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RAPORT ANUAL 2021 

Misiunea 
Socială 
Diaconia
// Diaconia
Social Mission

Misiunea Socială „Diaconia” este structura Mitropoliei 
Basarabiei, care activează pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova din anul 2001.
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despre noi 

Misiune

Viziune

Diaconia dezvoltă modele de intervenție socială, bazându‑se pe 
abordarea omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, într‑o 
relație de împărtășire și încredere cu partenerii sociali.
 

O societate activă și ghidată de valorile creștine, rezultat al acțiunii 
permanente și coerente a Mitropoliei Basarabiei prin Diaconia 
care reprezintă modelul de excelență în susținerea aproapelui 
în dificultate.

Valori 
Credinţă/ Dragostea de aproapele/ 
Schimbăm pentru că ne pasă/ Corectitudine/ 
Responsabilitate/ Perseverenţă/ Solidaritate.
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Mai fericit este cel ce 
dă, decât cel ce ia

Este un lucru mare că Mitropolia Basarabiei prin Diaconia 
face lucrarea aceasta de binefacere, așa cum au făcut‑o 
și apostolii, și Sfinții Părinți. De‑a lungul anilor, Diaconia a 
demonstrat că poate face lucruri mărețe fără mulți bani și că 
mai fericit este cel ce dă, decât cel ce ia. Cu ajutorul Diaconiei, 
cei flămânzi sunt hrăniți, cei fără haine sunt îmbrăcați, iar cei 
fără casă își pot găsi adăpost.

,,

ÎPS Petru,
Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor
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PROGRAMUL
ÎN BRAȚELE MAMEI

Programul 

mamei

Centrul de 

Centrul 
Maternal
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În 2011, primele 5 cupluri mamă‑copil 
își găsesc la Centrul Maternal „În 
brațele mamei” sprijinul și un spațiu 
securizant pentru a învăța cum să‑și 
croiască propriul drum. Centrul de 
Consultanță ‑ echipa formată din 
asistentul social, psiholog, preot și 
coordonatorul proiectului ‑ a continuat 
să lucreze cu familiile din comunități, 
unde am văzut că era nevoie de o 
mână de ajutor pentru a consolida 
legătura dintre mame și copii. Uneori, 

aceasta însemna să ajutăm mamele 
singure cu pachete alimentare 
lunare sau cu medicamente. Alteori, 
implicarea noastră ajuta o altă 
familie să depășească o situație de 
impas temporară. Așa, Centrul de 
Consultanță rămâne un instrument 
sensibil, prin care măsurăm și, 
totodată, încercăm să răspundem 
la nevoile familiilor în care relația 
mamă‑copil are nevoie de un pic mai 
multă atenție și suport.

Centrul Maternal și Centrul de Consultanță se 
deschid în 2011. În 2010, porneam prin țară cu 
o echipă formată din coordonatorul proiectului, 
asistentul social, un psiholog și preotul. Pe de o parte, 
trebuia să înțelegem dacă este nevoie de un serviciu 
de asistență complexă pentru cuplurile mamă‑copil 
aflate în situații de emergență deși, experiența 
noastră de până atunci venea cu suficiente dovezi 

că există un lapsus vizibil în sistemul serviciilor 
de protecție socială destinate acestui grup de 
beneficiari.  Pe de altă parte, voiam să identificăm 
care sunt nevoile reale și problemele cuplurilor 
mamă‑copil în viața lor cotidiană. După un an 
de asistență comunitară în formula unei echipe 
mobile, era clar că un centru maternal este mai 
mult decât binevenit. 
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Ariana și comoara ei 
Ariana a crescut la o casă de copii. De asta 
a ales să facă studii la un colegiu cu profil 
pedagogic, ca să poată fi alături de „oamenii 
mici”. Ziua învăța, iar nopțile lucra chelneriță. La 
scurt timp, după ce a rămas însărcinată, relația 
cu tatăl copilului s‑a întrerupt. Avea 19 ani, în 
mai puțin de trei luni urma să nască, fusese 
exmatriculată de la colegiu și nu mai putea să 
facă abuz de ospitalitatea unei prietene care 
o găzduia la ea. Căutase pe Internet și aflase 
despre „Centrul Maternal”. Recunoaște că nu 
era prea încântată de ideea de a locui într‑un 
centru… I se părea că aici va sta închisă, departe 
de lume. Ca să ajungă în scurt timp să se simtă 
aici ca acasă. Aici cunoaște fiecare colțișor și 
știe istoriile tuturor celorlalte mămici alături de 
care își educă pruncii. Anul acesta, înainte de 
Paști, se afla în vizită la o cunoștință. Planificase 
să rămână la ea, împreună cu fetița sa, Alina, 
până după sărbători. Dar cu cât rămâneau mai 
puține zile până în ziua luminată, cu atât mai 
nerăbdătoare era să revină la Centrul Maternal, 
pentru că „eu trebuie să fiu acasă de Paști!”. Iar 
acasă înseamnă locul în care a învățat să aibă 

grijă de sine și de copilul ei, la Centrul Maternal. 
Ariana este acum beneficiara cu cel mai 
potrivit profil pentru a trece la ultima etapă a 
Programului.  Va putea să locuiască, împreună 
cu Alina la „Casa Mariei”, o locuință de tip 
garsonieră, unde va duce un mod de viață 
aproape independent, testându‑și capacitățile 
de a asigura un trai decent pentru sine și Alina.
Imediat ce termină cursurile de scurtă durată, 
va merge să lucreze ca frizeriță în timpul zilei, 
iar seara va face curat la o grădiniță. Asta îi va 
permite să plătească costurile pentru serviciile 
comunale consumate cât timp locuiește la 
Casa Mariei și chiar să facă mici economii. 
Andreea are planuri mari pentru sine și fetița ei. 
Și asta este cea mai mare victorie a ei, faptul că 
a învățat să viseze, să găsească soluții fără să 
renunțe la mica Alina, comoara ei cu cârlionți 
de aur.  
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10 ani de Program înseamnă

148 de mame ajutate să‑și 
păstreze copiii alături

Anul 2021,
a venit cu provocări pentru beneficiari 
și echipă, dar și cu realizări frumoase:

Ceea ce nu putem reda în cifre sunt emoțiile trăite, schimbările de 
atitudine și lucrurile noi învățate de mame. Le admirăm pe fiecare că au 
ales să‑și aducă pe lume pruncii și ne bucurăm pentru realizările lor.

Aici puteți afla mai 
multe despre Programul 
„În brațele mamei” 

29 de cupluri mamă – copil au 
beneficiat de grijă și asistență 
complexă în Centrul Maternal;

14 cupluri mamă – copil au fost 
asistate în comunitate;

200+ de familii în criză temporară s-au 
bucurat de suport în funcție de nevoi.
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De obicei, proiectele rețelei „Caritas” din Italia la nivel internațional iau naștere 

ca urmare a unor urgențe majore și relația cu partenerul local continuă pentru 

câțiva ani în faza de desfășurare a proiectului. În cazul Diaconia s‑a întâmplat 

ceva special, „generativ”. Dialogăm constant, într‑un mod dinamic, acceptând 

uneori provocări complexe care ne‑au permis să experimentăm cu creativitate 

un nou mod de a fi aproape de semenii noștri. (...) Diaconia, cu simplitate 

și creativitate, m‑a făcut să înțeleg cum se implică întreaga comunitate. 

(...) Capacitatea Diaconiei de a‑i face pe cei în dificultate protagoniști ai 

schimbării a contribuit la transformarea proiectelor în procese generative. 

(...) O organizație care investește în tineri (...) este o garanție a viitorului. 

Sergio Malacrida, 
departament Cooperare Internațională, 

Caritas „Ambrosiana”:

Vizionați interviul integral 
cu Sergio Malacrida – aici:
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Centrul de Resurse 
Călăuza Solidarității 

Centrul de Resurse

Facilitarea 

Parlamentul 
Tinerilor

Centrele
comunitare
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Părintele Ioan Cosoi, coordonatorul programului, povestește 
despre Centrul de Resurse cu drag și cu mândrie. 

Nu putem vorbi despre Centrul de Resurse „Călăuza Solidaritățiii”, fără să 
amintim despre centrele parohiale. Diaconia s‑a născut din centrele parohiale, 
o acțiune socială de lungă durată, cu intervenții ghidate pornind de la nevoile 
oamenilor care locuiesc în comunitățile de referință. 
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Centrul de Resurse „Călăuza Solidarității” 

Oamenii au gravitat mereu în jurul 
acestor centre. Omul și potențialul 
lui pun în fața noastră o mare 
responsabilitate pentru parcursul 
beneficiarilor noștri. Încercăm să‑i 
ghidăm și să‑i modelăm în timp prin două 
componente esențiale. Voluntariatul 
este primul și cel mai important pilon al 
programului. Pe acțiunile de implicare 
socială benevolă se țin practic toate 
serviciile care se regăsesc în centrele 
parohiale ‑ cantina socială, baia și/ sau 
spălătorie socială, garderoba, orele de 
after school, atelierele de croitorie etc. 

Beneficiarii noștri sunt oameni, nu cifre. 
Lucrăm cu ei în dinamică și măsurăm 
rezultatele în timpul pe care un copil îl 
petrece calitativ, cu folos pentru el și în 
siguranță. Acum, Centrele parohiale cu 
care colaborează Diaconia sunt percepute 
cel mai des ca locurile unde orice copil din 
comunitate poate fi ajutat să se dezvolte, să 
se descopere pe sine, spune părintele Ioan. 
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Cel de‑al doilea reper al programului 
este identificarea nevoilor exacte ale 
comunității și răspunsul nostru prompt 
la aceste nevoi. Unul dintre exemplele 
cele mai clare în acest sens este 
proiectul „Brațele părintești”, care 

presupune susținerea la distanță a 
familiilor vulnerabile care au copii 
școlari, prin oferirea de suport material 
(produse alimentare, haine, produse 
igienice, rechizite școlare etc.).

Facilitarea comunitară, un alt 
domeniul de intervenție al Programului, 
presupune o schimbare de paradigmă, 
de la intervenția directă, la inițiativă prin 
liderii formali și neformali din localitate. 

Sunt așa cazuri când oamenii știu ce 
vor, ei pot rezolva problema cu propriile 
resurse, au totul pentru asta, dar ceva 
îi împiedică să-și unească forțele și să 
treacă la acțiune. Și atunci Diaconia, 
prin facilitatorii comunitari, este cea 
care îi unește.

Dar rezultatele merită toate 
eforturile, mai spune Coordonatorul 
departamentului. Și amintește de 
satul Lucașeuca, unde în 2021, după 
câțiva ani de discuții și negocieri, 
comunitatea a reușit totuși să se 
mobilizeze și să reabiliteze unul 

dintre simbolurile satului. Băștinașii 
au organizat o întreagă campanie de 
fundraising prin colind, au implicat și 
diaspora și au reușit să colecteze suma 
necesară pentru a reabilita fântâna 
de la intrarea în sat, să amenajeze 
teritoriul din preajmă și să transforme 
locul într‑o carte de vizită a localității ‑ o 
bună ilustrare a înțelepciunii populare 
care spune că omul face locul. Mai 
ales atunci când omul este ajutat să 
înțeleagă că tot ceea de ce are nevoie 
pentru a schimba locul și lumea în care 
trăiește se ascunde chiar în inima lui…
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Parlamentul Tinerilor

Programul DARE

2021

• am oferit 28 de mini granturi 
• am facilitat peste 30 de evenimente comunitare
• 7 echipe consolidate de tineri au identificat soluții pentru 

problemele din localitățile lor 
• 3 ONG‑uri fondate
• 200 de copii  din Centrele Parohiale de la Cania, Săseni, 

Coșcalia, Roșu, Fetești s‑au bucurat de activități ludice și 
educative pe parcursul întregului an

• 79 sesiuni SOLE 
• 10 activități cu părinții. 
• 8 ateliere pentru părinți, la care au învățat 

cum să îmbunătățească relația cu copiii lor.
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Programul DARE

Caritas Austria colaborează demult cu Diaconia. 
Este uimitor cum a crescut organizația în ultimii 
20 de ani. Igor și echipa sa sunt mereu deschiși 
către inovare socială, oferind servicii de înaltă 
calitate persoanelor aflate în nevoie. Suntem 
foarte mândri că Diaconia este partenerul nostru.

În opinia mea, cea mai importantă schimbare 
de la începutul cooperării noastre cu Diaconia a 
fost transformarea digitală  și socială prin care 
a trecut organizația.

Digitalizarea a ajutat-o pe Diaconia să mobilizeze 
noi resurse, să împuternicească și să ofere o 
voce generației tinere, prin proiecte precum sunt 
Parlamentul Tinerilor sau Young Diaconia.

În calitate de furnizor de servicii sociale, 
organizația s-a angajat să proiecteze servicii noi 
pentru persoanele aflate în nevoie și să le extindă 
pe cele existente. 

În centrul atenției Diaconiei au fost întotdeauna 
oamenii, nevoile lor individuale și identificarea 
modalităților de îmbunătățire a vieții lor. 

Felicitări pentru cei 20 de ani de servicii sociale 
extrem de profesioniste!

Mag.a Gudrun Gusel, MAS
Șefa Unității de Program 
Europa, Caritas Austria
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Programul Apartamentul 
Social Spre Independență
Programul „Spre Independență” asigură creșterea capacităților de reintegrare 
pentru adolescentele cu vârsta cuprinsă între 16‑18 ani, orfane sau orfane social.

Programul
Apartamentul Social

Centrul de 

Apartamentul Social
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Programul Apartamentul 
Social Spre Independență

Programul „Spre Independență” asigură integrarea 
socială a tinerelor cu statut de copil rămas fără ocrotire 
părintească, care provin din instituții rezidențiale ori 
din servicii de îngrijire alternative, precum și a fetelor 
aflate în situații de risc, din familii social vulnerabile. 
Anual, 6 fete primesc aici servicii de găzduire, 
asistență complexă (socială, psihologică, spirituală, 
vocațională), dar și șansa de a obține o meserie 

în cadrul unei școli profesionale sau cursuri 
profesionale de scurtă durată. La modul 
practic, aceasta înseamnă că, timp de 11 
luni, echipa Apartamentului Social va face 
tot posibilul pentru a ajuta aceste fete să‑și 
dezvolte deprinderi de viață autonomă, să aibă 
grijă de sine, să învețe o meserie, să‑și câștige 
propriul ban, să relaționeze cu cei din jur, să fie 
capabile să‑și planifice viața pe termen lung și 
să facă față situațiilor diverse. 

În fiecare an, măsurăm reușita prin numărul contractelor de angajare în câmpul 
muncii pe care le semnează absolventele noastre. Așa presupune partea 
tehnică și indicatorii de calitate. Dar mai este un registru, unul mult mai sensibil 
la indicatorii vii de calitate, pe care educatorii proiectului l‑au elaborat și avizat 
pe măsură ce generațiile de absolvente se perindau.
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Programul Apartamentul Social „Spre Independență”    

 – paradoxal, dar e cel mai bun compliment pe 
care pedagogii îl pot culege de la aceste copile, 
spune Coordonatoarea proiectului, Iraida 
Cazac. – Înseamnă că beneficiara e pregătită și 
motivată să înceapă viața autonomă. Căci sunt 
și altfel de situații, când momentul despărțirii de 
Apartamentul Social se lasă cu lacrimi, regrete 
sau o doză mult prea mare de neîncredere, 
frică. Și pentru astfel de situații locuința 
socială asistată „Casa Maria” reprezintă soluția 
ideală. Aici beneficiarele continuă să rămână 
încă o perioadă sub monitorizarea discretă a 
pedagogilor. 
În 11 luni, încercăm să schimbăm traseul 
unei copile.  O ajutăm să învețe o meserie, 
să‑și găsească un loc de muncă, să facă mici 
economii.

Mulțumesc pentru tot, aici am înțeles ce înseamnă să fii în siguranță, 
dar abia aștept să plec de sub aripa voastră, să stau singură!
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Iar faptul că lucrează în același loc mai mult 
de 3 luni e un succes extraordinar pentru noi 
și pentru beneficiară.  De obicei, aproximativ 4 
din 6 reușesc. Să nu uităm că vorbim despre 
copii care au nevoie de o abordare specială. 
Până acum, 15 generații de fete au trecut prin 
Apartamentul Social, proiect care le‑a ajutat 
să creadă în puterea lor, unde au învățat că 
oamenii pot fi buni și iubitori. 

Din 2007, 90 de fete din toate raioanele 
Republicii Moldova au fost ghidate cu grijă 
în drumul lor „Spre independență”. 12 au 
beneficiat de etapa extinsă a Programului, 
în locuința socială asistată.  

21 susține proiectele noastre pe www.diaconia.md



Cantina Socială Mobilă
Aproape de Aproapele

Cantina Socială Mobilă „Aproape de 
Aproapele” funcționează din 2013 și este 
unul dintre serviciile noastre prin intermediul 
căruia oamenii nevoiași (bătrânii, persoanele 
fără adăpost, etc.) primesc, zilnic, un prânz 
cald gratuit. Pentru mulți dintre beneficiarii 
cantinei, acel prânz înseamnă șansa de a 
întâlni ziua de mâine. Totuși partea cea 
mai valoroasă a proiectului vine din latura 
educativă a proiectului. Cantina Mobilă 
este instrumentul prin care Diaconia cultivă 
solidaritatea socială, oferind oricui șansa 
de a fi un om bun. 

Când a preluat gestionarea cantinei, 
părintele Andrian Agapi știa că va trebui 
să hrănească bătrânii și oamenii nevoiași. 
Mai știa că inițiativa se ține pe bunătatea 
oamenilor care donează pentru acel prânz 
cald și pe munca tinerilor voluntari. Era 
exact ceea ce este chemat să facă un preot, 
să lucreze concomitent cu două generații, 
de la două capete ale vârstelor.
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Pandemia a venit peste noi cu niște adevăruri 
care ședeau ascunse… la suprafață. Când 
au fost interzise parastasele, de rând cu alte 
adunări în masă ale oamenilor, oamenii au 
găsit în cantina mobilă o alternativă pentru 
mesele de pomenire în memoria celor pe 

care i‑au pierdut. Părintele Andrian visează 
ca, într‑o zi, toate mesele de pomenire ale 
răposaților să devină prânzuri calde pentru 
oamenii nevoiași.

Ca preot, am încurajat enoriașii de 
nenumărate ori să renunțe la parastasuri 
în sânul familie, făcând schimb de ștergare 
și daruri scumpe între rude. Sunt gesturi fără 
sens. La cer se înalță rugăciunea sinceră a 
flămândului care și-a potolit foamea și a 
zis „bogdaproste, Dumnezeu să-l ierte/ să 
o ierte”. 

Din cei peste 160 de oameni care vin la 
cantina socială în fiecare zi, dacă măcar 
jumătate spun cu recunoștință aceste 
cuvinte, gestul bunătății capătă mult mai 
mult sens și putere prin acești oameni.
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De 9 ani deja, un preot și câțiva voluntari 
împart pâine puhavă și prânzuri calde 
oamenilor flămânzi din stradă. De unde vine 
cea mai mare împlinire a părintelui Andrian? 
Din puterea cantinei sociale de a sparge 
stereotipuri și de a clădi punți între generații.

Aici bătrânii au posibilitatea să‑i vadă pe 
tineri altfel decât s‑au obișnuit. Tinerii nu 
mai sunt copiii indiferenți și aroganți care 
nu le oferă locul în transportul public. Din 
mâna voluntarilor bătrânii primesc o bucată 
de pâine și o supă călduță. Iar voluntarii, la 
rândul lor, învață respectul pentru oamenii în 
etate și o lecție dură a vieții. Un copil de 15‑16 
ani se uită direct în ochii bătrâneții și sărăciei, 
fără filtre și menajamente. Cu singurătate, 
neputință și fără o gură de pâine, chiar dacă 
ai muncit o viață.

Pe parcursul anului 2021, în cele două puncte de distribuţie (parcul Serghei Lazo 
și parcul Mezon), grație implicării unui grup de 35 de voluntari, au fost oferite cca  
20 150 de prânzuri calde pentru sute de beneficiari. 
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În 2010, când m-am alăturat echipei 
Monaco Aide & Présence (MAP) în calitate 
de Secretar General, existau deja legături 
puternice cu Diaconia, stabilite încă în 2005 
după o misiune de evaluare a nevoilor. MAP 
își dorea să se implice în Moldova, având în 
vedere proximitatea geografică și nevoile 
umanitare enorme și fiind, totodată, atrași de 
experiența valoroasă a Diaconiei în asistarea 
persoanelor vulnerabile, fie că este vorba 
despre copii, vârstnici sau mame singure.

De atunci, sprijinul MAP s-a extins continuu 
prin finanțarea de noi proiecte și inițiative în 
fiecare an. Diaconia acordă o mare atenție 
nevoilor reale ale beneficiarilor săi, cu multă 
previziune și grijă. Cea mai importantă 
schimbare care a avut loc de când MAP 
a început să susțină Diaconia constă în 
impactul social al proiectelor sale, care 
îmbunătățesc vizibil condițiile de viață ale 
beneficiarilor din comunități, în special ale 
femeilor și ale mamelor singure

Salut personal munca pe care o face zi de 
zi echipa Diaconia! Linda AMMENDOLA,

Secretar General MAP
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Banca de Haine
De la independența țării am îmbrăcat săracii noștri din 
donațiile oamenilor din afară. Banca de Haine este primul 
proiect prin intermediul căruia am reușit să demonstrăm 
că există suficiente resurse în Republica Moldova care pot 
servi ca soluții concrete la nevoile oamenilor. Ne bucurăm 
că în acest an reușim să sărbătorim 5 ani de activitate a 
programului, având ca partener echipa PETROM Moldova 
și sprijinul a mii de donatori care aduc zilnic bunuri la cele 
4 boxe de colectare a hainelor din Chișinău. 

Ca urmare a valului de solidaritate inițiat prin donațiile din 
capitală, au urmat grupuri care se auto‑organizează la 
nivel de comunități și care fac posibilă distribuția acestor 
donații de haine, jucării și încălțăminte către beneficiari. 

Astfel, cei care aduc donații la Banca de Haine trăiesc prin 
gestul propriu de bunătate mesajul proiectului: Donează 
haine, dăruiește căldură.
Bunurile colectate aici sunt ulterior distribuite în rețeaua 
de garderobe sociale din parohii. Beneficiarii donațiilor 
sunt oamenii nevoiași: familiile social vulnerabile, bătrânii, 
persoanele fără adăpost etc.
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Doamna Aga Mariana, coordonator 
Garderoba Socială din comuna Săseni, ne‑a 
povestit cu mândrie despre acest proiect 
realizat de către Centrul Parohial ,,Sfântul 
Nicolae” în parteneriat cu Misiunea Socială 
Diaconia.
,,La inițiativa echipei Centrului Parohial, în 
una din săli au fost efectuate lucrări de 
reparație cosmetică. La fel au fost aduse 
mese pe care grupul de voluntari au sortat 

hainele donate de oameni cu inima mare, 
astfel ca fiecare beneficiar să le preia după 
vârstă și necesitate. Prin acest proiect ne-
am propus să asistăm cât mai multe familii 
social-vulnerabile, bătrâni, persoane cu nevoi 
speciale. Zilnic aici vin zeci de beneficiari 
pentru a-și alege haine și încălțăminte, pe 
care din diferite motive nu și le pot procura. 
Acest proiect a devenit o frumoasă acțiune 
de solidaritate pentru comunitatea noastră”.

,,Eu vin des la Garderoba Socială, am 4 copii, 
ei cresc repede și mereu avem nevoie de 
îmbrăcăminte și încălțăminte. În vremurile 
de azi, avem noroc că măcar pe haine nu 
trebuie să cheltuim bani. Acum se apropie 
școala și trebuie copiii îmbrăcați, așa că am 

venit să văd ce au mai adus de la Chișinău”.
În 2021, prin intermediul boxelor (amplasate 
în Chișinău), au fost colectate 35 tone de 
bunuri și distribuite către oamenii nevoiași 
din 28 de comunități. 

Irina, beneficiară a Garderobei Sociale.
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Cu ocazia celebrării celor 20 de ani de 
activitate, am lansat Campania „De 20 de 
ani schimbăm pentru că ne pasă”, mesaj 
care ne definește perfect la această vârstă 
frumoasă. Ne‑am propus să marcăm jubileul 
printr‑o serie de evenimente speciale.
 
Am inițiat o serie de dialoguri 
sincere și calde (Click aici pentru 
detalii) cu oamenii alături de 
care am crescut. Fiecare dintre 
ei, parteneri și prieteni, a vorbit 
despre interacțiunea cu programele Diaconiei 
și despre motivele pentru care aleg să susțină 
activitatea noastră.

Am lansat cea de‑a 12‑a 
ediție a Campaniei de Paști 
„Masa Bucuriei”, un proiect 
național de solidaritate 
socială în sprijinul oamenilor 
nevoiași, în special al 
bătrânilor singuratici. 
Tradițional, parte din 
campanie a fost colecta 
de produse alimentare, 
desfășurată în cele mai 
mari rețele de magazine din 
Chișinău și întreaga țară.

Evenimente și campanii de 
consolidare a schimbărilor 
care fac diferența
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În 2021, am lansat un nou proiect pentru 
copiii din localitățile rurale – Ludobus. 
Inițiativa s‑a născut ca urmare a unei 
necesități indentificate în comunitățile 
rurale, în mod special, unde copiii au 
un acces limitat la jocuri și activități 
extrașcolare. Este vorba despre un serviciu 
inovativ, un microbuz echipat cu o ludotecă 
diversificată, menit să ofere copiilor accesul 
la joc în aer liber, ateliere de creație și 
educație.
De asemenea, pentru voluntarii Diaconiei, 
Ludobusul reprezintă o nouă zonă în 
care să facă voluntariat pe parcursul 
anului, punând creativitatea lor în slujba 
comunităților, obținând totodată noi abilități 
și oportunități de creștere.
În 2021, 35 de voluntari au dus bucuria 
jocului la mii de copiii din 25 de comunități.

Tot în acest an, unul dintre cele mai mari 
proiecte ale Diaconiei, Centrul Maternal 
„În Brațele Mamei” a împlinit 10 ani de 
activitate, motiv de bucurie și prilej minunat 
de totalizare a rezultatelor, pe care l‑am 
marcat în cadrul unui eveniment special 
cu genericul „Celebrăm Viața”. În același 
context de sărbătoare, a fost ctitorit și 
Centrul de informare și consiliere pentru 
femeia aflată în criză de sarcină, care 
urmează să fie inaugurat în cel mai scurt 
timp.
„A fost o susținere enormă pentru mine, pot 
spune chiar că am fost binecuvântată cu 
acest Centru, acolo am cunoscut oamenii 
care m‑au susținut din toate punctele de 
vedere, acolo am găsit tot de ce aveam 
nevoie la acel moment.”, Cristina Duminică, 
prima beneficiară a Centrului Maternal.

În acest an, din cauza pandemiei de COVID‑19, colecta de alimente s‑a desfășurat fără 
implicarea sutelor de voluntari. Chiar și așa, prin solidarizare și implicare comună, am 
reușit să adunăm 4000 mii de prânzuri calde și 1400 de pachete alimentare ce au fost 
distribuite în ajunul Sărbătorilor de Paști, dar și sub formă de prânzuri la Cantina Socială 
a Diaconiei.

Click aici pentru detalii

Click aici pentru detalii Click aici pentru detalii

Click aici pentru detalii
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Am organizat 3 campanii

Cursa Bunătății a fost altfel. În perioada iunie‑iulie a avut loc lansarea unei 
ediții de acțiuni sportive, menite să cultive solidaritatea în rândul copiilor.

În 5 comunități rurale, copiii și adulții au exersat bunătatea prin implicare. 
Fiecare comunitate a ales o cauză pentru care s‑au mobilizat în activități 
de fundraising. 

Pe lângă explozia de emoții pozitive de care 
au avut parte complicii acestor activități, 
resursele financiare care au fost colectate 
i‑au ajutat să soluționeze unele probleme 
din localitate. Centrul Comunitar de la 
Săseni a instalat 2 geamuri noi, la Inești 
a fost amenajat parcul intergenerațional, 
iar la Bălășești ‑ un teren de joacă. Grupul 
de inițiativă de la Bogheni a colectat cca 
10 mii lei pentru amenajarea Parcului de 
agrement destinat tuturor localnicilor. La fel 
și în Roșcani, ne‑am bucurat de rezultate 
frumoase: au fost colectați cca 17 mii de lei 
pentru amenajarea izvorului de la intrarea 
în sat, dar și pentru susținerea a 6 copii cu 
dizabilități. 
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Campania națională de prevenire a 
risipei de alimente și a foametei  ‑ la 
cea de‑a II‑a ediție. Această campanie 
vine cu scopul de a sensibiliza societatea, 
agenții economici și autoritățile publice 
asupra problemei risipei alimentare, 
dar și să inspire la un comportament 
responsabil, ca ulterior să putem salva 
tone de alimente și să prevenim foamea.
 
Campania a culminat cu organizarea unei 
colecte de produse alimentare în rețelele 
de magazine din capitală și din teritoriu, 
cu implicarea a peste 50 de voluntari. 

Prin eforturi comune, au fost adunate 
circa 3700 kg de produse alimentare, 
transformate în 7400 de prânzuri pentru 
diferite categorii de persoane vulnerabile 

(bătrâni, persoane cu nevoi speciale, copii, 
mame singure, etc).

„Cu bucurie am constatat că mii de oameni 
rezonează cu efortul Băncii de Alimente: de 
a reduce numărul persoanelor care suferă 
de foamete și malnutriție în Republica 
Moldova. Prevenirea risipei de alimente 
și solidaritatea sunt rețeta prin care putem 
să oferim un sprijin persoanelor aflate 
în dificultate.”, Oleg Paraschiv, Director 
Banca de Alimente

Vizionați reportajul video – aici
Sau scanați QR codul
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Pentru al XI‑lea an consecutiv, în preajma 
sărbătorilor de iarnă, Misiunea Socială 
„Diaconia” a lansat Campania de Crăciun 
„În brațele mamei”. Din nou, ne‑a mobilizat 
aceeași dorință de a susține cuplurile 
mamă‑copil asistate de echipa Centrului 
Maternal. 
Decembrie – ianuarie a fost perioada în 
care am povestit întregii țări istorii de viață 
emoționante ale mamelor care, indiferent 
de greutățile prin care trec, continuă să‑și 
crească pruncii. 

Am dezvăluit cele mai reușite 
modele de responsabilitate socială 
corporativă, dezvoltate de donatorii 
noștri. Rezultatele ne‑au bucurat 
pe toți: au fost colectate resurse 
financiare suficiente pentru a 
acoperi nevoile beneficiarilor 
Centrului Maternal „În brațele 
mamei” pentru un semestru întreg. 
Alte câteva sute de familii din 
întreaga țară aflate în situații de 
criză au primit pachete cu produse 
alimentare și dulciuri.
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Membrii Consiliului 
de Administrație

Mitropolit al Basarabiei și 
Exarh al Plaiurilor, Președintele 
consiliului de administrație

ÎPS Petru
Preot, Consilier
mitropolitan

Nicolae Crețu
Om de afaceri

Marin Sirbu

Consultant în planificare 
strategică

Cristian Neguț
Expert în comunicare strategică

Steluța Andreev
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Pe parcursul a două decenii, am devenit 
promotorii unei schimbări de atitudine

Marcarea jubileului unei organizații este momentul 
în care celebrăm și împărtășim bucuria realizărilor. 
În cei 20 de ani Diaconia a schimbat destine, a crescut 
generații empatice și responsabile, a actualizat și a 
oferit detalieri practice ale îndemnului evanghelic al 
lui Hristos: de a hrăni, îmbrăca și de a fi milostiv cu 
aproapele nostru.
Pe parcursul celor două decenii am devenit 
promotorii unei schimbări de atitudine, contribuind 
la modernizarea sistemului de servicii sociale al țării. De asemenea, am ajutat 
comunitățile să valorifice moștenirea lăsată de strămoși prin prezența unei parohii 
a bisericii ortodoxe în interiorul căreia să redescoperim împreună noțiunea de 
Comunitate prin Comuniune, adusă de proiecte sociale. Diaconia a crescut împreună 
cu pruncii de la Centrul Maternal și tinerii din programul „Spre Independență”, s‑a 
format împreună cu voluntarii, care în timp au devenit cetățeni responsabili. Am 
fost alături de bătrânii din satele basarabene rămași fără familii.
Am învățat că actul filantropic nu este doar o acțiune sporadică, ci este o abordare 
profesionistă și am adus acest concept de 20 de ani la un alt nivel. 
Suntem conștienți că Dumnezeu face bine prin oameni și ne dorim să rămânem 
acei oameni prin care El își va revărsa mila către cei înevoiți.

IGOR BELEI,
Director executiv al Misiunii Sociale
„Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei
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Mulțumiri
Mulțumim tuturor voluntarilor, partenerilor, donatorilor și jurnaliștilor grație cărora am 
reușit să avem, și în 2021, proiecte cu impact pentru comunități și beneficiari.

Caritas Viena (Austria) • Caritas Ambrosiana (Italia) • Episcopia Ortodoxă Română a Italiei • Monaco 
Aide et Presence (Monaco) • Bambini în România (Italia) • Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen 
(Austria) • FONDAZIONE PEPPINO VISMARA.

Donatori internaționali:
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Ambasada României în Republica Moldova •  Plaiul-Bîrlădean S.R.L. • Chateau Vartely • Centrul Diagnostic 
German •  Oriflame • Balkan Pharmaceuticals • FC Zimbru Chișinău • Donaris Vienna Insurance Group 
Premier Energy Distribution • Ogilvy • Colibri • Summit Events • Kaufland Moldova Santehlinia S.R.L. 
Caracas-Dental • Lornet SRL • Medicamentum S.A. •  Orbico • Nouconst • Petrom Moldova • Credit 
Rapid S.R.L. • TITITI SI C S.R.L • Bicomplex • Becor SRL •  Lactis • Fauritorul S.A• Agdav SRL • Iute 
Credit Global Store • Agarista Agricolă S.R.L. • Alfa Nistru S.A. • Calcar S.A. •  Cutezătorul Agricol S.R.L.  
OSCE Misiunea în Moldova • Pannamore S.R.L. • Pegas SRL • Salamer Com S.R.L. • VINARIA PURCARI 
S.R.L.• Lokmera S.R.L. • I.M. GRAWE CARAT ASIGURARI S.A.Î. • S.R.L. Inatol-Agro Lornet SRL • S.R.L. 
Augustelift • Silvita - Doi S.R.L. • CA „Asterra Grup” SA • S.C. Calbor Grup S.R.L. S.C. Casaviconis-Vch 
S.R.L. • Kapsuki S.R.L • A.V.N.-Dragos S.R.L. •  L.Vasilachi Î.I. • Moraru Mihaela Notar Privat P.S.J.  
Sogno S.R.L • Art-Vest S.A. • Atlantic & C S.R.L. • Angroset S.R.L. •  Ghervas-Petrol S.R.L. • Clavdibar 
S.R.L. • S.C. Logitera S.R.L. • I.C.S. Moldiesel S.R.L. • Fautor S.R.L. • Cebotari  F. M. G.Ţ. • S.C. Normexim 
S.R.L. • Artizana S.R.L. • S.C.Balcombe S.R.L. • Diamars S.R.L. • Samotrans S.R.L. • CA Iosif Mardari  
Carolina Bulat SRL •  Detox Delivery •  O.C.N. Corporația de Finanțare Rurală •  Agenția de Guvernare 

Electronică •  Nestle SRL •  Brutăria Bardar •  Paste Cuca •  Victoria-Bakery SRL •  Dismarket SRL  • 
Revenco Logistic SRL •  S.C. Panilino SRL. • Learning Ecosystem •  Linella •  ICS METRO Cash & Carry 
Moldova S.R.L. •  AO Școala de Meserii „Insula Speranțelor” •  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă/Oficiile teritoriale •  Direcția Municipală de Asistență Socială și Protecția Familiei/Direcțiile 
teritoriale •  SRL Fundația „Regina Pacis” •  CCF Moldova •  MRC Caritas Moldova •  Neovita •  PayMaster. 

Echipele Media: Interakt • Agora.md • Moldova 1 • TVR Moldova • EA.md •  Unica.md • Diez.md • 
Basilica.ro • Pro TV • TV8 • Publika.md • Radio Moldova • Radio Chișinău • Radio Europa Liberă.

Donatori și parteneri locali:
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