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Misiunea Socială „Diaconia” este struc-
tură a Mitropoliei Basarabiei care activea-
ză pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
din anul 2001.
Organizația este membră a Federației Fi-
lantropia (Patriarhia Română) și a Alianței 
ONG‑urilor active în domeniul Protecției 
Sociale a Copilului și Familiei.

Misiune:
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.

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

Valori:
Credință
Dragostea de aproapele
Schimbăm pentru că ne pasă
Corectitudine
Responsabilitate
Perseverență
Solidaritate

“Diaconia” Social Mission is a structure 
of Bessarabian Metropolitan working 
on the whole territory of Republic of Mol-
dova since 2001.
The organization is a member of Philan-
thropy Federation (Romanian Patriarchy) 
and Alliance of Active NGOs in Social Pro-
tection of Child and Family.

Mission:
“Diaconia” Social Mission develops models 
of social intervention, based on human 
approach according to the image of God, 
into a sharing and trustworthy relation-
ship with social partners.

Vision:
An active society guided by Christian values, 
the result of permanent and coherent ac-
tion of Bessarabian Metropolitan through 
Diaconia which represents the model of 
excellence in supporting
the neighbour in need.

Values:
Faith
Love toward the neighbour
We change because we care
Correctness
Responsibility
Perseverance
Solidarity
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Proiectele realizate de Diaconia sunt extrem de 
necesare, deoarece exprimă chemarea evanghe-
lică de a‑ți iubi aproapele. 

Fie că este vorba de campania de Paști „Masa Bu-
curiei”, de Centrul Maternal, de Banca de Haine 
sau oricare altul dintre proiectele respective, ele 
nu fac decât să confirme această chemare a Di-
aconiei. O chemare care, în final, face ca cei mai 
triști și mai umili dintre noi să sufere mai puțin. 

Corneliu Rusnac, 
membru al consiliului  

de administrație

Anul acesta Misiunea Socială Diaconia s‑a făcut 
încă o treaptă nouă. De data aceasta inițiind pro-
iecte și investind resurse materiale, umane și fi-
nanciare în dezvoltarea comunităților rurale. Ceea 
ce a făcut din acest efort o treaptă nouă, în opinia 
mea, nu au fost însă investițiile, ci credința care i‑a 
călăuzit în acest demers, nădejdea că vor avea rod 
bun în anii ce urmează și dragostea cu care s‑au 
apropiat de fiecare comunitate în parte, de fiecare 
om implicat din aceste comunități. 

Pentru mine, a fi alături de echipa Diaconiei este un 
prilej de bucurie, smerenie și neîntreruptă învățare.

Cristian Neguț, 
membru al consiliului  

de administrație

Dragostea de aproapele manifestată prin fapte 
bune față de semenii noștri este principalul crite-
riu după care Hristos Domnul valorifică calitatea 
noastră de creștini. 

Relațiile directe și atitudinea în comportamente 
pe care o avem față de semenii noștri este expre-
sia vie și adevărată a relației noastre cu Mântui-
torul Iisus Hristos. El este prezent în mod tainic în 
fiecare semen de‑al nostru. Însuși Mântuitorul se 
pune în locul celui sărac și asuprit, căci ne spune: 
„flămând am fost și Mi‑ați dat să mănânc, înse-
tat am fost și Mi‑ați dat să beau, străin am fost și 
M‑ați primit (Matei 25, 35)”.

Prin dragostea de aproapele, noi îndeplinim cea 
de a doua parte a celei mai sfinte porunci: „Să iu-
bești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din 
toată puterea ta”. Aceasta este cea dintâi porun-
că. Iar a doua e aceasta: „Să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți” (Marcu 12,30‑31.). 

Virtutea iubirii de aproapele exprimată prin fapte 
bune este modalitatea prin care Diaconia se afirmă 
și ghidează societatea spre o implicare mai activă 
în susținerea semenilor noștri aflați în dificultate.

Al vostru rugător către Hristos Domnul
† PETRU

Arhiepiscop al Chișinăului,
Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” „Dacă vrei să fii scară, trebuie mai întâi să te faci treaptă”
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| CAMPANIA DE PAȘTI „MASA BUCURIEI”

   “TABLE OF JOY” EASTER CAMPAIGN

| PROGRAMUL ”ÎN BRAȚELE MAMEI”

     “IN MOTHER’S ARMS” PROJECT

| BUGET 2018

   BUDGET 2018

| CAMPANIA DE CRĂCIUN ”ÎN BRAȚELE MAMEI”

   “IN MOTHER’S ARMS” CHRISTMAS CAMPAIGN

| PROGRAMUL REGIONAL DARE

   DARE REGIONAL PROGRAM

| APARTAMENTUL SOCIAL ”SPRE INDEPENDENȚĂ”

   “TOWARDS INDEPENDENCE” SOCIAL APARTMENT

| APRECIERI PENTRU DIACONIA 

  

| MARATONUL COPIILOR

   CHILDREN’S MARATHON

| OBIECTE DE SOLIDARITATE                                                                      
    OBJECTS OF MERCHANDISING

| CANTINA SOCIALĂ MOBILĂ ”APROAPE DE APROAPELE”

   “NEAR THE NEIGHBOUR” MOBILE SOCIAL CANTEEN

| MULȚUMIRI 

| CENTRUL DE RESURSE

   RESOURCE CENTRE

| ZILELE LUI JACQUES SALOMÉ ÎN MOLDOVA

    JACQUES SALOMÉ DAYS IN MOLDOVA

| PROGRAMUL ”BANCA DE HAINE”

   THE CLOTHING BANK PROGRAM

| PROIECTUL „FACILITATORI COMUNITARI”

  „COMMUNITY FACILITATORS” PROJECT

| CALENDARUL SOLIDARITĂȚII

    THE CALENDAR OF SOLIDARITY

| PROIECTUL YOUNG DIACONIA

   “YOUNG DIACONIA” PROJECT
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Este cel mai mare proiect național de solidari-
tate socială, organizat pentru al optulea an con-
secutiv. În cadrul campaniei desfășurăm o serie 
de acțiuni menite să stimuleze solidaritatea și 
să diminueze accesul inegal la alimentația mi-
nimă necesară zilnic. Proiectul culminează cu o 
colectă de produse alimentare neperisabile or-
ganizată tradițional în sâmbăta Floriilor.

Colecta națională de produse alimentare: 
În 2018, în cadrul campaniei, prin mobilizarea 
donatorilor și a peste 1000 de voluntari au fost 
adunate 41 de tone de produse alimentare și 
150.000 de lei. Alături de voluntarii Diaconiei, 
în acțiune s‑au implicat și persoane publice.

It is the largest national project of social solida‑
rity and it is organized for the eighth consecutive 
year. Throughout the campaign, we are doing 
a series of actions designed to boost solida rity 
and reduce unequal access to the minimum 
daily nutrition. The project culminates with a 
non‑perishable food products collection, which 
is traditionally organized on Palm Sunday (reli-
gious holiday). 

National collection of food products:
In 2018, 41 tonnes of food and 150,000 mdl 
were gathered in the campaign through the mo-
bilization of donors and over 1000 volun – teers.
The volunteers of Diaconia were also support-
ed by public persons.

 Campania de Paști
„MASA BUCURIEI”

“TABLE OF JOY ”

  Easter Campaign 

IMPACT 2018
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CAMPANIA
DE CRĂCIUN
ÎN BRAȚELE MAMEI

IN MOTHER’S ARMS 
CHRISTMAS  
CAMPAIGN 

Campania are scopul de a susține cuplu-
rile mamă‑copil aflate în situații de criză,           
asistate în cadrul programului „În brațele 
mamei”. În acest sens au fost organiza-
te mai multe acțiuni de sensibilizare și                    
colectare de fonduri.
În acest an:
•  Asociațiile culturale din diasporă (Grecia, 
Italia, Danemarca) au fost receptive la cau-
za proiectului și au organizat diferite acți-
uni (târguri de caritate, colecte de produse) 
în susținerea beneficiarilor. 
•  Mai multe echipe au venit cu inițiative 
proprii de organizare a evenimentelor dedi-
cate cauzei campaniei. Astfel, prin caravane 
de Crăciun, colecte de fonduri  în echipă 
și diverse acțiuni creative, donatorii au tran‑    
smis bucuria sărbătorilor de iarnă mamelor 
și copiilor din Centrul Maternal.
•  Campania a culminat  cu talk – show‑ul 
național „În brațele mamei” prin inter-
mediul căruia, am analizat, împreună cu 
partenerii Diaconiei, problemele pe care 
sunt nevoite să le înfrunte mamele care în-
grijesc copii mici, în special mamele orfane, 
minore, dar și soluțiile oferite în susținerea 
acestor cazuri.

The campaign aims to support mothers 
with children in dire situations within „In 
mother’s arms” program. To this end, a 
number of actions to increase the level of 
awareness and fund collection activities 
have been carried out. 
This year:
•  Cultural associations from the Diaspo-
ra (Greece, Italy, Denmark) heeded to the 
project’s cause and organized various ac-
tions (charity fairs, products donations) in 
support of the beneficiaries.  
•  A number of teams have come up with 
their own initiatives to organize events in 
support of the cause. Thus, through orga-
nizing Christmas caravans, team fund col-
lections and various creative actions, the 
donors shared the joy of Christmas holiday 
with mothers and their children from the 
Maternity Center.   
•  The Campaign culminated with a talk – 
show, called “In mother’s arms”, by which 
we have analyzed, together with the Diaco-
nia partners, the issues that mothers, spe-
cifically orphaned mothers, minors, are fac-
ing when taking care of small children, but 
also the solutions in support of these cases.    

•  Grație implicării voluntarilor, donatorilor 
și partenerilor campaniei a fost asigurată 
nevoia de produse de igienă și fonduri 
pentru un trimestru de activitate a Centru-
lui Maternal. 
•  5 companii au realizat campanii în susți-
nerea beneficiarilor Diaconiei. În rezultat, 
22 de familii au beneficiat de asistență;         
• Sute de copii asistați în comunitate au 
primit daruri de Crăciun. 

•  The pressing need for hygiene products 
and money to fund Maternity Center op-
eration for a quarter have been covered, 
thanks to volunteers, donors and partners. 
•   5 other teams have made their own cam-
paigns for the beneficiaries of Diaconia; 
•  22 of the families assisted in Chisinau, 
during the Christmas Campaign, received 
different goods and services; 
•  Hundreds children assisted in the com-
munity received gifts for Christmas.

IMPACT: IMPACT:



SUSȚINE PROIECTELE NOASTRE PE WWW.DIACONIA.MDSUSȚINE PROIECTELE NOASTRE PE WWW.DIACONIA.MD 1110

RAPORT 2018

MARATONUL 
COPIILOR
Maratonul Copiilor este un eveniment inedit 
care, deja al cincilea an consecutiv, a transfor-
mat o cursă obișnuită de alergări într‑un gest 
de solidaritate. În 2018, fiecare metru alergat 
de către participanți a însemnat un pas mai 
aproape de școală pentru copiii din fami-
lii nevoiașe asistați în Centrul comunitar din 
s. Roșu, Cahul. 

Copiii și părinții participă  
la o cursă a bunătății
Repartizați pe categorii de vârstă, toți cei peste 
1000 de participanți au alergat pentru a de-
monstra că sunt alături de alți copii aflați în 
dificultate. La final de cursă, părinții și bunicii 
au fost îndemnați să lase o donație simbolică 
pentru cauza evenimentului. 
De asemenea, în programul evenimentului 
au fost: ateliere de creație, tombole cu daruri, 
 jocuri cu animatorii, un concert.

IMPACT:

• 1000 de copii alături de părinții lor au partici-
pat la eveniment.

• Grație implicării Campionilor Bunătății au 
fost asigurate 6 luni de funcționare a Centru-
lui comunitar din Roșu, Cahul.

CHILDREN’S 
MARATHON
The Children’s Marathon is a unique event 
that, for the fifth consecutive year, trans-
formed a regular running race into a gesture 
of solidarity. In 2018, each meter run by the 
participants meant a step closer to school for 
the children from socially vulnerable families 
assisted with the Community Centre from 
Rosu village, Cahul district.

The chidlren and their parents 
take part in a course of kindness

Distributed by age category, more than 
1000 participants ran to demonstrate that 
they are alongside other children in difficul-
ty. At the end of the race, the parents and                    
grandparents were urged to leave a symbolic 
donation for the event’s cause.
As well, the event’s program included: creative 
workshops, tombola, games with the anima-
tors and an artistic moment.

IMPACT:

• 1000 children together with their parents, 
attended the event. 

• Thanks to the involvement of the Cham-
pions of Kindness, there were provided 
6  months of functioning of Community 
Centre from Rosu village, Cahul district.
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CENTRUL DE RESURSE
Anul lansării: 2015 
Centrul de Resurse „Călăuza Solidarității” are scopul 
de a răspunde nevoilor sociale din parohii. Obiec-
tivele proiectului sunt: ghidarea centrelor parohiale 
spre autonomizare și susținerea inițiativelor sociale 
din comunitate

Garderoba socială
Centrul de Resurse „Călăuza Solidarității” a creat 
serviciul „Garderoba socială” ca formă primară de 
asistență a mai multor categorii de oameni aflați în 
dificultate. În 2018, Centrul de Resurse a susținut 
deschiderea a 8 garderobe sociale, iar în alte 36 de 
localități au fost distribuite bunuri.

Asistarea centrelor parohiale
Au fost asistate 5 centre parohiale din Fetești, 
Roșu, Coșcalia, Cania și Cahul. Pe parcursul anului,                 
cca 139 de copii au beneficiat de serviciile paro-
hiilor: ateliere educative, cantina socială, asistența 
în pregătirea temelor pentru acasă, etc. De aseme-
nea, cca 51 de bătrâni au beneficiat de cantină și 
spălătorie socială. În activitățile de voluntariat au 
fost antrenați peste 81 de voluntari.

Asistența pentru copiii  
în dificultate
În 2018, prin proiectul „Brațele Părintești” au fost 
asistați 90 de copii din familii social vulnerabile. 
Aceștia au beneficiat de pachete lunare în funcție 
de necesități: produse alimentare și/sau igienice, 
rechizite școlare, haine, etc.

Proiectul își propune să realizeze un 
mecanism prin care toți actorii comuni-
tari (autoritatea tutelară, comunitatea 
religioasă, școala, asistența socială) vor 
putea să conlucreze împreună pentru a 
oferi asistență părinților care intențio-
nează să plece la muncă peste hotare, 
consultanță persoanei în grija căreia 
rămâne copilul, informarea copiilor pri-
vind protecția împotriva oricăror forme 
de violență. În proiect sunt monitorizați 
1500 de copii din: Coșcalia‑Căușeni, 
Ștefan Vodă, Cania‑Cantemir, Roșu‑Ca-
hul; Slobozia Mare‑Cahul, au fost rea-
lizate 3 ateliere de lucru unde au fost 
inițiați în proiect și formați în domeniul 
legislației 43 de persoane. 

The project aims to create a mecha-
nism by which all the community ac-
tors (the tutelage authority, religious 
community, the school, social assis-
tance) could work together to provide 
parents who plan to work abroad with 
help, consulting services to the person 
who shall be taking care of the child, 
and inform children about protection 
against any form of violence. About 
1500 children from Coscalia‑Causeni, 
Stefan Voda, Cania‑Cantemir, Rosu‑Ca-
hul are monitored under the project; 
in Slobozia Mare‑Cahul, 3 workshops 
have been organized and 43 people 
have been informed about the project 
and the legislation in this field. 

Proiectul „Denamic“ The „Denamic” project 
RESOURCE CENTRE 
Year of launching: 2015 
The Resource Centre “Solidarity Guide” has the 
purpose to respond to the social needs of parish 
communities. The project aims to guide the parish 
centers towards autonomy and to support social 
initiatives in communities.

Social Wardrobe  
The resource center „The solidarity guide” estab-
lished the „Social wardrobe” service as a form of 
primary assistance offered to a wide base of peo-
ple in need.  In 2018, the Resource Center helped 
in opening of 8 social wardrobes, whilst in other 36 
communities it distributed various goods. 

Assistence of parish centers 
Five parish centers from Fetesti, Rosu, Coscalia, Cania 
and Cahul received assistance. Throughout the year, 
about 139 children benefited from services offered 
in parishes: educational workshops, social canteen, 
help with homework etc. Also, about 51 old people 
used the social canteen and the social laundry. More 
than 81 volunteers participated in these activities. 

Assistance of children  
in difficulty
90 children from socially vulnerable families have 
received, in 2018, assistance as part of the „Par-
ents’ arms” project. They received monthly packag-
es based on their needs: food and/or personal hy-
giene items, school supplies, clothes, etc.
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PROIECTUL „FACILITATORI COMUNITARI” 
Anul lansării: 2018
Scopul:

„COMMUNITY FACILITATORS” PROJECT 
Year of launch: 2018  

Dezvoltarea sustenabilă a unei rețele de iniți-
ative locale comunitare active în rezolvarea 
problemelor sociale ale comunităților pe ter-
men lung.

Sustainable development of a local network 
of community initiatives aimed at long‑term 
tackling of social problems plaguing the com-
munities. 

Proiectul oferă un mediu de creștere și dez-
voltare pentru inițiative comunitare prin 
Centrul de Resurse „Călăuza solidarității”. 
Centrul devine un incubator de inițiative so-
ciale pentru comunități, axat pe promovarea 
rețelelor locale și regionale de inter‑suport.

The Project offers a favorable environment 
for development and evolving community 
initiative and carried out via the Resource 
Centre „The solidarity guide”. The Center 
doubles as an incubator for social initiatives 
for communities, focused on promoting local 
and regional inter‑sport networks.  

În 2018 au fost formați 5 facilitatori comu-
nitari care au asistat 10 localități: Coșcalia, 
Hîncești; Săseni, Bălăbănești; Călărași, Sado-
va; Florițoaia, Costuleni; Cărpineni, Hîncești. 
În aceste localități, au fost organizate 7 întâl-
niri comunitare și 3 traininguri de formare 
pentru liderii comunitari. 

5 community facilitators received training in 
2018, who provided assistance to 10 com-
munities: Coscalia, Hincesti; Saseni, Balaba‑
nesti; Calarasi, Sadova; Floritoaia, Costuleni; 
Carpineni, Hincesti. Seven community meet-
ings have been held in these communities 
and 3 training courses for community leaders.  

Descriere:

Objective:

Description:

Rezultate: Results:
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PROGRAMUL „ÎN BRAȚELE MAMEI”

Anul inaugurării: 2010

Scop:
Asigurarea dreptului fiecărui copil de a crește în 
familie.
Componentele Programului: Centrul Maternal, 
Centrul de consultanță și Centrul de găzduire se-
cundară „Casa Maria”. 
În Centrul Maternal sunt plasate cuplurile mamă   
copil, gravidele aflate în situație de emergență. 
Aici, echipa multidisciplinară elaborează un plan 
individual de intervenție prin care se urmărește 
consolidarea relației dintre mamă și copil, forma‑ 
rea deprinderilor de îngrijire a copilului, gestiona‑ 
rea resurselor în vederea creării unui mecanism 
de viață autonom. Centrul are capacitatea de a 
asista concomitent 10 cupluri mamă copil.

Impact:

• În anul 2018, 22 de cupluri mamă copil au                 
beneficiat de asistență complexă, iar 3 dintre 
ele au continuat parcursul de integrare socială 
în Centrul de găzduire secundară „Casa Maria”,                 
inaugurat de Diaconia în anul 2015.

Centrul de consultanță
realizează asistarea în comunitate a cuplurilor 
mamă copil și familiilor aflate în situație de criză 
temporară. Familiilor li se oferă asistență psiho-
logică, socială, juridică, spirituală și susținere ma-
terială lunară (pachete alimentare, produse de   
igienă, medicamente etc.).

Impact:
În 2018, au fost susținute 200 de familii care au 
beneficiat de asistență psihologică, socială, ju-
ridică, spirituală și susținere materială lunară 
(pachete alimentare, produse de igienă, medica-
mente etc.). La fel, prin intermediul Centrului de 
Consultanță, 190 persoane au primit bunuri de la 
depozitul ”Aproape de aproapele”.

„IN MOTHER’S ARMS” PROGRAM

Year of launch: 2010

Objective:

Impact:

Consultancy Center

Impact:

Ensure the right of every child to live in a family.
The Program’s component: Maternal Center, Con-
sultancy Center and „Casa Maria” Centre for sec-
ondary hosting.
The Maternal Centre offers refuge for a mother 
and its child, for pregnant women in difficult life 
situations. 
Here, the multidisciplinary team draft an individ-
ual plan of intervention aimed at strengthening 
the mother‑child relation, developing child caring 
skills, resource management in order to create a 
mechanism of autonomous life. The Centre has 
a capacity to serve concurrently 10 mother‑child 
couples.

• 22 mother‑child couples receive complex assis-
tance in 2018, while 3 of them continued their 
path towards social integration at the „Casa Ma-
ria” Center for secondary hosting, established by 
Diaconia in 2015. 

Provides assistance to mother‑child couples and 
families in temporary crisis from the community. 
Families receive monthly psychological, social, le-
gal, spiritual and material assistance (food pack-
ages, personal hygiene items, medicines etc.).

In 2018, 200 families benefited from monthly psy-
chological, social, legal, spiritual and material as-
sistance (food packages, personal hygiene items, 
medicines etc.). Moreover, 190 person received 
goods from the ”Close to the fellow neighbor” 
warehouse via the Consultancy Center.
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APARTAMENTUL SOCIAL
SPRE INDEPENDENȚĂ

SOCIAL APARTMENT
TOWARDS INDEPENDENCE

ANUL INAUGURĂRII: 2007 YEAR OF INAUGURATION: 2007

Scop: Objective:

Descriere: Description:  

Impact: Impact: 

Integrarea socială a orfanilor și orfanilor social. Social integration of the orphans and social orphans.

Câte 6 tinere ieșite din sistemul rezidențial, orfane sau din 
familii dezorganizate sunt găzduite anual în cadrul Aparta-
mentului Social. Gradul de autonomie personală și socială 
al tinerelor este atins prin oferirea gratuită a serviciilor de:  
asistență socială, psihologică, spirituală, vocațională, etc.

Annually, about 6 girls who left the residential institutions, 
are orphans or who are coming from disorganized families 
are hosted in the Social Apartment – a social establishment 
from Chisinau. The level of personal and social autonomy of 
the girls is achieved through the free services of social, psy-
chological, spiritual and vocational assistance.

Din luna iulie, cea de a XII‑a generație de fete a pășit pragul 
Apartamentului Social. Dintre ele, 4 sunt orfane, iar 2  pro-
vin din familii social vulnerabile. 4 fete au ales meseria de 
bucătar, iar 2 dintre beneficiare urmează să devină frizeri. 
Până în acest moment, 67 de tinere au fost reintegrate cu 
succes în comunitate. În cadrul proiectului, ele au fost ajutate 
să‑și găsească un loc de muncă care să le permită să ducă un 
trai autonom.

Starting with July, the 12th round of girls have set foot in the 
Social Apartment. Four girls are orphans, two come from a 
socially vulnerable family. Four girls chose to become chefs, 
while other two chose to pursue a career in the hairdressing 
business. Up to this moment, sixty‑seven young girls have 
been successfully reintegrated into the community. Within 
the project, they were helped to find a job allowing them to 
lead an autonomous life. 
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CANTINA SOCIALĂ MOBILĂ 
APROAPE DE
APROAPELE

MOBILE SOCIAL CANTEEN
NEAR THE 
NEIGHBOUR

Anul lansării: 2013 

Scop: 
Dezvoltarea unui model de asistență a persoa-
nelor aflate la limita existenței. 

Descriere: 
Este un serviciu prin intermediul căruia oamenii 
nevoiași (bătrâni, persoane fără adăpost, etc.) 
primesc, zilnic, un prânz cald gratuit. Un micro-
buz special amenajat staționează în două punc-
te de distribuție, iar o echipă de voluntari oferă 
beneficiarilor câte o porție de hrană gratuită.
Cantina activează de luni până vineri, conform 
programului: 
• ora 15:30 – Parcul Serghei Lazo (Chișinău) 

bene ficiari: persoane vârstnice;
• ora 16:30 – Cimitirul Eroilor (Chișinău) benefi-

ciari: persoane fără adăpost.

Impact:
• În 2018, zilnic, cca 180 de beneficiari au primit 

un prânz cald gratuit.
• Cei 31 de voluntari implicați în proiect au dis-

tribuit peste 40 000 de prânzuri calde. 
• O mare parte dintre produsele alimentare 

necesare pentru funcționarea cantinei sunt  
colectate în cadrul campaniei de Paști „Masa 
Bucuriei” (vezi pg. 6‑7)

Year of inauguration: 2013 

Purpose: 
Developing a model of assistance for the per-
sons that are on the limit of existence. 

Description: 
It is a service through which the people in need 
(elderly people, homeless people etc.) receive 
daily a hot meal for free. A specially equipped 
mini bus comes to certain distribution points 
and a team of volunteers offers daily a free por-
tion of hot meal. 
The canteen is open from Monday to Friday, 
 according to the program: 
• 3:30 pm – “Serghei Lazo” Park (Chisinau) Ben-

eficiaries: elderly people 
• 4:30 am – near the Cemetery of Heroes (Chisi‑

nau) Beneficiaries: homeless people 

Impact: 
• Every day, about 180 people received a free 

hot lunch. 
• The 31 volunteers involved in the project dis-

tributed over 40,000 hot lunches. 
• A large part of the food products needed for 

the canteen are collected in „the Table of Joy” 
Easter campaign. (see pg. 6‑7)
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PROGRAMUL
BANCA DE HAINE
Anul lansării: 2016

THE CLOTHING 
BANK PROGRAM
Year of launching: 2016

Scop: 
Crearea unui mecanism autohton de solidaritate 
socială prin colectarea bunurilor și redistribuirea 
acestora persoanelor aflate în dificultate.

Descriere:
În cadrul programului, în Chișinău, au fost in-
stalate 3 boxe speciale pentru colectare de 
bunuri (haine, încălțăminte, jucării, lenjerie de 
pat). Bunurile colectate aici sunt ulterior triate 
și distribuite în rețeaua de garderobe sociale 
din parohii. Beneficiarii donațiilor sunt oamenii 
nevoiași: familiile social vulnerabile, bătrânii, 
persoanele fără adăpost, etc.

Purpose: 
Creating a local mechanism of social solidarity 
by collecting goods and redistributing them to 
people in need. 

Description: 
There were installed 3 special boxes for collect-
ing goods (clothes, shoes, toys, bed linens) in 
Chisinau. The collected goods are sorted and 
distributed in the social wardrobe network of 
the parishes. Beneficiaries of donations are 
people in need: socially vulnerable families, the 
elders, homeless persons, etc.
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Anul lansării: 2007

Scop: Promovarea voluntariatului și motivarea tinerilor de a se implica în viața comunității.
Impact: În 2018, aproximativ 1000 de voluntari au fost implicați în Campania de Paști, 13 au organi-
zat tabere de vară pentru copii, 83 s‑au implicat în desfășurarea Maratonului copiilor, 25 în Campania 
de Crăciun și 31 au participat zilnic la distribuția prânzurilor calde la cantina mobilă.
8 voluntari au participat la un schimb de experiență în Bosnia și Herțegovina.
Diaconia a fost acreditată în programul Erasmus+ și a oferit posibilitatea primului voluntar de a par-
ticipa într‑un schimb de experiență în Italia. 

TABERELE SOLIDARITĂȚII
Anul lansării: 2005
Descriere: Taberele de zi sunt organizate de către o 
echipă de voluntari din Italia și Republica Moldova.
Programul fiecărei tabere conține jocuri, activități 
de educație non‑formală pentru copii și activități 
sociale (asistarea la domiciliu a bătrânilor, activități 
ecologice, etc.). Durata fiecărei tabere este de 6 zile.

Launching year: 2007

Objective: To promote volunteering and motivate young people to get involved in community life.
Impact: In 2018, approx. 1000 volunteers have been involved in the Easter Campaign, in 13 summer 
camps for children, 83 volunteers participated in the organization of the Children’s Marathon, 25 volun-
teers in the Christmas Campaign and 31 actively distributed warm lunches on a daily basis at the mobile 
social canteen.
8 volunteers participated at a exchange of experience in Bosnia and Hertegovina.
Diaconia has received accreditation within the Erasmus+ program and offered to the first volunteer the 
chance to participate in an experience exchange in Italy.  

SOLIDARITY CAMPS
Launching year: 2005
Description: Day camps are organized by a team of 
volunteers from Italy and Republic of Moldova. The 
program of each camp includes games, educational 
activities in a non‑formal setting for children as well 
as social activities (provide in‑home assistance to 
senior members of the community, ecological activi-
ties, etc.). Each camp is held for 6 days. 

PROIECTUL
YOUNG DIACONIA

PROJECT
YOUNG DIACONIA

Impact:
Au fost organizate 2 tabere de vară la care au participat cca 125 de copii din localitățile Volovița (r‑nul 
Soroca) și Florițoaia Veche (r‑nul Ungheni).
În proiect au fost implicați 10 voluntari din Italia și 13 de voluntari din Moldova. În cele două localități 
au fost desfășurate activități sociale pentru sprijinirea bătrânilor și/sau copiilor cu nevoi speciale.

Impact:
Two summer camps have been organized at which circa 125 children from Volovita village (Soroca dis-
trict) and Floritoaia Veche village (Ungheni district) attended. 
Ten volunteers from Italy and 13 volunteers from Moldova participated in the project. In these two 
localities social activities aimed at supporting the elderly and/or children with special needs have also 
been carried out.
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PROGRAMUL REGIONAL DARE
– O VIAȚĂ MAI BUNĂ COPIILOR NOȘTRI

Anul lansării: 2017

Scopul: 
Copiii cresc să devină adulți fericiți și responsabili, ca-
pabili de a‑și realiza la maximum potențialul lor în viață.

Descriere: 
Programul este implementat în Ucraina, Republica 
Moldova și România, iar Diaconia dezvoltă programul 
în localitatea Fetești, raionul Edineț. Participanții la 
program cresc și se dezvoltă pe trei direcții: 

1) Creștere și Realizare. Oferim copiilor posibilitatea 
de a dezvolta simțul încrederii în forțele proprii și al 
flexibilității. Programul se bazează pe următoarele 
metodologii și abordări inovative: 
a. Metodologia SOLE (Medii de învățare prin auto-

organizare) 
b. Parlamentul Copiilor în acțiune. 

2) Dragoste și Suport. Această direcție este orientată 
spre părinți, asistenți sociali și profesori, pentru 
a spori capacitățile lor de a susține dezvoltarea 
copiilor.

3) Impact și Durabilitate. Organizațiile implementa-
toare sunt agenți ai schimbării. Capacitatea lor de 
a face lobby, advocacy și de a mobiliza societatea 
civilă le permite să creeze medii favorabile pentru 
dezvoltarea copiilor.

Impact:

• 27 de copii folosesc noua metodologie 
SOLE; 

• 30 de copii s‑au înscris în Parlamentul Copii‑
lor, care au identificat problemele ce‑i în-
conjoară și caută soluții;

• 20 părinții și 2 asistenți sociali sunt parte 
a unui proces de îmbunătățire a atitudinii 
personale în creșterea și educarea copiilor.

 În perioada 6‑9 august în Chișinău, a fost or-
ganizat un atelier consultativ internațional 
„Vocea copiilor contează”, unde s‑au întâlnit 
membrii celor 9 Parlamente ale Copiilor din: 
Ucraina, România și Republica Moldova. În 
urma acestor experiențe, participanții au 
adoptat o declarație comună cu privire la 
drepturile și libertățile care îi vizează.

DARE REGIONAL PROGRAM
– A GOOD LIFE FOR OUR CHILDREN

Year of inauguration: 2017

Purpose: 
Children grow up to be happy, fulfilled adults who 
achieve their full potential in life.

Description: 
The program is implemented in Ukraine, Moldova 
and Romania, and Diaconia develops the program 
in Fetești, Edinet district. Program participants grow 
and develop in three directions:

1) Grow&Achieve. The aim of this direction is to 
give children the opportunity to develop a sense 
of self‑confidence and flexibility. The program is 
based on the following innovative methodologies 
and approaches:
a. SOLE Methodology (self‑organised learning en-

vironment) 
b. Children’s Parliaments in Action.

2) Love&Support. This direction is aimed at parents, 
social assistants and teachers, in order to increase 
their capacities to support the development of 
children.

3) Impact&Sustain. Implementing organizations are 
agents of change. Their ability to lobby, advocacy 
and mobilize civil society allows them to create fa-
vourable environments for children’s development.

Impact:

• 27 children are using the new SOLE meth-
odology; 

• 30 children enlisted in the Children’s Par-
liament, who have identified issues in their 
life and seek solutions;

• 20 parents and 2 social assistance are part 
of an improvement process of the personal 
attitude in raising and educating children. 

 Between August 6‑9, in Chisinau, an inter-
national consultative workshop „Children 
voice counts” was held, reuniting members 
of 9 Children’s Parliaments from Ukraine, 
Romania and Republic of Moldova. After 
these experiences, the participants adopt-
ed a joint statement on rights and freedom 
which refer to them.
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Obiecte de solidaritate

În 2018, susținătorii cauzelor noastre au ales să 
dăruiască cu diferite ocazii obiecte de solidaritate. 
Toți cei care au procurat aceste mici simboluri 
încărcate de emoție, au oferit de la distanță, alătu-
ri de Diaconia, grijă și siguranță beneficiarilor din 
centrele rezidențiale (Centrul Maternal și Apar-
tamentul Social). 

In 2018, the supporters of our causes chose to 
offer on different occasions objects of solidarity.
All the people who chose to buy these small sym-
bols full of emotions, offered from the distance, 
together with Diaconia, care and security to the 
beneficiaries from the residential centres (The 
Maternal Centre and the Social Apartment).

Impact:

• 1000 de mărțișoare au ajuns în Strasbourg, Ate-
na, Paris, Ravena, Rho, Torino.

• 10 donatori din Moldova și diasporă, inclusiv 5 
companii au oferit persoanelor dragi, angajaților 
și partenerilor peste 1900 de felicitări speciale.

Impact:

• 1000 Martisor (the spring symbol) got to Stras-
bourg, Athens, Paris, Ravena, Rho and Torino.

• 10 donors from Moldova and from Diaspora, 
including 5 companies which offered to fear 
people, employees  and their partners over 
1900 special cards.

Zilele lui Jacques Salomé în Moldova

În noiembrie, cunoscutul psihosociolog francez 
Jacques Salomé, autor al 70 de volume de psiho‑ 
logie, sociologie și relaționare, a fost pentru prima 
dată la Chișinău pentru a lansa cartea „Un strop de 
eternitate”. 
Cititorii au avut ocazia să îl întâlnească pe autor în 
cadrul a două evenimente realizate de Diaconia: o 
conferință cu lansare de carte și un atelier de lucru. 

Diaconia organized for the first time Jacques Sa-
lomé Days in Moldova. The French author has 
written over 70 volumes of psychology, sociol-
ogy and relationship and is the founder of the                         
ESPERE school and communication method, and 
the fact that Diaconia has organized these events 
has been an important element in brand position-
ing, given the organization’s ongoing concern for 
educating some values in the relationship with the 
neighbour. 

Abordarea lui Jacques Salomé este un pilon în ac-
tivitatea Diaconiei. Toți cei care au avut ocazia să 
trăiască bucuria întâlnirii cu autorul și opera sa, au  
descoperit o altă abordare a relațiilor și a comunică-
rii relaționale. 

The project covered 2 major events: a conference 
with book launch, attended by 120 students and 
professors from 4 universities, as well as a work-
shop with over 100 readers of the author and part-
ners of Diaconia.
The events was organized with the partners: 
Learning Ecosystem (Romania), the publishing 
house ‑ Curtea Veche (Romania), Librarius (Mol-
dova) and 4 educational institutions.

La evenimente au participat peste 200 de cititori ai 
autorului, studenți, profesori și parteneri.
Evenimentele au fost organizate cu partenerii: 
Learning Ecosystem (România), editura ‑ Curtea 
Veche (România), Librarius (Moldova) și 4 instituții 
de învățământ.



SUSȚINE PROIECTELE NOASTRE PE WWW.DIACONIA.MDSUSȚINE PROIECTELE NOASTRE PE WWW.DIACONIA.MD 3130

RAPORT 2018

CALENDARUL SOLIDARITĂȚII
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Dacă obișnuiți să le oferiți prietenilor și partenerilor 
mărțișoare sau felicitări de primăvară, alegeți‑le pe 
cele confecționate de către voluntarii noștri, astfel cu 
simbolul tradițional veți realiza un gest de bunătate.

MĂRȚIȘOR SPECIAL

Puteți asigura daruri pentru participanți: tri-
couri, chipiuri, rechizite școlare, apă etc.

TABERE DE VARĂ PENTRU 
COPIII DIN SATE

Invitați‑ne să comunicăm întregii echipe 
despre această posibilitate de a susține 
proiecte cu impact;
La depunerea declarației de venit, redi-
recționați 2% din impozit pentru proiectele 
Diaconiei.

2% PENTRU PROGRAMELE DIACONIEI

Fiți voluntari cu echipa la sortarea produselor sau la 
organizarea colectei din magazine;
Colectați prânzuri calde în echipă: valoarea unui 
prânz este de 15 lei;
Ajutați‑ne la organizarea proiectului prin acoperirea 
unor nevoi legate de: realizarea materialelor de co-
municare (pliante, tricouri pentru voluntari, pungi); 
logistică (motorină), prânz pentru voluntari.

CAMPANIA „MASA BUCURIEI”
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CALENDARUL SOLIDARITĂȚII

Orice eveniment din familie sau echipă  
poate fi o modalitate de a susține proiectele noastre.

Manifestați bunătatea cu Diaconia.

Puteți deveni sponsorul evenimentului;
Participați cu echipa sau familia la cursa bunătății, 
iar fiecare pas alergat e drumul spre școală pentru 
un copil nevoiaș;
Alăturați‑vă în rol de voluntar sau sprijiniți activitățile 
din calendarul evenimentului.

MARATONUL COPIILOR

Alegeți să oferiți felicitări de Crăciun confec‑
ționate de voluntarii noștri;
Colectați prânzuri calde în echipă: valoa rea 
unui prânz e de 15 lei;
Organizați un eveniment de Crăciun dedi‑
cat acoperirii nevoilor din Centrul Maternal 
(produse de igienă, scutece).

CAMPANIA „ÎN BRAȚELE MAMEI”
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În 2018, grație implicării voluntarilor și donatorilor  
am reușit să acumulăm următoarele resurse:

In 2018, thanks to the involvement of the volunteers and donors,  
Diaconia managed to collect the following resources:

420 000 MDL

FINANCIAL RESOURCES FOR                                              
DIACONIA’S PROJECTS

Buget 2018 Budget 2018

Total: 459.000 €

Eradicarea  
sărăciei extreme

Eridication of  
extreme poverty 

48 000 €

Promovarea  
solidarității și  

dezvoltarea  
voluntariatului

Promoting solidarity  
and development  

of voluntary 
42 000 €

Centrul  
de resurse

Resource  
Centre 
256 000 €

Centre de excelență
IBM, Apartamentul  
Social, Casa Maria

Centers of Excellence
Program „In Mother’s  
Arms”, „Casa Maria”,  
Social Apartment  
„Towards Independence”
113 000 €

Bunuri pentru  
proiecte/beneficiari  

în valoare de:
Goods for projects /  

beneficiaries in value of:

720 000 MDL 50 tone

Haine,  
încălțăminte,  
mobilier, jucării
Clothes, footwear,  
furniture, toys:
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APRECIERI PENTRU DIACONIA
Protoiereu Octavian Horatiu Mureșan, Copenhaga, Danemarca

Am aflat întâmplător despre Diaconia, în urma unei vizite la Chiși-
nău, ca turist. Am accesat site‑ul asociației și am fost impresionat de 
modul profesionist de abordare a acțiunilor caritabile și de transpa-
rența întregului proces. În iarna anului 2018, cu gândul la frații de 
peste Prut și cu ajutorul bogat al lui Dumnezeu, am reușit să creăm 
o punte între Scandinavia și Moldova, iar rezultatele colaborării au 
fost impresionante.

Dorin Galben, jurnalist, blogger

Eu am făcut mult voluntariat în viața mea, dar ceea ce face Diaconia 
este mai mult decât atât – e o artă. Aici voluntariatul a fost ridicat la 
cu totul alt nivel. Nu cred că mai sunt organizații în Republica Mol-
dova care să reușească să adune la un loc sute de voluntari impli-
cați într‑o cauză nobilă națională, menită să schimbe viața multor 
oameni care au nevoie de ajutor. Campania „Masa Bucuriei” anume 
asta a și făcut, iar pe lângă beneficiari hrăniți și fericiți, campania se 
poate bucura și de voluntari mulțumiți. Mereu am acceptat cu mare 
plăcere și mult drag să mă implic în acțiunile inițiate de Diaconia, iar 
asta datorită bunei organizări și a profesionalismului de care dau 
dovadă membrii echipei. 

Igori Ungureanu, director Ungar SRL

Bunătatea, altruismul, mărinimia și compasiunea față de nevoiași 
sunt calități care caracterizează familia noastră și se transmit gene-
tic. Concomitent, unul dintre principiile mele de viață este: dacă poți 
să faci bine și să faci o binefacere, trebuie să o faci. Să faci bine e 
frumos și plăcut. Mereu am admirat oamenii filantropi.
Vă susținem, deoarece sunteți deschiși, cinstiți și foarte bine organi-
zați, iar tot ce faceți e transparent. 

Vlada Braghin, voluntar, Centrul comunitar din Coșcalia

De 4 ani, Diaconia m‑a primit în frumoasa sa familie. Aici am reali-
zat că lumea care ne înconjoară are nevoie de sprijinul nostru, am 
învățat cum să fiu mai bună, cum să am zâmbet pe buze și să ofer o 
părticică din mine celor din jur.
Aici am obținut încă o șansă de a interacționa cu oameni noi, de a fi 
implicată în diverse formări care sunt un suport în realizarea activi-
tăților distractive pentru copii, dezvoltare personală și socializare.

EXERSĂM BUCURIA COMUNIUNII PRIN FAPTE
Grija de aproapele îmbinată cu o atitudine responsabilă sunt cele două componente indispensabile pentru 
un răspuns exhaustiv la nevoile comunităților și oamenilor aflați în suferință. 
Pentru Diaconia, acest an a fost marcat de o schimbare în planul de acțiuni locale. Centrul de Resurse „Călă
uza Solidarității” prin facilitare comunitară a reușit să stimuleze multe inițiative locale. Astfel am inițiat un 
demers de reconstruire a spiritului comunității și comuniunii în localitățile cu care colaborăm. 
În 2018 am văzut adevărate manifestări de bunătate în masă, eforturile mici au fost puse la un loc și neau 
permis să mărim numărul de beneficiari pe care iam asistat. 
Centrele rezidențiale au continuat să fie casa părintească și piloni de încredere pentru noi beneficiari. Iar 
fiecare dintre cei care nea pășit pragul, mame cu prunci în brațe, adolescente orfane, familii în situație de 
criză au fost ajutați aici cu respect și căldură, indiferent de istoric.
Experiența acumulată pe parcursul celor 18 ani de activitate a culminat cu elaborarea suporturilor teoretice 
în activitatea serviciilor specializate. Astfel, programul „În brațele mamei” va deveni un laborator de inovare 
și implementare a metodologiilor moderne în asistarea cuplurilor mamă copil.

IGOR BELEI,
Director executiv al Misiunii Sociale
„Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Corneliu Rusnac,  
Jurnalist

,  
Consultant  

 

,  
Preot, Consilier 

mitropolitan

 
Expert în  

comunicare

ÎPS Petru,  
Mitropolit al Basarabiei  
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Mulțumim tuturor voluntarilor, partenerilor, donatorilor și jurnaliștilor grație cărora am reușit 
să avem, și în 2018, proiecte cu impact pentru comunități și beneficiari. 

DONATORI INTERNAȚIONALI/ INTERNATIONAL DONORS: 
Caritas Viena (Austria) • Caritas Ambrosiana (Italia) •

• Episcopia Ortodoxă Română a Italiei • Monaco Aide et Presence (Monaco) • 
• Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Austria)

DONATORI ȘI PARTENERI LOCALI/ DONORS AND LOCAL PARTNERS:

Ambasada României în Republica Moldova • Coca Cola Hellenic • Clavdibar S.R.L.                                                             
• Plaiul‑Bîrlădean S.R.L. • Pohoarna‑Agro S.R.L. • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării               
• Ogilvy • Bestseller • Teatrul Național „Mihai Eminescu” • Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu            
• Learning Ecosystem • Colibri • Casa Curată • Summit Events • FloMaster • Apă Bună • Unica 
Sport • Uhappy • Linella • Unimarket • NR 1 • Promo‑Lex • Velmart • Green Hills • Metro • IMC 
Market • Sanin • Centrul de Resurse Juridice din Moldova • Ciofilm • Family Market • Interakt 
• Franzeluța • Santehlinia S.R.L. • Caracas‑Dental • Consit Pro • Decostar • Acvila Sport • Vatra 
S.R.L. • Alex Co S.R.L. • Anadvic&Ci S.R.L. • Vivodent S.R.L • Casa Viconis • Alfa‑Broker S.R.L. • FPC 
Aprocomteh • Lornet SRL • Medicamentum S.A. • OldCom • Neoumanist • Fundația Agapedia • 
AO Școala de Meserii „Insula Speranțelor” • Hendrix Bail • Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă/Oficiile teritoriale • Romcris • Alina Bradu • Direcția Municipală de Asistență 
Socială și Protecția Familiei/Direcțiile teritoriale • Colicautanul • SRL Fundația „Regina Pacis” • 
Supraten • Orbico • Draxelmaier • Olsa Shoes • Fundația „Felicia” • CCF Moldova • MRC Caritas 
Moldova • Nouconst • Fabrica de unt din Florești S.A.  • Centrul de Diagnostic German • Neovita 
• Reconscivil SRL • Casa Albinei • Nord‑Exim • Petrom Moldova • Grisan Hamb • Universcom 
• Expres Linia • Credit Rapid S.R.L. • Grinx‑Com S.R.L. • Gareanca‑Agro S.R.L. • ABS • TITITI SI 
C S.R.L •Bicomplex • Confort • Juglan prim • SRL Ervenial • SA Mineral • Vanadiplast • Galaxia                          
• Ghelinschi Dumitru G.T • Becor SRL • Fabrica de Materiale de Construcție S.R.L. • Lactis  • Fau-
ritorul S.A • Normexim • PayMaster • SC Frumagro‑Terra SRL • SRL Agro Ialoveni • Comerțbank 
• Agdav SRL • SRL Goiana Petr Co • Kimbo  • Volta • Librarius • Fabrica de încălțăminte „Cristina” 

• Ușastii Neani

MESAGERI AI CAUZELOR NOASTRE:
Excelența Sa Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova,

Andrei Porubin, Ilona Spătaru, Iurie Nistorică, Igor Cuciuc, Aura, Costi Burlacu și Corina Țepeș, 
Marina Dolgheri, Nicoleta Toacă, Cătălina Rusu, Zina Izbaș, Olesea Rusu, Sergiu Beznițchi, Nadia 
Darie, Irina Ghelbur, Valentina Lucașenco, Rodica Gherasim, Svetlana Lisagor Vergis, Natalia 
Madan, Cristina și Cristian Neguț, Radu Filip, Dorin Galben, Stela Boțan, Serj Cuzencoff, Roxana, 
Irina Crăciun, Ecaterina Stratan, Viorica Mija, Vlad Marcoci, Angela Anisei Kilat, Roxana Chihai, 

Oxana Guțu, Valeria și Jacques Salomé. 

MULȚUMIRI
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