru ca acestea să contribuie la dezvoltarea și perfecționarea sistemului de protecție a
sănătății publice și de protecție socială;
• Asistență în implementarea obiectivelor programelor de dezvoltare ale domeniului
protecției sănătății și protecției sociale;
• Propagarea unui mod sănătos de viață în rândul locuitorilor, profilaxia fumatului,
narcomaniei, alcoolismului, infecției HIV, hepatitei, tuberculozei și altor maladii socialpericuloase;
• Promovarea expertizei în lucrul cu diverse categorii social vulnerabile ale populației și
asociațiile de pacienți.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 96207; + 373 779 88839
adresa: or. Tiraspol, str. Profsoiuzov, 47
e-mail: alians.zdorovia@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT

“ASOCIAȚIA DE SĂNĂTATE ȘI SPORT”
Abreviere: PNP “Asociația de sănătate și sport”
Director: Șciuchina Natalia Victorovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția sănătății publice și propagarea modului sănătos de viață;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele din categoriile social vulnerabile;
• Liderii asociațiilor publice, grupurile de inițiativă;
• Organele asociației publice locale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Modul sănătos de viață;
Antreprenoriatul social;
Colaborarea ONG-urilor de pe ambele maluri;
Dezvoltarea societății civile.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 85038
telefon (mob.): + 373 777 95499
adresa: or. Tiraspol, str. Pravdi, 21
pagina web: www.health-pmr.ru
e-mail: tiraspolhealth@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“SOCIETATEA DE APĂRARE A DREPTURILOR PACIENȚILOR

“GLIN””

Abreviere: AO “GLIN”
Președinte: Șcemianschii Valerii Nicolaevici
Director executiv: Fedotova Galina Nicolaevna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția sănătății publice și propagarea modului sănătos de viață;
• Drepturile omului (persoanele cu dizabilități).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• ONG-urile și grupurile de inițiativă din Transnistria, Rusia și alte țări din străinătatea
apropiată și depărtată;
• Locuitorii, care necesită servicii de asistență psihologică și juridică, asistență în soluționarea
prealabilă a litigiilor privind situațiile create de instituțiile medicale;
• Persoanele cu dizabilități;
• Locuitorii și oaspeții orașelor Tiraspol, Bender;
• Utilizatorii rețelei de Internet.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Realizarea drepturilor și intereselor legale ale locuitorilor Transnistriei în procesul de acordare
acestora a asistenței medicale în cadrul instituțiilor medicale de orice profil (privat sau public);
• Elaborarea și implementarea programelor cu caracter educativ, informativ, organizatoric
referitor la acordarea asistenței medicale persoanelor, precum și în domeniul socializării,
integrării persoanelor cu dizabilități;
• Acordarea asistenței în cooperarea dintre instituțiile medicale din Transnistria și Rusia, cu
scopul de schimb de experiență și ridicarea calificării personalului medical;
• Elaborarea programelor și actelor normative, a propunerilor privind sporirea calității
serviciilor medicale, a relației medic-pacient sau cu reprezentanții instituțiilor medicale și
companiilor farmaceutice din Transnistria;
• Elaborarea de programe, inițiative privind ridicarea calității vieții pentru persoanele cu
dizabilități.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 97852
telefon (mob.): + 373 778 53421
Viber: +373 778 53421
adresa jur.: or. Tiraspol, str. 9 Ianuarie, 198, ap. 43
pagina web: www.pacientypmr.ucoz.org
e-mail: pacientypmr@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

ABSENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“CENTRUL DE INFORMARE

“VIITORUL SĂNĂTOS””
Abreviere: AO CI “Viitorul sănătos”
Președinte: Sandu Roman Sergheevici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Protecția sănătății publice și propagarea modului sănătos de viață;
Domeniul de informare și educație. Cultură;
Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
Organizarea activităților urbane și de sport.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Cetățenii care apreciază sănătatea sa și activitățile noastre;
Grupul de persoane expuse riscului de a contacta HIV și tuberculoza;
Persoanele infectate cu HIV;
Persoanele din categoriile social vulnerabile, aflate în situații dificile ale vieții;
Adolescenții, aflaţi în situații dificile.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Programele profilactice în domeniul sănătății publice (lecții, seminare, materialele
informaționale, lucrul cu persoanele din grupurile social vulnerabile);
• Programele de asistență social-psihologică, inclusiv prin intermediul instituțiilor de stat;
• Lucrul cu persoanele infectate cu HIV, hepatită, tuberculoză, persoanele cu narcomanie;
• Dezvoltarea serviciilor sociale pentru populație;
• Organizarea activităților social-sportive.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 70141
adresa: or. Tiraspol, bd. 2 Borodinschii, 2 (din partea străzii)
pagina web: www.iczb.tilda.ws
pagina FB: https://www.facebook.com/ZdorovoeBudushee/
e-mail: info.iczb@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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PARTENERIATUL NON-PROFIT

“PROGRAMELE MEDICAL-SOCIALE”
Abreviere: PNP “Programele medical-sociale”
Director: Moroșan Vitalii Chirilovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția sănătății publice și propagarea modului sănătos de viață;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Persoanele infectate cu tuberculoză (Tb);
Persoanele ce contactează cu bolnavii de Tb;
Deținuții (profilaxia Tb, HIV);
Persoanele din categoriile social vulnerabile;
Persoanele cu activitate sexuală expusă factorilor de risc (femeile ce prestează servicii
sexuale contra plată).

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Susținerea activităților de profilaxie a tuberculozei;
• Implicarea societății în susținerea persoanelor infectate cu tuberculoză, pentru ca acestea
să efectueze tratamentul deplin;
• Susținerea activităților de profilaxie a maladiilor HIV și infecțiilor sexual transmisibile.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 552 26080
telefon (mob.): + 373 777 97698
adresa: or. Bender, str. Moscova, 59, of. 207
e-mail: morosanvitalie@yahoo.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

“TRINITY””

Abreviere: AO “Centrul “Trinity””
Președinte: Galacenco Irina Alexandrovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția sănătății publice și propagarea modului sănătos de viață.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele infectate cu HIV și persoanele din anturajul nemijlocit al acestora;
• Persoanele ce întrebuințează substanțe narcotice injectabile și persoanele din anturajul lor
nemijlocit;
• Femeile ce prestează servicii sexuale comerciale și persoanele din anturajul lor nemijlocit;
• Bărbații ce practică relații cu alți bărbați și persoanele din anturajul lor nemijlocit;
• Persoanele eliberate din locurile de detenție;
• Copiii cu afecțiuni mintale și abilități psiho-sociale limitate în vârstă de până la 18 ani și
persoanele din anturajul lor nemijlocit.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Protecția sănătății;
• Asistența socială;
• Propagarea modului sănătos de viață pentru populație, profilaxia fumatului, narcomaniei,
alcoolismului, infectării cu HIV, hepatitelor, tuberculozei și altor maladii social-periculoase;
• Elaborarea programelor de calitate și a serviciilor pentru persoanele din categoriile social
vulnerabile;
• Consolidarea vocațională, dezvoltarea și consolidarea contactelor profesionale;
• Formarea opiniei publice privind cultura modului sănătos de viață al persoanei.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 555 40133
telefon (mob.): + 373 779 04871
adresa: or. Rîbnița, str. Maiacovschii, 52
pagina web: www.triniticentr.ru
e-mail: triniti.md@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL NAȚIONAL AL PROIECTELOR SOCIALE

“EXPERT””

Abreviere: PNP “Expert”
Președinte: Cononov Veaceslav Vladimirovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Protecția sănătății publice și propagarea modului sănătos de viață;
Domeniul de informare și educație. Cultură;
Ecologie și turism;
Antreprenoriatul social.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Tineretul, persoanele de vârstă medie și în etate, adepți ai unei poziții civice active;
Asociațiile obștești și grupurile de inițiativă;
Organele administrației publice locale și antreprenoriatul;
Societatea civilă, comunitatea sportivă și științifico-culturală.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Organizarea unor evenimente sportive și din domeniul culturii, care să reunească societatea
civilă de pe ambele maluri;
• Organizarea de discuții publice, training-uri, conferințe, seminare de instruire și mese
rotunde;
• Facilitarea dezvoltării inițiativelor civice în societate;
• Participarea în dezvoltarea activității civice, profesionale, economice și de antreprenoriat a
tineretului;
• Facilitarea activă a dezvoltării turismului.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 44457
adresa: or. Tiraspol
e-mail: vvk.kononov@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“AGENȚIA DEZVOLTĂRII REGIONALE”
Abreviere: AO “ADR”
Președinte: Iasicova Tatiana Victorovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism (dezvoltarea turismului intern și de vizitare a regiunii);
• Dezvoltarea economică (dezvoltarea locală, dezvoltarea comunităților din localitățile rurale);
• Antreprenoriatul social (antreprenoriatul de tineret).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Organele administrației publice locale, comunitățile locale;
• Prestatorii de servicii turistice, turiștii, organele administrației publice locale, care
reglementează problemele de turism;
• Tinerii antreprenori.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea comunităților locale și a competențelor organelor administrației publice locale
în domeniul planificării, managementului de proiecte și atragere de fonduri;
• Dezvoltarea ramurii turismului intern și de vizitare a regiunii Transnistrene. Asigurarea
activității Centrului de Informare privind Turismul din or. Tiraspol (CITT);
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 53559
telefon (mob.): + 373 777 29780
adresa: or. Tiraspol, str. Lunacearschii, 24 (intrarea din str. Cotovschii, et. 3)
pagina web: www.ngo-ardt.com
pagina FB: https://www.facebook.com/agentstvorazvitia
e-mail: ngo-ardt@yandex.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“PRIETENII ANIMALELOR ȘI AI NATURII”
Abreviere: AO “PAȘN”
Președinte: Crivorucico Olga Alexeevna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Toți locuitorii din raioanele Rîbnița și Camenca din Transnistria.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Educația și instruirea ecologică;
• Turismul ecologic;
• Dezvoltarea societății civile.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 777 41538
telefon (mob.): + 373 69 703612
adresa: or. Rîbnița
pagina web: www.djip.vox.md
e-mail: kriolaa@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“MEDICII PRO-ECOLOGIE”
Abreviere: AO “Medicii pro-ecologie”
Conducător: Stepanova Elena
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Locuitorii raionului Dubăsari și al orașului Dubăsari;
• Jurnaliștii, cadrele didactice și medicii, care scriu articole pe teme ecologice;
• ONG-urile, cetățenii cu inițiativă de pretutindeni.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Jurnalismul pe temele ecologice;
• Organizarea evenimentelor de informare în domeniul protecției mediului înconjurător,
sănătății și dezvoltării durabile a societății;
• Antreprenoriatul social: agro- şi ecoturismul, apicultura;
• Programul de explorare turistică a localității: “Rezervația naturală Iagorlâc – perla
Transnistriei”;
• Programul de explorare turistică a localității: “Pământeanul nostru Nicolae Sclifosovschii
– medicul, savantul și activistul public”.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 215 33496
telefon (mob.): + 373 777 54011; + 373 69 635195
adresa: or. Dubăsari, str. Lomonosov, 31 “в” - 2
e-mail: dr.ecology2000@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL DE PROBLEME SOCIAL-ECONOMICE

“DRUMEȚUL””

Abreviere: PNP “Drumețul”
Director: Trofimenco Victor Ivanovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism;
• Domeniul de informare și educație. Cultură;
• Protecția sănătății publice și propagarea modului sănătos de viață.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineretul;
• Familiile tinere.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Instruirea în domeniul turismului sportiv;
• Instruirea în domeniul ecologic;
• Lucrul cu familiile.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 777 16859
adresa: or. Tiraspol, orășelul Novotiraspolschii, str. Sovietscaia, 6, ap. 3
pagina web: www.novotiraspolskiy.ru/putnik
pagina FB: https://www.facebook.com/Экскурсионно-туристический-клубПутник-1199310943563028
pagina VK: https://vk.com/club149403729
e-mail: visitor@bk.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“CLUBUL ECOLOGIC

“ECUMENA””
Abreviere: AO “Ecumena”
Președinte: Arnaut Polina Nicolaevna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism;
• Domeniul de informare și educație. Cultură;
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Elevii;
• Studenții;
• Persoanele din categoriile social vulnerabile.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Educația ecologică;
• Turismul ecologic.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 552 65318
telefon (mob.): + 373 778 87554;+ 373 62 155078
adresa: or. Bender, str. Internaționalistov, 13, ap. 78
e-mail: polinatur@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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GRUPUL DE INIȚIATIVĂ

“ECO PMR”

Abreviere: GI “Eco PMR”
Reprezentant: Efros Boris Naumovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Voluntarii ce colectează bateriile alcaline utilizate;
• Voluntarii pentru efectuarea curățeniei pe malul Nistrului, a pădurii;
• Voluntarii pentru plantarea și udarea copacilor.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Colectarea bateriilor alcaline;
Colectarea gunoiului pe malul Nistrului;
Propagarea ecologiei;
Înverzirea spațiilor.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 778 14411
adresa: or. Tiraspol
pagina web: www.ekopmr.ru
e-mail: bersek1111@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“ORGANIZAȚIA ECOLOGICĂ

“ECOSPUTNIK””

Abreviere: PNP “Organizația ecologică “Ecosputnik””
Director: Sercheli Natalia Nicolaevna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Elevii;
• Tineretul;
• Locuitorii or. Rîbnița și ai raionului Rîbnița.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Ecologie;
Studierea culturii localității (studierea tradițiilor și folclorului local);
Proiecte de afaceri în domeniul ecologie;
Dezvoltarea turismului ecologic.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 779 81752
adresa: or. Rîbnița, str. Iubileinaia, 43, ap. 19
e-mail: natasha-leon@yandex.ru
ekosputnik.1@yandex.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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UNIUNEA ECOLOGICĂ
A TRANSNISTRIEI
Abreviere: Uniunea Ecologică a Transnistriei
Președinte: Crivorucico Olga Alexeevna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Întreaga populație a Transnistriei.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Ecologie;
• Dezvoltarea societății civile.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 777 41538
telefon (mob.): + 373 69 703612
adresa: or. Tiraspol
pagina web: www.ecounion.md
e-mail: kriolaa@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“COMUNITATEA PĂRINȚILOR COPIILOR CU DIZABILITĂȚI

“VELELE PURPURII””
Abreviere: AO “Velele Purpurii”
Președinte: Climenco Stela
Vicepreședinte: Nicolaeva Valentina
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:

• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Copiii și tinerii cu dizabilități, părinții și familiile acestora;
• Specialiștii (în particular, în domeniul psihopedagogiei specializate – psihologii, logopezii,
defectologii, kinetoterapeuții).
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități;
Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
Susținerea inițiativelor de tineret în domeniile social-economic, cultural-informativ;
Dezvoltarea antreprenoriatului social (căutăm parteneri și sponsori).
Avem nevoie de asistență în orientarea vocațională și angajarea în câmpul muncii a tinerilor
cu dizabilități.

DATELE DE CONTACT:
telefon: +373 215 22490; +373 215 22347
telefon (mob.): + 373 779 47169;+ 373 69 120394 (Viber)
telefon (mob.) (vicepreședinte): + 373 779 47194; + 373 68 327366
adresa jur.: or. Dubăsari, str. Naberejnaia, 1 “А”, ap. 5,
oficiul: or. Dubăsari, str. Dzerjinschii, 4 “А”, cab. 17
e-mail: aliye_parusa2507@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL DE SUSȚINERE ȘI DEZVOLTARE A INIȚIATIVELOR SOCIALE

“ÎMPREUNĂ””

Abreviere: PNP Centrul “Împreună”
Președinte: Stroianețcaia Liudmila Grigorievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Drepturile omului (persoanele din categoriile social vulnerabile).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Copiii, familiile cu copii, femeile, bărbații care se află în situații dificile de viață: violență în
familie, sărăcie și altele;
• Locuitorii satelor;
• Tinerii șomeri.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Susținerea persoanelor din categoriile social vulnerabile, activitatea de caritate;
• Drepturile omului (persoanele din categoriile social vulnerabile: locuitorii localităților
rurale, familiile șomerilor cu copii și altor persoane care se află în situații dificile de viață).
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 777 29095
telefon (mob.): +373 68 437435
adresa: or. Rîbnița, str. Gvardeiscaia, 14/67
e-mail: ludmila125@bk.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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FONDUL DE CARITATE

“DĂRUIEȘTE BUNĂTATE”
Abreviere: FC “Dăruiește bunătate”
Director: Privalova Svetlana Alexeevna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele cu posibilități limitate și persoanele ce necesită suport (pensionarii, persoanele
încadrate în grad de invaliditate, adolescenții rămași fără îngrijirea părinților, alte persoane
din categoriile afectate de sărăcie și social vulnerabile).
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de strângere de fonduri în bază de contribuții bănești voluntare și prin alte
resurse permise de lege pentru asistența materială și alte forme de asistență pentru
persoanele din categoriile social vulnerabile (inițiativele “Te caut familia mea” (Ищу тебя
моя семья), “Buna îngrijire” (Добрый уход) - SMS 567, “O a doua viață pentru hainele
uzate” (Вторая жизнь старых вещей);
• Interacțiunea socială mutuală cu societatea, încurajarea voluntariatului;
• Interacțiunea cu organele administrației publice locale din Transnistria, care reglementează
activitatea referitor la persoanele din categoriile social vulnerabile;
• Consolidarea unei societăți civile active;
• Unificarea potențialului organizațiilor non-profit și al altor organizații din societatea civilă
pentru a contribui la dezvoltarea și perfecționarea bazei normative cu privire la activitatea
ONG-urilor;
• Cooperarea cu organele administrației publice locale din Transnistria cu scopul elaborării
și perfecționării bazei normative în domeniul activității ONG-urilor.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 61 028388
telefon (mob.): +373 778 35012
adresa: or. Tiraspol
pagina web: www.fond-daridobro.org
e-mail: 2014daridobro@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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FUNDAȚIA DE CARITATE PENTRU AJUTORAREA COPIILOR

“COPILĂRIA APARȚINE COPIILOR”
Abreviere: FC “Copilăria aparține copiilor”
Director: Raiter Natalia Victorovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•
•
•

Orfanii;
Orfanii sociali;
Absolvenții școlilor-internat;
Adolescenții ce se află în situații dificile de viață;
Părinții adoptivi;
Voluntarii;
Familiile aflate în situații dificile de viață, unde există probabilitatea ca serviciile de asistență
socială să ia copilul din familie;
• Mamele tinere cu copii mici.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Identificarea și instruirea candidaților la rolul de părinți adoptivi și voluntarilor;
• Asistență familiilor adoptive și cuplurilor de voluntari și a copiilor încredințați spre educare;
• Asistența absolvenților școlilor-internat și pregătirea acestora pentru o viață independentă
și relațiile de familie;
• Asistența familiilor aflate în situații dificile de viață, cu scopul prevenirii înlăturării copilului
din familie de către serviciile de asistență socială;
• Dezvoltarea antreprenoriatului social.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 96261
telefon (mob.): + 373 778 34822
adresa: or. Tiraspol, str. Lunacearschii, 4
e-mail: natalia.raiter@heart4orphans.org
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
CENTRUL DE INOVAȚII SOCIALE ȘI JURIDICE

“INIȚIATIVA FEMEILOR”
Abreviere: CISJ “Inițiativa femeilor”
Conducător: Savcina Natalia Nesterovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:

• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Drepturile omului (asistență juridică victimelor violenței în familie, victimelor traficului de
persoane, migranților ce se află în situații dificile).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Victimele violenței în familie;
Victimele traficului de persoane;
Migranții aflați în situații dificile de viață;
Copiii neacompaniați;
Copiii lăsați fără tutelă/curatelă.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Contribuirea la realizarea drepturilor și soluționarea problemelor sociale a persoanelor ce
se află în situații dificile de viață prin intermediul oferirii serviciilor de asistență juridică,
psihologică și socială;
• Susținerea și promovarea femeilor, tineretului din sate în domeniul antreprenoriatului;
• Susținerea unei informări sporite a societății despre problema traficului de persoane și
problema violenţei în familie;
• Asistența în creșterea nivelului abilitării juridice a populației.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 52764
telefon (mob.): + 373 778 52764
adresa: or. Tiraspol, str. Manoilov, 57, et. 1.
pagina web: www.womenin.org
e-mail: jen_in@mail.ru
jenskieinitsiativi@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
CENTRUL DE ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ

“LADA”

Abreviere: PNP “Lada”
Coordonatorul SOS: Timaghina Elena Vasilievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Drepturile omului (traficul de persoane, violența în familie, asistența juridică).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Cuplurile familiale;
• Copiii de vârstă preșcolară, școlară și studenții;
• Femeile ce se află în situație dificilă de viață, victime ale violenței în familie și ale traficului
de persoane;
• Persoanele cu venituri joase și care necesită asistență (orfanii, persoanele încadrate în
grad de invaliditate, persoanele în etate);
• Serviciile sociale, funcționarii publici;
• Structurile antreprenoriale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Asigurarea accesului la servicii psihologice, juridice, sociale persoanelor din categoriile
social vulnerabile ale populației;
• Includerea instituțiilor sociale în lucrul cu persoanele aflate în situații dificile de viață,
accentul principal fiind pus pe femei şi copii;
• Medierea în soluționarea conflictelor corporative;
• Cooperarea cu organele administrației locale;
• Participarea în activitatea de voluntariat, susținerea și acordarea asistenței persoanelor,
care se află în situații de viață dificile pe perioada pandemiei Covid-19 și alte situații
extraordinare.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 89977
telefon (mob.): + 373 777 22998; + 373 778 26439
adresa: or. Tiraspol, str. Odesa, 73
pagina web: http://ngointeraction.org/main/ru/lada
e-mail: contactsergey@mail.ru
timagina73@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“COMUNITATEA ORĂȘENEASCĂ DIN BENDER

“CARITATE””

Abreviere: COB “Caritate”
Conducător: Țurcan Maria Ivanovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Drepturile omului (HIV/SIDA);
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Grupurile vulnerabile ale populației (pensionarii și persoanele cu dizabilități, copiii, familiile
numeroase și monoparentale, persoanele infectate cu HIV/SIDA, victimele violenței și
traficului de persoane, refugiații și alte persoane aflate în situații de viață dificile).
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Mobilizarea resurselor materiale și umane pentru implementarea evenimentelor și
acțiunilor de caritate;
• Implicarea și instruirea voluntarilor;
• Organizarea de evenimente și acțiuni publice care vizează protejarea drepturilor grupurilor
vulnerabile.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 552 42089
telefon (mob.): + 373 777 47873; + 373 68 941904
adresa: or. Bender, str. Kirov, 74
e-mail: miloserdo2011@yandex.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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FUNDAȚIA CARITABILĂ

“SPERANȚA PENTRU FAMILIE ȘI COPII”
Abreviere: FC “Speranța pentru familie și copii”
Director: Caraivanova Elena Ivanovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Familiile aflate în situații de viață dificile, în care există amenințarea cu luarea copilului din
familie;
• Grupurile de populație social vulnerabile;
• Copiii (0-3 ani) din familiile aflate în situații de risc social;
• Părinții;
• Organele administrației locale;
• Fundațiile de caritate;
• Organismele de tutelă și curatelă.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Oferirea asistenței materiale, sociale, psihologice și juridice gratuite persoanelor care se
află într-o situație dificilă de viață;
• Prevenirea separării copiilor (0-3) de familiile lor și a instituționalizării lor;
• Reintegrarea copiilor (0-3) din instituții în familiile lor;
• Cooperarea cu instituțiile de protecție socială și a muncii din Transnistria;
• Organizarea de mese rotunde, seminare și discuții publice;
• Participarea la proiectele UNICEF și ale Uniunii Europene împreună cu CCF Moldova în
2016- 2017.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 552 78410
telefon (mob.): + 373 777 67199
adresa: or. Bender, str. Gorkii, 10а
e-mail: childrenhome123@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT “ÎN SPRIJINUL
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN SITUAȚII DIFICILE DE VIAȚĂ

“DE LA EGAL LA EGAL””
Abreviere: PNP “De la egal la egal”
Președinte: Verbanov Evghenii Ivanovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:

• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Familiile care îngrijesc copiii cu dizabilități;
Persoanele cu dizabilități;
Oamenii care se află în situații de viață dificile;
Locuitorii din localitățile rurale.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Integrarea și socializarea familiilor care îngrijesc copiii grav bolnavi și persoanele cu
dizabilități;
• Integrarea persoanelor cu dizabilități în societate;
• Ajutorarea persoanelor aflate în situații de viață dificile;
• Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități;
• Antreprenoriatul social;
• Asistența de încadrare la locul de muncă a rezidenților din mediul rural din categoriile
social vulnerabile ale populației;
• Îmbunătățirea situației ecologice în zonele rurale.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 557 32484
telefon (mob.): + 373 778 79130
adresa: s. Parcani, str. Comsomolscaia, 25
e-mail: ot.ravnogo@gmail.com
verba77@list.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ORGANIZAȚIA NEGUVERNAMENTALĂ
CENTRUL DE BAZĂ PENTRU REABILITARE ȘI CONSULTANȚĂ

“OSORTS”

Abreviere: ОSORTS
Director: Borodina Liudmila Dmitrievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Drepturile persoanelor cu dizabilități.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Persoanele cu dizabilități;
Persoanele în etate;
ONG-urile din domeniul asistenței persoanelor cu dizabilități din Transnistria;
Familiile cu copii cu dizabilități.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•

Socializarea, adaptarea și integrarea copiilor și tinerilor cu dizabilități;
Educarea și instruirea specialiștilor pentru lucrul cu persoanele cu dizabilități;
Dezvoltarea de programe de instruire și socializare pentru copiii cu dizabilități;
Clubul părinților;
Dezvoltarea activităților sociale și antreprenoriale;
Echipele mobile de asistență psihologică, pedagogică, medicală și socială pentru
persoanele cu dizabilități;
• Dezvoltarea unei rețele de centre de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități;
• „Centrul de intervenție timpurie”.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 85500
telefon (mob.): + 373 778 64599
adresa: or. Tiraspol, str. Larionov, 39-12
pagina web: www.osorc.org
e-mail: osorc@yandex.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“ASISTENȚĂ SOCIALĂ

“SĂ AJUTĂM ÎMPREUNĂ””
Abreviere: PNP AS “Să ajutăm împreună”
Președinte: Zlotnițcaia Aliona Valerievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Grupurile de populație social vulnerabile;
• Tineretul din Transnistria;
• ONG-urile și grupurile de inițiativă din Transnistria.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Acordarea de asistență materială, socială, psihologică, juridică gratuită persoanelor care
se află într-o situație dificilă de viață;
• Interacțiunea socială cu societatea, promovarea voluntariatului;
• Implicarea și instruirea voluntarilor;
• Organizarea de mese rotunde, seminare și instruiri pentru voluntari;
• Desfășurarea de evenimente caritabile;
• Interacțiunea cu autoritățile care reglementează activitățile în domeniul protecției sociale
și educației;
• Formarea unei societăți civile active.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 778 05398; +373 778 11042
adresa: or. Tiraspol, str. Lunecearski, 13
pagina web: http://pomozhem-vmeste.com
pagina VK: https://vk.com/pomozhem_vmeste_pmr
pagina FB: https://www.facebook.com/groups/384898218573367/
pagina ОК: https://ok.ru/pmrvmeste
e-mail: pomozhem.vmeste.tir@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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FUNDAȚIA DE CARITATE

“SĂ AJUTĂM COPIII”
Abreviere: FC “Să ajutăm copiii”
Director: Dovgaliuc Anna Vasilievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Dezvoltarea activităților de voluntariat (mentorat).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Orfanii;
Adolescenții din familii expuse riscului;
Absolvenții internatelor;
Familiile afectate de sărăcie.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Acordarea de sprijin material și financiar familiilor cu venituri mici, familiilor adoptive,
orfanilor sociali;
• Socializarea absolvenților internatelor și a adolescenților din familii;
• Instruirea mentorilor pentru munca cu tinerii;
• Alimentarea copiilor din familiile cu venituri mici în cadrul centrelor de zi;
• Acordarea de asistență materială, efectuarea lucrărilor de reparație la internatele din
Transnistria.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 50800
telefon (mob.): + 373 778 61032
adresa: or. Tiraspol, str. 25 Octombrie, 33
e-mail: info@helpthechildren.md
annadovgaliuc@yahoo.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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FUNDAȚIA PENTRU ACORDAREA DE ASISTENȚĂ CARITABILĂ COPIILOR TALENTAȚI
DIN FAMILIILE NUMEROASE, CU VENITURI MICI, COPIILOR CU DIZABILITĂȚI

“PROIECTUL CUNOȘTINȚE”
Abreviere: FAACC “Proiectul Cunoștințe”
Director: Samoilova Olga Vladimirovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:

• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Copiii cu dizabilități;
Orfanii;
Familiile numeroase, cu venituri mici;
Copiii de vârstă preșcolară.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Educarea copiilor preșcolari;
Promovarea creativității artistice a copiilor;
Promovarea unui stil independent de viață;
Sprijin pentru proiectele semnificative din punct de vedere social ale mișcărilor ce țin de
activitatea copiilor și tinerilor, ale organizațiilor pentru copii și de creație;
• Promovarea voluntariatului;
• Promovarea protecției maternității, copilăriei și a paternității.
DATELE DE CONTACT:
telefon: + 373 533 86672
adresa: or. Tiraspol, str. Fedco, 15, ap. 56
e-mail: 58_samoilova@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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PARTENERIATUL NON-PROFIT
“CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ

“PLAIUL NATAL”

Abreviere: PNP “Centrul pentru dezvoltare socială, economică și culturală “Plaiul natal”“
Director: Șerstiuc Irina Borisovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineretul;
• Femeile.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltare socială, economică și culturală;
• Protecția drepturilor sociale, culturale, economice și civile ale locuitorilor.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 42931
adresa: s. Carmanovo, str. Octombrie, 50а
e-mail: irina.sherstyuk65@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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FONDUL PENTRU COPII

“FAMILIA ESTE A COPIILOR”
Abreviere: FC “Familia este a copiilor”
Președintele fondului: Radulova Svetlana Petrovna
Președintele consiliului: Murahovscaia Natalia Vladimirovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activități de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Drepturile omului.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Familiile aflate în situaţii de criză;
Copiii în situații de risc;
Grupurile minoritare (persoanele cu dizabilități, romii etc.);
Organizațiile și instituțiile publice care oferă sprijin familiilor și copiilor aflați în situații
dificile de viață.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Centrul de sprijin pentru familie;
Dezinstituționalizarea;
Teatrul social;
Informarea, consultarea cu privire la creșterea responsabilității sociale;
Proiectele de consolidare a infrastructurii.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob): + 373 777 89715, + 373 778 32467
adresa: or. Tiraspol, str. Fedco, 18
e-mail: nn12345@yandex.ru
Svetlana.radulova@yandex.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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FUNDAȚIA DE CARITATE

“INIMA”

Abreviere: FC “Inima”
Președinte: Burlaca Tatiana Ivanovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activități de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Studenții și tinerii;
• Tinerii social vulnerabili.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Sprijinirea și promovarea inițiativelor pentru tineri;
• Promovarea ocupării forței de muncă a tinerilor, inclusiv a celor din categoriile social
vulnerabile;
• Asistența juridică și psihologică;
• Sporirea angajamentului civic al tinerilor;
• Susținerea informațională și crearea condițiilor pentru autorealizarea tinerilor.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 18357
adresa: or. Bender, str. Sportivnaia, 2
e-mail: bigheart.ru@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA FAMILIILOR CU COPII CU DIZABILITĂȚI DIN TIRASPOL

(AFCDT)

Abreviere: AFCDT
Președintele consiliului: Gorbatenco Larisa Dmitrievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activități de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Copiii cu dizabilități;
• Părinții;
• Societatea.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea adaptării sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități;
• Protecția drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 74386
telefon (mob.): + 373 777 98616
adresa: or. Tiraspol, str. Sverdlov, 11, кв.17
e-mail: tasdi@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ORGANIZAȚIE NON-PROFIT AUTONOMĂ
“CENTRUL CARITABIL EVREIESC DIN RÎBNIȚA

“HESED RAHEL””

Abreviere: ANO CCER “Hesed Rahel”
Director: Sergheeva Zinaida Victorovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Activități de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Antreprenoriatul social;
• Domeniul informațional și educațional. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Pensionarii;
• Persoanele cu dizabilități;
• Copiii din familiile expuse unui risc social.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Activitățile de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
Antreprenoriat social - bufetul “BlinOK”;
Domeniul informațional și educațional;
Cultură.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 555 33968
telefon (mob.): + 373 775 46345
adresa: or. Rîbnița, str. Gvardeiscaia, 43
pagina FB: https://www.facebook.com/HesedRahel97/
e-mail: hesed.rybnitsa.director@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:

PREZENTĂ

73

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului

PARTENERIATUL NON-PROFIT

“ETNOGRAFIE, ECOLOGIE, ODIHNĂ, EDUCAȚIE”
Abreviere: PNP “EtEcO”
Președinte: Sergheeva Tatiana Ivanovna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
Ecologie și turism;
Antreprenoriatul social;
Dezvoltarea activității de voluntariat;
Domeniul informațional și educațional. Cultură.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Populația or. Tiraspol și din întreaga Transnistrie;
Persoanele cu dizabilități;
Tinerii, pensionarii, mamele singure și persoanele aflate în situații dificile de viață;
Grup suplimentar: ecologiștii din cadrul Ministerului Agriculturii, etnografii, lucrătorii
muzeelor, specialiști din PNIISH, ONG-urile din domeniul ecologiei, turismului, recreării.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•

Activități de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
Ecologie și turism;
Antreprenoriat social;
Dezvoltarea activității de voluntariat;
Sfera informațională și educațională. Cultură;
Activitățile în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități și a grupurilor
vulnerabile ale populației.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 94059
telefon (mob.): + 373 777 48748
adresa: or. Tiraspol, stradela Curgannâi, 2-а
pagina web: http://eteco.site/
pagina FB: https://www.facebook.com/etecotiras/
pagina ОК: https://ok.ru/group/56341377843305
e-mail: etecomd@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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GRUPUL DE INIȚIATIVĂ

“FEMEIA CONTEAZĂ”
Abreviere: GI “Femeia contează”
Președinte: Afanasievscaia Ana Ivanova
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Organele administrației locale, organizațiile societății civile, comunitățile, grupurile de
inițiativă care lucrează în domeniul antreprenoriatului social;
• Locuitorii satului Parcani – categoriile social vulnerabile ale populației, persoanele aflate
în situații dificile de viață, persoanele afectate de sărăcie și cu nevoie acută de sprijin
(pensionarii, persoanele cu dizabilități);
• Copiii și tinerii cu dizabilități, părinții și familiile acestora.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Implicarea instituțiilor sociale în soluționarea problemelor persoanelor care se află în
situații de viață dificile, preponderent femeile și copiii;
• Implementarea de programe preventive pentru populație (prelegeri, seminare, materiale
informative);
• Formare profesională suplimentară (instruiri, seminare, călătorii de studii), angajarea la
locul de reședință a tinerilor din grupurile social vulnerabile ale populației;
• Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, reabilitarea socială și psihologică și
integrarea în societate;
• Ajutorarea familiilor în situații dificile de viaţă prin măsuri preventive, formare și asistență
în găsirea unui loc de muncă;
• Interacțiunea socială cu societatea, promovarea voluntariatului;
• Interacțiunea cu autoritățile administrației locale în domeniul protecției rezidenților
vulnerabili;
• Promovarea realizării drepturilor tinerilor la autorealizare și autoidentificare prin
participarea la dezvoltarea socio-culturală a comunităților locale;
• Oferirea de șanse egale pentru tinerii din localităţile rurale.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 557 31574
telefon (mob.): +373 777 12680
adresa: s. Parcani, str. Ceapaev, c. 14g.
e-mail: annastoynova1949@yandex.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA SOCIALĂ A TINERILOR TRANSNISTRENI

“VOLUNTARII SUNTEM NOI!”
Abreviere: “Voluntarii suntem NOI”
Președinte: Ceceli Dimitrii Vasilevici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea activității de voluntariat;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Drepturile omului (promovare și protecție).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevii;
Studenții;
Asociațiile de voluntari;
Organizațiile publice din Transnistria;
Persoanele în etate cu vârsta de peste 60 de ani;
Persoanele cu dizabilități;
Familiile monoparentale;
Persoanele victime ale violenței;
Categoriile social vulnerabile ale populației;
Instituțiile sociale și medicale din Transnistria.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Programul „Dezvoltați voluntariatul!” - promovarea voluntariatului și implicarea locuitorilor
activi de diferite vârste în activitățile social-utile și de popularizare și protecție a drepturilor
omului;
• Programul „SMART” - instruirea voluntarilor de diferite vârste pentru a crea și implementa
proiecte sociale;
• Programul „Parteneriatul fără frontiere” - dezvoltarea cooperării în țară și cu participarea
organizațiilor partenere din străinătate, asistență în schimbul de experiență.
DATELE DE CONTACT:
Linia carității în Transnistria: 11-65
telefon (oficiu): + 373 533 89977
telefon (mob.): + 373 778 20951
adresa: or. Tiraspol
e-mail: we-are-volunteers@yandex.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ORGANIZAȚIA NEGUVERNAMENTALĂ

“AGENȚIA PENTRU INOVARE ȘI DEZVOLTARE”
Abreviere: „Agenția pentru inovare și dezvoltare”
Director: Emelianova Zinaida
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Antreprenoriat social;
• Domeniul informațional și educațional. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Societatea civilă, liderii asociațiilor obștești, grupurile de inițiativă;
Comunitatea științifică, profesorii, studenții, tineretul;
Antreprenorii, reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii;
Administrația publică locală.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Metode inovative în educație;
Antreprenoriat social;
Business Hub și startup-uri;
Dezvoltarea societății civile;
Protecția drepturilor omului.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 533 80988
telefon (mob.): + 373 778 79179
adresa: or. Tiraspol, str.Vosstaniia, 103
pagina web: www.innovation.md
e-mail: info@innovation.md
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ DE TINERET

“STELS-TERA”

Abreviere: AO “STELS-TERA”
Președinte: Popescul Veaceslav Leonidovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Antreprenoriat social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•

Copiii și adolescenții;
Grupurile active de tineret;
Tinerii care doresc să înceapă activitate de antreprenoriat;
Mamele tinere și femeile însărcinate.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Susținerea tinerilor începători care doresc să practice activitatea de antreprenor: oferirea
de consultanță, investiții, infrastructură;
• Stimularea activității sociale a tinerilor din zonele rurale și orașele mici;
• Crearea unui centru de informare pentru tineret pentru a ajuta consiliile locale de tineret
din zonele rurale și orașele mici din Transnistria;
• Participarea la studiul și evaluarea opiniei tinerilor din Transnistria referitor la problemele
actuale din comunitățile lor și modalitățile de rezolvare a acestora;
• Stabilirea contactelor și cooperării între consiliile de tineret (precum și între CdT și organele
administrației publice locale; CdT și întreprinderile locale) și crearea unei rețele de CdT.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 533 55571
telefon (mob.): + 373 777 12938
adresa: s. Ternovca, str. Tolocenco, 71
pagina web: www.stels-tera.ucoz.com
e-mail: v_popeskul@mail.ru
stels-tera2001@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“ALIANȚA APĂRĂTORILOR DE ANIMALE”
Abreviere: AO “Alianța apărătorilor de animale”
Director: Belousov Dmitrii Gheorghevici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția drepturilor animalelor.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Animalele (recunoaștem animalele ca grup social);
• Proprietarii de animale;
• Orice organizație care combate discriminarea (considerăm că animalele sunt un grup
discriminat și suntem gata să cooperăm cu toți cei care luptă împotriva diferitor forme de
discriminare);
• Orice grup social discriminat (suntem gata să oferim asistență tuturor celor care suferă de
orice formă de discriminare).
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea unei atitudini etice față de toate viețuitoarele;
• Promovarea biocentrismului și veganismului;
• Lupta pentru drepturile și libertățile animalelor.
DATELE DE CONTACT:
telefon: +373 552 52107
adresa: or. Bender, str. Bălți, 22
e-mail: zoopravopmr@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
“SOCIETATEA PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR

“ZOOTERRA”

Abreviere: AО “Zooterra”
Președinte: Macovii Tatiana Vitalievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția drepturilor animalelor;
• Activitățile de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Populația din or. Tiraspol și localitățile din apropiere.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Participarea la evenimente de caritate și acțiuni dedicate ajutorării animalelor fără adăpost;
• Efectuarea de lucrări explicative și educative în rândul populației pe tema „Animalele fără
adăpost printre noi”;
• Desfășurarea de activități educaționale în instituțiile preșcolare privitor la conservarea
lumii animale;
• Ajutorarea animalelor fără adăpost și a animalelor de companie (lucrul cu voluntarii și
curatorii);
• Iniţierea în rândul populaţiei a sterilizării animalelor fără adăpost şi a celor domestice;
• Promovarea unei atitudini umane față de animale;
• Ajutorarea animalelor în situații critice.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 80509
adresa: or. Tiraspol, str. 25 Octombrie, 78, ap. 119
pagina web: www.zooterra.org
e-mail: mtvzooterra@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“CENTRUL DE AJUTOR PENTRU ANIMALE”
Abreviere: AO “Centrul de ajutor pentru animale”
Președinte: Plagova Irina Gheorghievna
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Protecția drepturilor animalelor;
Drepturile omului (asistență juridică);
Ecologie și turism;
Dezvoltarea activității de voluntariat.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Proprietarii de animale de companie;
• Curatorii animalelor fără adăpost.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Munca educativă cu populația în domeniul drepturilor proprietarilor de animale, drepturile
animalelor și tranziția la metodele umane de limitare a numărului de animale fără adăpost;
• Publicarea de broșuri, literatură privitor la protecţia animalelor, discursuri în mass-media;
• Înregistrarea de secvenţe video pentru protecția animalelor, a filmelor documentare,
emisiunilor;
• Desfășurarea acțiunilor de protecție a animalelor, concursurilor, festivalurilor;
• Angajarea în activități de caritate pentru a îndeplini obiectivele organizației.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 777 60621; + 373 779 94557; +373 61 053375
adresa: or Bender
pagina VK: https://vk.com/zoobendery
pagina FB: https://www.facebook.com/zoobendery/
pagina ОК: http://ok.ru/tsentrpo
e-mail: zoobendery@gmail.com;
plagira@mail.ru
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“VITALITY”

Abreviere: AО “Vitality”
Președintele consiliului: Bejenar Veaceslav Iurievici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Dezvoltarea economică;
Domeniul informațional și educațional. Cultură;
Ecologie și turism;
Dezvoltarea activității de voluntariat.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Populația locală;
• Tineretul.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Susținerea tinerilor creativi;
Dezvoltarea voluntariatului;
Conservarea biodiversității;
Agricultura ecologică.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 777 75609
adresa: s. Sucleea, str. Gagarin, 90
paginile web: www.vita-lity.org;
www.eco-agro.org;
www.streetcultures.org
e-mail: ongvitality@gmail.com
Experiență de lucru în parteneriat cu ONG-urile de pe malul drept:
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ORGANIZAȚIILE CARE ACTIVEAZĂ PE MALUL DREPT AL NISTRULUI
CU EXPERIENȚĂ DE COOPERARE CU ORGANIZAȚIILE CARE
ACTIVEAZĂ PE MALUL STÂNG AL NISTRULUI

ALIANȚA ONG-URILOR ACTIVE ÎN DOMENIUL
PROTECȚIEI SOCIALE A COPILULUI ȘI FAMILIEI APSCF
Abreviere: APSCF
Secretarul general: Buzdugan Carolina Liviu
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (drepturile copilului și ale familiei)
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Organizațiile membre ale APSCF;
• Copiii și familiile lor;
• Autoritățile publice centrale și locale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea elaborării politicilor publice funcționale, care asigură respectarea și protecția
drepturilor copilului și familiei;
• Contribuirea la creșterea capacității organizaționale a membrilor cu resurse de expertiză
și informații, ateliere de formare profesională, schimb de experiență;
• Facilitarea dialogului dintre actorii implicați în protecția socială a copilului și a familiei:
organizații ale societății civile, autoritățile publice centrale și locale, donatorii etc.;
• Monitorizarea implementării drepturilor copiilor în țara noastră.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 922131
telefon (mob.): +373 60 522122
adresa: or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8
pagina web: www.aliantacf.md
e-mail: office@aliantacf.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REGIONALĂ A MAMELOR CU MULȚI COPII ȘI
FEMEILOR-ANTREPRENORI DIN GĂGĂUZIA

“VESTA”

Abreviere: AO “Vesta”
Director executiv: Morari Grigorie
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (violența în familie, discriminarea în bază de gen, minoritățile naționale);
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Femeile;
• Voluntarii.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea echităţii de gen;
• Prevenirea violenței în familie (centrele de zi de asistență pentru victimele violenței în
familie, lucrul echipelor mobile multidisciplinare);
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 29 884063; +373 60122 508
telefon (mob.): +373 6805 1111
adresa: or. Comrat, str. Victoriei 58-а, оf. 415-417
pagina web: vestagagauzia.md
e-mail: vesta.gagauzia@gmail.com; vesta.ngomd@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:

PREZENTĂ

84

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

“DEMOS”

Abreviere: AO “Demos”
Director executiv: Samcov Liliana
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Drepturile copiilor și tinerilor și protecția socială;
Implementarea politicilor de tineret;
Dezvoltarea sectorului neguvernamental;
Antreprenoriatul social;
Dezvoltarea comunității locale.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•
•

Tinerii din categoriile social vulnerabile;
Copiii, adolescenții și tinerii;
Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și ai serviciilor de asistență socială;
Lucrătorii din domeniul educației;
Instituțiile de învățământ;
Administrația publică locală.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea implementării de politici sociale și de tineret la nivel local;
• Promovarea dezvoltării capacității organizaționale a ONG-urilor;
• Crearea de metode inovatoare de lucru cu copiii și tinerii, asigurarea resurselor
informaționale;
• Prestarea de servicii sociale, inclusiv acordarea de locuinţe sociale, integrarea socială și
profesională a tinerilor;
• Prestarea de servicii educaționale și de consultanță, organizarea de evenimente pentru
schimbul de experiență;
• Promovarea dezvoltării personale a copiilor și tinerilor, orientare vocațională.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 246 24018
telefon (mob.): +373 69015176
adresa: or. Edineț, str. Alexandru cel Bun, 18 “B”
pagina web: www.asociatiademos.wordpress.com
e-mail: liliana.demos@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE NON-FORMALĂ

“DIVERSITATE”

Abreviere: CPE “Diversitate”
Președinte: Straister Daria Alexandru
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (educație non-formală în domeniul drepturilor omului);
• Domeniul informațional și educațional. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tinerii și adolescenții, reprezentanții minorităților etnice;
• Tinerii lideri, reprezentanții comunităților etnice;
• Colaboratorii ONG-urilor.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Educație non-formală în domeniul toleranței, diversității, egalității și dialogului intercultural;
• Educație non-formală în domeniul drepturilor omului;
• Educație media și alfabetizare media.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 69 867788
adresa: or. Chișinău, str. Caucaz, 7
pagina web: www.diversitate.org.md
e-mail: cen.diversitate@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“FEMEIA ȘI COPILUL – PROTECȚIE ȘI SPRIJIN”
Abreviere: AO FCPS
Director executiv: Secu Victoria Dumitru
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistență juridică, societatea civilă, asistență pentru angajarea
persoanelor cu dizabilități);
• Activități de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Antreprenoriatul social (participarea într-un grup de lucru referitor la elaborarea unei legi
privind antreprenoriatul social în Moldova).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Copiii și tinerii cu dizabilități;
• Profesorii și educatorii de grădiniță;
• Autoritățile publice locale și de protecție socială a populației.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Educație incluzivă;
Autoprezentare și asistență la angajare în câmpul muncii;
Activitate de advocacy;
Dezvoltarea capacităților instituționale și a comunicării;
Echipa mobilă de servicii.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 24 821809
telefon (mob.): +373 68 474000
adresa: or. Criuleni, str. Păcii, 43
pagina web: www.fcps.md
e-mail: office@fcps.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“FEMEIA, SPERANȚA, VIITORUL”
Abreviere: AO “Femeia, Speranța, Viitorul”
Președinte: Ştefaniuc Veronica
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Dezvoltare comunitară;
Protecția drepturilor femeilor și ale familiilor acestora;
Prestarea serviciilor de asistență socială, sportivă și culturală;
Instruire.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Femeile/fetele și familiile acestora;
• Grupurile de inițiativă;
• Administrația publică locală.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Dezvoltarea comunității;
Protecția drepturilor;
Conservarea patrimoniului cultural;
Propagarea stilului sănătos de viață.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): 069353056
adresa: s. Varnița, str. Creangă, 20
e-mail: vstefaniuc@mail.ru
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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INSTITUTUL PENTRU DEMOCRAŢIE
Abreviere: InDem
Președinte: Borșevschii Andrei Petru
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistență juridică și psihologică, violență în familie, societate civilă,
sporirea nivelului de participare a cetățenilor la viața statului);
• Domeniul informațional și educațional (colaborarea cu profesorii pentru îmbunătățirea
calificărilor acestora în predarea drepturilor omului).
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineretul;
• Profesorii;
• Victimele torturii, violenței și a traficului de persoane.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Scopul strategic al Institutului este de a promova în conștiința publică a înţelegerii integrale
a conceptului drepturilor omului ca bază pentru constituirea unui stat de drept democratic,
a luptei împotriva torturii, traficului de persoane și violenței;
• Institutul pentru Democrație are experiență de parteneriat cu ONG-urile transnistrene
începând cu anul 2014, având implementate 5 proiecte, în care ONG-urile partenere erau din
Transnistria. De asemenea, în 2018 Institutul pentru Democrație a alocat 8 granturi mici (în
valoare de până la 10 mii de euro fiecare) pentru proiectele în care a fost asigurată participarea
obligatorie a unui ONG de pe malul stâng și a unui ONG de pe malul drept al Nistrului.
• Institutul pentru Democrație este cofondatorul revistelor „Perspectivele europene”,
„Legea noastră” și „Prava.UA” (Ucraina). În 2016, Institutul pentru Democrație a primit un
premiu de la Asociația Regională din Vest a Cluburilor UNESCO (Ucraina) cu ocazia Zilei
Internaționale a Drepturilor Omului pentru realizările remarcabile în domeniul drepturilor
omului. Jurnalul științific internațional „Statul de drept” a recunoscut Institutul pentru
Democrație ca organizație a anului pentru realizările sale remarcabile în organizarea de
evenimente în domeniul drepturilor omului în 2016.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 2 9826699
telefon (mob.): +373 67 161050
adresa: or. Comrat, str. Tretiacov, 21/3
pagina web: www.indem.org
e-mail: id.moldova@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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INSTITUTUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA

IDOM

Abreviere: IDOM
Director executiv: Vanu Jereghi
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
Scopul principal al IDOM - contribuirea la promovarea, protecția și sensibilizarea privind
drepturile și libertățile garantate de cadrul juridic național și cel internațional.
Misiunea organizației - promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea
standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu și instrumente pentru
reforme legale și instituționale pentru bunăstarea fiecărui individ și a societății în ansamblu.
Direcții strategice de activitate:
• Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din
instituțiile psihiatrice și psihoneurologice;
• Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituțiile de detenție preventivă;
• Litigarea strategică a cazurilor de malpraxis medical (evaluarea legislației naționale și
internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și a drepturilor reproductive);
• Dezvoltarea capacității instituționale interne.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Persoanele cu tulburări psihice din cadrul spitalelor psihiatrice și centrelor de cazare
temporară pentru persoanele cu dizabilități;
• Persoanele deținute în centrele de detenție preventivă;
• Pacienții - victimele erorilor medicale și ale malpraxisului medical.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Oferim instruire reprezentanților din grupurile preselectate de agenții guvernamentale în
domeniul standardelor drepturilor omului, aplicabile în domenii specifice.
• Participăm la dezvoltarea și evaluarea politicilor, precum și la evaluarea cadrului normativ
privind drepturile omului.
• Desfășurăm campanii de informare și advocacy;
• Iniţiem cauze în fața instanțelor naționale și internaționale, vizând încălcarea drepturilor
omului
DATELE DE CONTACT:
adresa: str. Mitropolit Dosoftei, 95 а, mun. Chișinău
telefon: (+373) 22 838 408
pagina web: https://idom.md/ted-wells/
e-mail: info@idom.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ALIANȚA

INFONET
Abreviere: INFONET
Director executiv: Coroli Victor
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (promovarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități);
• Domeniul informațional și educațional. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Comunitățile;
• ONG-urile;
• Persoanele cu dizabilități.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Tehnologiile informaționale;
Dezvoltarea comunității;
Monitorizarea și auditul accesibilității locațiilor;
Analiza și prelucrarea datelor;
Planificarea și lansarea de idei noi;

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 25 421360
telefon (mob.): +373 69 252453
adresa: or. Rezina, str. Păcii, 61
pagina web: www.infonet.md
e-mail: office@infonet.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“PILIGRIM DEMO”
Abreviere: AO “Piligrim Demo”
Președinte: Sircheli Mihail Petrovici
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Studiul problemelor de autonomie și regionalism;
• Drepturile omului și pregătirea civică;
• Monitorizarea alegerilor și reforma sistemelor electorale în UTA Găgăuzia.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• ONG-urile;
• Grupurile de inițiativă;
• Autoritățile publice locale și regionale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Monitorizarea alegerilor;
Activitatea de cercetare;
Activitatea de advocacy;
Accesul la informații;
Instruirea civică.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 298 80571;
telefon (mob.): +373 79182756
adresa: or. Comrat, str. Victoriei 11, et. 3
pagina web: www.piligrim-demo.org.md/;
e-mail info@piligrim-demo.org.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“INIȚIATIVA POZITIVĂ”
Abreviere: AO “Inițiativa pozitivă”
Director general: Poverga Ruslan
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (persoanele infectate cu HIV/SIDA și grupurile vulnerabile în contextul
HIV/SIDA, societatea civilă, comunitatea de pacienți);
• Sănătatea publică și promovarea stilului de viață sănătos;
• Activitatea de caritate, sprijinul persoanelor din categoriile social vulnerabile;
• Antreprenoriat social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Comunitatea pacienților (persoanele infectate și vulnerabile la maladia HIV, hepatita virală
„C”, tuberculoză, persoanele cu dizabilități etc.);
• Persoanele care consumă droguri;
• Persoane aflate în conflict cu legea.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Consolidarea sistemelor comunitare. Consolidarea capacității reprezentanților comunităților
de pacienți și a diferitelor asociații ale acestora de a atinge prioritățile în modul cel mai eficient;
• Formarea opiniei publice. Desfășurarea de campanii de informare la scară largă cu
participarea vedetelor și reprezentanților comunității de pacienți, informarea societății
civile prin intermediul mass-media, desfășurarea de acțiuni tematice;
• Influențarea asupra elaborării politicilor publice. Participarea la elaborarea de standarde și
reglementări pentru prestarea de servicii. Impactul asupra stabilirii priorităților asociațiilor
de pacienți în conformitate cu limitările bugetare;
• Extinderea și dezvoltarea parteneriatelor de afaceri și a antreprenoriatului social.
Implicarea reprezentanților sectorului de afaceri în rezolvarea problemelor semnificative
din punct de vedere social. Dezvoltarea antreprenoriatului social. Asigurarea securității
economice a grupurilor social vulnerabile ale populației;
• Dezvoltarea și implementarea de programe / servicii care vizează prevenirea răspândirii
bolilor transmisibile, încurajarea pacienților de a urma întregul ciclu de tratament în
contextul HIV, TBC, Hepatita C, precum și asigurarea sprijinului psihosocial pentru
persoanele cu HIV și grupurile-cheie vulnerabile la HIV.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 660065
telefon (mob.): +373 69 115457
adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 6/2
pagina web: www.positivepeople.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:

PREZENTĂ

93

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RESURSE

PRO BONO

Abreviere: CIR PRO BONO
Director executiv: Simona Patricia Podoleanu
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului;
• Tineretul;
• Startup-uri.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tinerii și tinerii profesioniști;
• Organizațiile de tineret;
• Organele administrației publice locale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului;
• Tineretul;
• Startup-uri.
DATELE DE CONTACT:
telefon: (+373) 69 787 929
adresa: str. Mihai Eminescu 13, s. Tohatin, mun. Chișinău, MD-2092
pagina web: www.probono.md
e-mail: cir.probono@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

PROMO-LEX

Abreviere: Promo-LEX
Director executiv: Ion Manole
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Promovarea democrației și a drepturilor omului.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Locuitorii Republicii Moldova.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea accesului la justiție și a dreptului la un remediu efectiv pentru locuitorii din
regiunea transnistreană;
• Combaterea torturii, tratamentelor inumane sau degradante;
• Promovarea și protejarea libertății și siguranței persoanei;
• Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen;
• Combaterea discriminării și promovarea egalității;
• Desfășurarea misiunilor de monitorizare naționale ale alegerilor din Republica Moldova;
• Participarea la misiunile de monitorizare electorale internaționale;
• Avize la proiecte de legi și acte normative în domeniul electoral;
• Activități de advocacy axate pe procesele de luare a deciziilor;
• Monitorizarea instituțiilor, proceselor și reformelor sectoriale pe domeniile prioritare ale
Asociației;
• Campanii de educație civică și electorală;
• Menținerea și dezvoltarea rețelei de observatori ai Asociației Promo-LEX.
DATELE DE CONTACT:
telefon: 022 450 024
adresa: mun. Chișinău, str. Petru Movilă, 23/13
pagina web: www.promolex.md
e-mail: info@promolex.md
EXPERIENȚĂ DE PARTENERIAT CU ONG-URI LE DE PE MALUL STÂNG:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“CENTRUL DE DREPT CĂUȘENI’’
Abreviere: CDC
Director executiv: Ion Oboroceanu
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția drepturilor victimelor violenței domestice, ale traficului de personae, ale
discriminării și ale altor infracțiuni.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Victimele violenței în familie,
• Victimele traficului de persoane,
• Victimele discriminării și altor infracțiuni.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Crearea, dezvoltarea și menținerea parteneriatelor cu autoritățile publice locale, instituțiile
de asigurare a ordinii de drept, organizațiile neguvernamentale și mass-media pentru a
răspunde nevoilor și cerințelor beneficiarilor direcți.
DATELE DE CONTACT:
telefon 0 (243) 2-36-80 , tel. fax 0(243) 2-42-91
adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare 1/2
pagina FB: https://www.facebook.com/causenilawcenter
e-mail: cd_causeni@yahoo.com; oboroceanu_ion@yahoo.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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CLINICA JURIDICĂ UNIVERSITARĂ
Abreviere: Clinica Juridică
Director: Olesea Tabarcea
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistență juridică, violență în familie, societate civilă);
• Domeniul informațional și educațional. Cultură;
• Dezvoltarea activității de voluntariat.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•
•
•

Pensionarii;
Persoanele cu dizabilități;
Familiile numeroase;
Mamele / tații singuri;
Șomerii;
Studenții;
Grupurile de populație social vulnerabile.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Consultanță juridică gratuită;
• Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și prevenirea discriminării împotriva
acestor categorii de persoane;
• Prevenirea și combaterea violenței în familie;
• Prevenirea corupției și monitorizarea procesului decizional la nivel local și la nivel de
factori de decizie;
• Protecția drepturilor femeilor;
• Instruirea elevilor (voluntarilor).
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): + 373 23 152476
adresa: or. Bălți, str. Pușkin, 38, blocul 5, of. 511.
pagina web: www.clinicajuridica.md
e-mail: clinicabalti@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
CENTRUL PENTRU INFORMARE ȘI COMUNICARE ÎN SĂNĂTATE

(CICS)

Abreviere: CICS
Director: Lilia Onea
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului în domeniul sănătății;
• Stilul de viață sănătos;
• Comunicarea în domeniul sănătății.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Lucrătorii medicali, medicii;
• Asociațiile de pacienți;
• Specialiștii în relații publice.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea capacităților de comunicare ale instituțiilor de sănătate;
• Facilitarea stabilirii schimbului reciproc de experiență și a cooperării utile între specialiștii
în relații publice, medici, reprezentanţii asociațiilor de pacienți;
• Asistență în domeniul comunicării instituțiilor medicale cu populația și informării despre
stilul de viață sănătos.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 342204
telefon (mob.): +373 79 312358
adresa: or. Chișinău, str. Ion Neculce 5, of. 16
pagina web: www.mednews.md/
e-mail: prosanatate.md@gmail.com
EXPERIENȚĂ DE PARTENERIAT CU ONG-URI LE DE PE MALUL STÂNG:
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CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR

(CDF)

Abreviere: CDF
Director executiv: Natalia Vîlcu
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Drepturile omului (asistență juridică, violența în familie);
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Femeile victime ale violenței de gen, inclusiv violența în familie;
• Femeile private de libertate;
• Specialiștii care lucrează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Acordarea asistenței și protecției femeilor victime ale violenței prin:
 informarea despre asistența pe care femeile o pot solicita și primi, precum și explicarea
dispozițiilor legii și a modalităților de apărare a drepturilor femeilor;
 elaborarea plângerilor, declarațiilor și cererilor pentru sesizarea poliției, instanțelor
judecătorești și a altor autorități competente, elaborarea unui plan de asigurare a
securității, inițierea dosarelor civile sau penale;
 acordarea asistenței juridice în cursul examinării cauzei, reprezentarea în fața instanțelor
judecătorești și a organelor de drept;
 consiliere psihologică, terapie de grup;
• Protecția socială a femeilor, asistență privind încadrarea la locul de muncă și formarea
vocațională;
• Prevenirea violenței de gen prin campanii de informare, instruirea specialiștilor;
• Asistență în reforma cadrului normativ și dezvoltarea politicilor naționale care vizează
intervenția eficientă și prevenirea de către instituțiile de stat a cazurilor de violență de gen.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 811999
telefon (mob.): +373 68 855050
adresa: or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 87
pagina web: www.cdf.md
e-mail: office@cdf.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ

“ÎNȚELEGEM AUTISMUL”
Abreviere: AO “Înțelegem autismul”
Conducătorul asociației: Maria Kionig

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informațional și educațional;
• Educație și muncă corecțională cu copiii cu autism.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Copiii cu autism și familiile lor;
• Profesioniștii care lucrează cu copiii cu autism;
• Societatea (formarea toleranței).
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Reabilitarea copiilor cu autism: testarea abilităților copilului, stabilirea obiectivelor și
elaborarea unui program ținând cont de nevoile individuale ale copilului;
• Învățarea părinților să interacționeze cu un copil cu autism;
• Scopul principal al specialiștilor organizației este îmbunătățirea calității vieții copiilor cu
autism și a familiilor acestora;
• Organizarea seminarelor de instruire pentru specialiștii care lucrează cu copiii cu autism
și pentru părinții care cresc acești copii;
• Pregătirea psihologilor, psihopedagogilor, asistenților sociali, educatorilor pentru a lucra
cu copiii cu autism, pe baza Analizei comportamentului aplicat (terapia ABA);
• Creștere personală: creativitate, abordare individuală a fiecărui copil, flexibilitate în lucrul
cu copiii;
• Dezvoltarea curriculumului: evaluarea abilităților copilului, evaluarea complexității
comportamentului nedorit, a cererilor și dorințelor părinților, colectarea datelor, formarea
obiectivelor de învățare, scrierea unui program individual, realizarea manualelor și
materialelor necesare pentru scrierea unui program.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 69 413278
adresa: or. Chișinău, str. Asachi 71/7
e-mail: maria.kionig@gmail.com,
intelegemautismul@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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CENTRUL NAȚIONAL DE SPRIJIN ȘI INFORMARE
AL ONG-URILOR DIN MOLDOVA

CONTACT

Abreviere: Centrul CONTACT
Director executiv: Sergiu Neicovcen

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea societății civile;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• ONG-urile;
• Grupurile de inițiativă;
• Autoritățile publice locale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Asistența și dezvoltarea ONG-urilor;
• Dezvoltarea comunității;
• Dezvoltarea unui model responsabil și transparent de gestionare descentralizată de către
autorităţile locale.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 233948, 068386664
adresa: or. Chișinău, str. București, 83
pagina web: www.contact.md
e-mail: info@contact.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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A.O. CENTRUL PENTRU COPII ȘI TINERET

“MUGURAȘII DE LA BÎC”
Abreviere: AO “Mugurașii de la Bîc”
Președinte: Palii Svetlana

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Dezvoltarea comunității;
• Prestarea de servicii sociale, sportive și culturale.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Grupurile de inițiativă;
• Administrația publică locală.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Sprijinirea și dezvoltarea inițiativelor civice;
• Dezvoltarea sectorului asociativ local.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 68304763
adresa: s. Gura Bîcului, str. Canas Camzin
e-mail: mugurasii@mail.ru;
svetlanapalii@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
COMITETUL NAȚIONAL AL

ICOM MOLDOVA
Abreviere: “ICOM Moldova”
Președinte: Valeria Suruceanu

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Cultura, patrimoniul cultural.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•
•

Personalul muzeului;
Comunitate expertă și profesională în domeniul culturii;
Managerii în domeniul culturii;
Reprezentanții sectorului artistic și de creație;
Reprezentanții profesiilor creative;
Studenții și elevii instituțiilor de artă.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea dezvoltării afacerilor muzeale;
• Conservarea patrimoniului și combaterea comerțului interzis cu obiecte ale patrimoniului
cultural;
• Instruirea lucrătorilor din muzee și patrimoniul cultural, ridicarea standardelor profesionale;
• Acordarea de asistență muzeelor și lucrătorilor din muzee;
• Stabilirea cooperării între instituțiile muzeului și specialiștii din diferite țări;
• Ajutor pentru artiștii începători;
• Promovarea proiectelor de artă social-semnificative;
• Participarea la dezvoltarea politicii culturale a țării.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 69385747
adresa: or. Chișinău, str. 31 August 1989, 115
pagina web: www.icom-moldova.mini.icom.museum/
e-mail: icom.moldova@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA TINERILOR ARTIȘTI

“OBERLIHT”

Abreviere: Oberliht
Președinte: Vladimir Us

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informațional și educațional. Cultură.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Artiști începători și recunoscuți, arhitecții, curatorii, dar și persoanele cu educație
academică, autoritățile publice locale și centrale, reprezentanții instituțiilor mass-media
interesați de localități și oraș și de domeniul spațiului public;
• Studenți care studiază artă, arhitectură, sociologie/antropologie, management cultural;
• Cercetătorii și grupurile experimentate de activiști, inclusiv cei din alte organizații publice.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Asistența pentru artiștii aspiranți, inclusiv prin prezentarea activității lor în cadrul
proiectelor organizate de asociație;
• Sprijin pentru prezența artiștilor locali pe scena artistică internațională;
• Promovarea proiectelor de artă social-semnificative;
• Participarea la dezvoltarea politicii culturale.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 286317
telefon (mob.): +373 79 910102
adresa: or. Chișinău, str. Gh. Asachi, 53/1, lit. “A”, subsol
pagina web: www.oberliht.org
e-mail: info@oberliht.org
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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CENTRUL EDUCAȚIONAL

PRO DIDACTICA
Abreviere: PRO DIDACTICA
Președinte: Rima Bezede
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informațional și educațional.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Reprezentanții din domeniul educațional (profesorii, managerii, lucrătorii din domeniul educațional);
• Instituțiile de învățământ (preșcolar, școlar, învățământ vocațional, instituțiile de învățământ superior);
• Comunitățile locale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Promovarea principiilor unei societăți deschise prin sprijinirea persoanelor fizice și a organizațiilor
interesate de învățarea și dezvoltarea continuă, direcționate pe creșterea personală și profesională și
o integrare mai eficientă în societate. În acest sens, Centrul implementează proiecte educaționale și
oferă un pachet complex de servicii de informare, formare și consultanță. Serviciile pot include, la
cererea utilizatorilor, oricare dintre elementele următoare: analiza nevoilor; elaborarea programelor
de instruire; elaborarea programului de cursuri analitice; elaborarea de mijloace didactice pentru
organizarea de cursuri și alte materiale didactice; elaborarea de materiale și instrumente de evaluare;
dezvoltarea programelor de instruire și organizarea de instruiri; oferirea consultațiilor la cerere;
• Dezvoltarea resurselor umane;
• Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: educație interculturală, educație pentru înțelegerea
diferențelor, toleranță și incluziune socială; pedagogie; psihologie; didactică generală; didactica
disciplinelor individuale; dezvoltarea gândirii critice prin citire și scriere;
• Dezvoltarea profesională a personalului de conducere: management general; managementul educațional;
• Instruirea formatorilor;
• Dezvoltarea personală: abilitățile de comunicare și prezentare; marketing personal;
• Elaborarea curriculumului: evaluarea necesităților; instruirea resurselor umane; proiectarea și
elaborarea materialelor didactice (pentru curriculumul de bază și curriculumul specific școlii);
evaluarea materialelor elaborate și a funcționării acestora în instituțiile de învățământ; utilizarea
experienței teoretice și practice în îmbunătățirea politicii educaționale;
• Dezvoltarea instituțiilor de învățământ: identificarea problemelor; dezvoltarea parteneriatului
strategic de perfecţionare a capacităților instituționale pentru a asigura calitatea educației;
dezvoltarea relațiilor dintre școală și comunitate; îmbunătățirea educației în zonele rurale;
îmbunătățirea educației copiilor aflați în dificultate.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 541994, 542556
adresa: or. Chișinău, str. Armenească, 13
pagina web: www.prodidactica.md
e-mail: prodidactica@prodidactica.md

Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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A.O. CLUBUL SPORTIV DE ARTE MARȚIALE DE CONTACT

“RESPECT-GYM”
Abreviere: AO “RESPECT-GYM”
Președinte: Andrian Gherlac

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informațional și educațional;
• Cultura educației fizice;
• Susținerea și dezvoltarea domeniului artelor marțiale de contact.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Copiii și tinerii, inclusiv cei din categoriile social vulnerabile.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Organizarea și participarea la competiții sportive naționale și internaționale;
• Pregătirea sportivilor echipelor naționale;
• Cooperarea cu organizațiile sportive locale și din străinătate similare pentru promovarea
artelor marțiale;
• Promovarea luptei împotriva utilizării medicamentelor interzise, informarea corectă despre
efectele nocive asupra organismului a steroizilor anabolizanți, despre medicamente,
substanțe dopante interzise, precum și despre sancțiunile aplicate celor care încalcă
legislația în acest domeniu;
• Susținerea copiilor și tinerilor din familiile numeroase, vulnerabile din punct de vedere
social, inclusiv a copiilor cu nevoi speciale.
DATELE DE CONTACT:
telefon: +373 68751038; +373 69645341;
adresa: s. Pîrîta, raionul Dubăsari
e-mail: andriangherlac@mail.ru
antoninalapicus@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

“HABITAT”

Abreviere: ADR “HABITAT”
Președinte: Valeriu Rusu

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Domeniul informațional și educațional;
Consolidarea democrației participative;
Dezvoltarea turismului;
Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Departamentele guvernului;
Agenții economici/afacerile mici și mijlocii;
Populația activă;
Șomerii și alte categorii de persoane dezavantajate;
Organizațiile neguvernamentale din zonele rurale ale Republicii Moldova (ambele maluri
ale râului Nistru).

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Contribuire la consolidarea democrației participative, prevenirea și combaterea corupției în
Republica Moldova;
• Contribuire la dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, turismului rural, agroturismului,
ecoturismului, turismului durabil, la crearea și diversificarea oportunităților pentru
afirmarea femeii și tinerilor în localitățile rurale;
• Contribuire la dezvoltarea competențelor resurselor umane, prin formare profesională
continuă, afirmarea și consolidarea Paradigmei Informației, Cunoașterii și Conștiinței;
• Contribuire la dezvoltarea durabilă integrată a zonelor rurale și la promovarea economiei și
tehnologiilor verzi, prin implementarea proiectelor și organizarea campaniilor de advocacy
și activități de lobby;
• Contribuire la promovarea standardelor ISO și a ideii de integrare a Republicii Moldova în
Uniunea Europeană.
DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +37325421360
telefon (mob.): +373 69245390
adresa: or. Rezina, str. Păcii 61
pagina web: www.habitat.md/
e-mail: adr.habitat@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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CENTRUL DE POLITICI CULTURALE

(CPC)

Abreviere: СРС
Președinte: Veaceslav Reabcinschii

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Cercetarea, analiza și dezvoltarea propunerilor de îmbunătățire a politicilor culturale;
• Îmbunătățirea eficienței managementului organizațiilor culturale;
• Dezvoltarea comunităților locale.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Reprezentanții organizațiilor culturale, în special conducătorii de diferite niveluri;
• Funcționarii organelor administrației publice locale și centrale;
• Comunitățile locale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•
•

Promovarea dezvoltării culturii și artei în Republica Moldova;
Participarea la elaborarea și îmbunătățirea proiectelor de acte normative;
Implicarea societății și a comunităților în dezvoltarea și implementarea politicilor culturale;
Popularizarea și promovarea noilor forme eficiente de gestionare a instituțiilor culturale;
Ridicarea calificării profesionale a specialiștilor în domeniul culturii;
Dezvoltarea organizațiilor culturale;
Cooperarea cu instituțiile de stat și neguvernamentale din țară și străinătate pentru
implementarea programelor culturale comune.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 232023; telefon (mob.): +373 69135687
adresa: or. Chișinău, str. Armenească, 27
pagina web: www.cultura.md
e-mail: office@cultura.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI CONSULTANȚĂ ORGANIZAȚIONALĂ

(CICO)

Abreviere: CICO
Director executiv: Tudor Lazăr

DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Domeniul informațional și educațional. Cultură;
• Dezvoltarea activității de voluntariat;
• Antreprenoriat social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Organizațiile non-profit;
• Instituțiile de stat;
• Organizațiile comerciale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
• Educație și formare (management eficient, management și gestionare a personalului,
scrierea și gestionarea proiectelor, strângerea de fonduri, advocacy, specificul contabilității
și raportării ONG-urilor, evaluarea eficacității personalului, organizarea proceselor de
management);
• Servicii de consultanță (management eficient, servicii juridice, management și personal,
management financiar, advocacy);
• Evaluarea organizațiilor și evaluarea programelor;
• Cercetare.
DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 60 611996
adresa: or. Chișinău, str. Tighina, 11/1;
pagina web: www.management.md
e-mail: info@management.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urilor de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ PENTRU FEMEI ȘI COPII

“NOVA”

Abreviere: АО “Nova”
Director executiv: Curteanu Ala
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Îmbunătățirea sănătății femeilor și copiilor, inclusiv a celor din grupurile de risc;
Drepturile femeilor și ale copiilor;
Protecția socială a femeilor și copiilor;
Problemele ce țin de tematica gender.

GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
•
•
•
•
•

Instituțiile medicale publice și private;
Organizații ale societății civile;
Populația, în special femeile și copiii;
Comunitățile profesionale;
Autoritățile publice locale.

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instruirea personalului medical;
Cercetare;
Dezvoltarea de noi tipuri de servicii, inclusiv în domeniul sănătății, pentru femei și copii;
Protecția drepturilor femeilor și copiilor;
Intervenție timpurie pentru copii;
Consolidarea măsurilor de promovare a încrederii;
Asistență în dezvoltarea și sprijinul asociațiilor de părinți ai copiilor cu risc sau bolnavi;
Dezvoltarea și implementarea de programe/servicii pentru femei și copii.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 52 33 21
telefon (mob.): +373 79535933
adresa: or. Chișinău, str. Independenței, 2/1, of. 43
pagina web: www.nova.md
pagina FB: https://www.facebook.com/ao.nova
e-mail: AO_nova@yahoo.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ
SOCIETATEA ECOLOGICĂ

“BIOTICA”

Abreviere: AO “BIOTICA”
Director executiv: Gabriel Mărgineanu
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția mediului.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Populația locală;
• Autoritățile administrației publice locale;
• Instituțiile statului.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•

Conservarea biodiversității;
Creșterea ariilor protejate;
Dezvoltarea durabilă;
Schimbarea climei;
Lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă în zonele rurale.

DATELE DE CONTACT:
telefon: +373 22 498837
adresa: or. Chișinău, str. N. Dimo 17/4, of. 22
pagina web: www.bioticamoldova.org
e-mail: biotica.md@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:

PREZENTĂ

111

Catalogul asociațiilor obștești de pe malurile stâng și drept ale Nistrului

ASOCIAȚIA OBŞTEASCĂ

“ECOVISIO”

Abreviere: AO “EcoVisio”
Director executiv: Pijevschi Maxim
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani din toate regiunile Republicii Moldova;
• Adolescenții din mediul rural;
• Reprezentanții organizațiilor tematice, grupurilor de inițiativă și comunităților de toate
vârstele.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•
•

Educație pentru dezvoltarea durabilă;
Lumea şi conducerea transformatoare;
Antreprenoriatul social și economia verde;
Dezvoltare rurală și turism;
Plantarea copacilor și agricultura ecologică;
Gestionarea deșeurilor;
Construcția verde și energia.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): +373 79 456612
adresa: or. Chișinău, str. Mateevici, 71, of. 5A
pagina web: www.ecovisio.org
e-mail: info@ecovisio.org
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA OBŞTEASCĂ

“ECOCONTACT”
Abreviere: AO “EcoContact”
Director executiv: Iordanca-Rodica Iordanov
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Protecția mediului.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Organizațiile non-guvernamentale;
• Grupurile de inițiativă locală;
• Autoritățile locale.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•

Centrul „Aarhus” pentru informații și consultanță în domeniul mediului ambiant;
Asistență juridică în domeniul protecției mediului;
Sprijin pentru dezvoltarea comunităților, cu accent special asupra dezvoltării durabile;
Organizarea de instruiri și implementarea de granturi în următoarele domenii tematice:
schimbările climatice, biodiversitatea, dezvoltarea urbană și rurală ecologică, gestionarea
substanțelor chimice, gestionarea deșeurilor, gestionarea integrată a resurselor de apă,
calitatea aerului.

DATELE DE CONTACT:
telefon (mob.): + 373 22 99 61 62
adresa: or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 27/1, MD-2012
pagina web: www.ecocontact.md
e-mail: office@ecocontact.md
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE SALVGARDARE FLUVIALĂ

“ECO-TIRAS”

Abreviere: Eco-TIRAS
Director executiv: Trombițchi Ilie
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie și turism.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• ONG-urile de mediu din bazinul Nistrului;
• Autoritățile publice locale din bazinul Nistrului;
• Comunitățile locale din bazinul Nistrului.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•

Promovarea cooperării transfrontaliere în bazinul Nistrului;
Consolidarea măsurilor de încredere;
Conservarea resurselor de apă și a ecosistemelor din bazinul r. Nistru;
Adaptarea la schimbările climaterice;
Legislația de mediu;
Conservarea biodiversității.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 22 225615
telefon (mob.): +373 69 121726
adresa: or. Chișinău, str-a Teatrului11А
pagina web: www.eco-tiras.org
e-mail: ecotiras@mail.ru
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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ONG “ȚARA VERDE - MOLDOVA”
Abreviere: Țara Verde - Moldova
Președinte: Rusu Olga
DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE:
• Ecologie;
• Antreprenoriatul social.
GRUPURILE-ȚINTĂ ALE ORGANIZAȚIEI:
• Tineri cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani din toate regiunile Republicii Moldova;
• Adolescenții din mediul rural;
• Reprezentanții organizațiilor tematice, grupurilor de inițiativă și comunităților de toate
vârstele.
DIRECȚIILE DE ACTIVITATE:
•
•
•
•
•
•
•

Educație pentru dezvoltare durabilă;
Promovarea păcii și a conducerii transformaționale;
Antreprenoriatul social și economia verde;
Dezvoltare rurală și turism;
Plantarea copacilor și agricultura ecologică;
Gestionarea deșeurilor;
Construcția verde și energia.

DATELE DE CONTACT:
telefon (oficiu): +373 0688 09 876
telefon (mob.): +373 68797109
adresa: or. Bălți, str. Ștefan cel Mare 193
pagina FB: https://www.facebook.com/pg/taraverdemoldova/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/taraverde
e-mail: taraverdemoldova@gmail.com
Experiență de parteneriat cu ONG-urile de pe malul stâng:
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