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În anul 2013 s-au împlinit 1 700 de ani 
de la emiterea Edictului de toleranţă re-
ligioasă de la Milano (313) de către Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena, 
promotori ai libertăţii religioase şi susţi-
nători ai Bisericii.

„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au 
înfiinţat, sprijinit sau au încurajat activi-
tatea a numeroase aşezăminte sociale 
ce exprimau dragostea creştină faţă de 
aproapele aflat în suferinţă, precum: or-
felinate, spitale, leprozerii, aşezăminte 
pentru săraci, pentru fecioare sau vă-
duve, pentru primirea străinilor. Sfânta 
Împărăteasă Elena s-a implicat direct în 
construirea la Constantinopol a unui azil pentru văduve, 
precum şi a unor aşezăminte pentru primirea străinilor 
la Ierusalim, Constantinopol şi Sevasta.” (Pastorala Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul anu-
lui omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.)

În cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, prin Misiunea Soci-
ală „Diaconia”, avându-i model pe Sfinţii Împăraţi Con-
stantin şi Elena, anul acesta au fost desfăşurate acţiuni 
caritabile menite să vină în ajutorul celor aflaţi la limita 
sărăciei şi a singurătăţii.

Sărăcia şi singurătatea sunt cuvintele pe care din ce în ce 
mai des le întâlnim în stradă, la televizor şi în discursuri. 
Nu întotdeauna sărăcia este vinovată de starea societă-
ţii. Sărăcia foarte uşor şi repede se dezvoltă atunci când 

boala lenei şi indiferenţei, a alcoolismu-
lui şi a păcatului  dăinuie în societate. 
Să nu uităm că sărăcia şi singurătatea 
poartă și o conotaţie spirituală. Uneori 
te poţi simţi sărac având de toate şi stră-
in în mijlocul oamenilor, alteori te simţi 
bogat neavând nimic în afară că Dum-
nezeu este cu tine.

Dumnezeu ne ajută prin căi diferite. Cel  
mai des Dumnezeu ne ajută prin oameni. 
Aşa Dumnezeu înmulţeşte dragostea 
Sa între oameni. Totodată, Dumnezeu 
ne-a făcut fiinţe libere şi ne-a lăsat în 
această libertate să facem binele sau să 
primim binele.

Pentru a face şi a primi acest bine, nu întotdeauna avem 
îndrăzneală, uneori aşteptăm un imbold din altă parte. 
Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Noastre întot-
deauna este un imbold de a face binele şi a primi fap-
ta milostivă. Prin activităţile sociale şi caritabile pe care 
le desfăşoară în parohiile noastre sunt chemaţi tinerii  
şi bătrânii, cei avuţi şi cei aflaţi în lipsuri la o îmbogăţire şi  
comuniune spirituală. Această activitate este rodnică şi în-
cetul cu încetul schimbă vieţile multor oameni spre bine.

În mijlocirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în-
dreptăm sfintele Noastre rugăciuni către Hristos Dom-
nul să ne ajute şi să întărească toată echipa Misiunii Soci-
ale „Diaconia” în neuşoara, dar necesara lucrare pe care 
o desfăşoară. 

Dumnezeu  
ne ajută prin oameni

Cu arhiereşti binecuvântări
† PETRU

Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
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2013 pentru 
Diaconia

2013 for 
Diaconia

DONEAZĂ  
BUNURI
la depozitul  
Aproape de  
Aproapele

DONATE 
GOODS
to the storage  
Near the 
Neighbour

• În ianuarie, am lansat proiectul „Speranţa la o 
nouă viaţă”, în cadrul căruia 2 994 de tineri din 
15 instituţii de învăţământ au participat la lecţii de 
informare şi 34 persoane au beneficiat de consiliere 
în domeniul prevenirii consumului de droguri;

• Din aprilie, în Chişinău au început să funcţioneze 2 
servicii inovative în domeniul social din Moldova: 
cantină socială mobilă şi depozit de bunuri, compo-
nente ale proiectului „Aproa pe de Aproapele”;

• În campania de Paşti „Masa Bucuriei” am impli-
cat peste 200 de tineri voluntari, am colectat peste 
7 tone de produse alimentare şi 27 280 lei. Din 
aceste resurse 300 de bătrâni au primit pachete 
alimentare, iar pe parcursul anului au fost oferite 
8 854 de prânzuri calde beneficiarilor cantinelor 
sociale „Aproape de Aproapele” (Chişinău) şi „Sf. 
Maria Magdalena” (s. Roşu, r-nul Cahul);

• Am distribuit pachete alimentare persoanelor afec-
tate de inundaţii din satul Opaci, r-nul Căuşeni;

• În luna octombrie, Principesa Margareta a Româ-
niei a vizitat Centrul Maternal „În braţele mamei”;

• La 1 octombrie, în colaborare cu alte 3 organizaţii 
partenere am lansat proiectul „Copii cu viitor – un 
viitor pentru copii”, destinat promovării unui com- 
portament pro-viaţă în rândul copiilor și tinerilor;

• În cadrul celei de-a XI-a ediţie a Festivalului Volun-
tarilor, Misiunea Socială „Diaconia” a fost premiată 
pentru Cea mai creativă poză şi pentru Cel mai 
tânăr voluntar;

• În campania de Crăciun „De la mame pentru 
mame”, din donaţii, am acumulat peste 53 000 
lei pentru amenajarea casei de tranziţie destinată 
mamelor orfane, proiect ce va fi lansat în 2014, 
precum şi haine, jucării şi produse alimentare în 
valoare de peste 35 000 lei pentru beneficiarii 
Centrului Maternal;

• În decembrie, Church World Service a donat un lot 
de ajutoare umanitare constituit din 4 470 de seturi 
de rechizite şcolare şi 6 840 de articole igienice 
pentru susţinerea beneficiarilor Centrelor parohiale.

• In January, we launched “Hope to a new life” 
project, within which 2 994 young people from 15 
educational institutions took part in the informative 
lessons and 34 people benefited of counselling in 
the domain of drug consumption prevention;

• Starting with April, in Chisinau 2 innovative services in 
the social domain from Moldova began to function: 
the mobile social canteen and the goods storage, 
components of “Near the Neighbour” project;

• During the Easter Campaign, “Table of Joy” we 
involved over 200 volunteers, we collected over 7 
tons of food products and 27 280 MDL. From these 
resources, 300 elderly received food packages, and 
during the year there were offered 8 854 of hot 
meals to the beneficiaries of the social canteens: 
“Near the Neighbour” (Chisinau) and “St. Maria 
Magdalena” (Rosu village, Cahul district);

• We distributed food packages to the people affected 
by floods from Opaci village, Causeni district;

• In October, Her Royal Highness, the Princess Mar-
gareta of Romania visited “In Mother’s Arms” 
Maternal Centre;

• On 1st October, in collaboration with 3 partner 
organisations we launched the project “Children 
with Future – a Future for Children”, designed to 
promote a pro-life behaviour among children and 
young people;

• Within the 11th edition of the Volunteers’ Festival, 
“Diaconia” Social Mission was awarded for The most 
creative photo and for The youngest volunteer;

• During “From Mothers to Mothers” Christmas 
Campaign, from donations, we collected over 53 
000 MDL for the equipment of the transitional 
house for orphan mothers, a project which will 
be launched in 2014, as well as clothes, toys and 
food products in sum of over 35 000 MDL for the 
Maternal Centre’s beneficiaries;

• In December, Church World Service donated a batch 
of humanitarian aid which consisted of 4 470 school 
supplies kits and 6 840 hygienic articles for the sup-
port of Parochial Centres’ beneficiaries.
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Buget total: 377 000 €
Angajaţi: 54
Voluntari: 340

Beneficiari în grija Diaconiei:
• Copii: 236
• Bătrâni: 147 
• Cupluri mamă-copil: 31
• Familii: 172
• Tinere ieşite din sistemul rezidenţial: 11
• Persoane dependente/codependente  

de droguri: 34

Asistenţă unică:
• 400 de pachete alimentare au fost distribuite 

de Paşti şi de Crăciun în parohiile Mitropoliei 
Basarabiei;

• 22 de persoane afectate de inundaţii (s. Opaci, 
r-nul Căuşeni) au primit pachete alimentare ;

• 139 de persoane au beneficiat de serviciile 
depozitului de bunuri „Aproape de Aproapele”;

• 120 de copii au participat la activităţile din 
cadrul taberelor de vară;

• 2 994 de tineri au participat la sesiuni de infor-
mare privind traficul şi consumul de alcool şi drog

Total budget: 377 000 €
Employees: 54
Volunteers: 130

Beneficiaries in Diaconia’s care:
• Children: 236
• Elderly: 147
• Mother-child couples: 31
• Families: 172
• Girls, leavers of the residential system: 11
• Drugs addicted/co-addicted people: 34

Unique assistance:
• 400 food packages were distributed at Easter 

and Christmas in the parishes of the Bessaraba-
ian Metropolitan;

• 22 people affected by floods (Opaci village, 
Causeni district) received food packages;

• 139 people benefited of the goods storage’s 
services “Near the Neighbour”;

• 120 children took part in the activities within 
the summer camps;

• 2 994 young people took part in the informa-
tive sessions regarding trafficking and drug and 
alcohol consumption.

2013  
în cifre

2013 in 
numbers
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Proiectul „Aproape  
de Aproapele”
Anul lansării: 2013;

Finanțatori: Caritas Viena (Austria), Caritas Ambro-
siana (Italia), Vismara (Italia);

Scop: crearea unui mecanism autohton de solidari-
tate socială prin colectarea bunurilor şi redistribuirea 
acestora persoanelor aflate în dificultate.

Cantina socială mobilă
este un serviciu prin intermediul căruia, zilnic, oame- 
nii nevoiași (bătrâni, persoane fără adăpost, etc) 
primesc un prânz cald gratuit. Un microbus special 
amenajat staţionează în anumite puncte de dis- 
tribuţie, iar o echipă de voluntari oferă aici o porţie 
de hrană gratuit. Tot datorită voluntarilor, beneficiarii 
care nu se pot deplasa primesc prânzul la domiciliu. 

Impact: 65 de persoane au beneficiat pe parcursul 
anului de un prânz cald; au fost distribuite 2 200 de 
porţii de mâncare; în proiect au activat 40 de voluntari.

Depozitul de bunuri
presupune colectarea obiectelor utilizate, dar aflate 
într-o stare bună (haine, mobilier, veselă, etc) şi dis- 
tribuirea acestora celor aflaţi în dificultate (persoa-
nele afectate de incendii, calamităţi naturale etc. și 
alţi beneficiari asistaţi în cadrul proiectelor sociale 
implementate de Diaconia și organizaţiile partenere).

Impact: 139 de persoane au beneficiat de serviciile 
depozitului de bunuri.

“Near the Neighbour” 
Project
Starting year: 2013;

Donors: Caritas Vienna (Austria), Caritas Ambrosiana 
(Italy), Vismara (Italy);

Purpose: the creation of an autochthonous social 
solidarity mechanism through collecting the goods 
and their distribution to the people in need.

The Mobile Social Canteen
is a service through which the people in need (elderly, 
homeless people, etc) received a hot meal for free, 
daily. A special equipped mini bus stays in certain 
distribution points, and a team of volunteers offers a 
hot meal for free. Also, thanks to volunteers, the bed-
ridden beneficiaries receive the meal at home.

Impact: 65 people benefited during a year of a hot 
meal; there were distributed 2 200 of food portions;  
40 volunteers were involved within the project.

Goods Storage
supposes the collection of used objects, but in a 
good state (clothes, furniture, plates and dishes, etc.) 
and their distribution to the people in need (people 
affected by fire, natural disasters, etc and other assisted 
beneficiaries within the social projects implemented 
by Diaconia and partner organisations).

Impact: 139 people benefited of goods storage’s 
services.

Alături  
de oamenii  
aflaţi în sărăcie  
extremă

Near 
the people
in extreme poverty
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Centrele parohiale sunt stabilimente sociale care acti-
vează în parohiile Mitropoliei Basarabiei şi au drept 
scop reducerea gradului de vulnerabilitate a persoa-
nelor în dificultate. Prin implicarea voluntarilor, aici se 
desfăşoară activităţi de educaţie destinate copiilor 
(animaţie, ajutor la pregătirea temelor pentru acasă), 
activează cantine, spălătorii şi garderobe sociale.

Finanţatori: Caritas Viena, Monaco Aide et Presence.

The Parochial centres are social establishments which 
activate in the parishes of the Metropolitan Church 
of Bessarabia and their main goal is to reduce the 
vulnerability degree of the people in need. Within 
them, through the volunteers’ involvement, there are 
carried out educational activities for children (anima-
tion, support in homework preparation), and social 
canteens, wardrobes and laundry work.
Donors: Caritas Vienna, Monaco Aide et Presence

Centrul parohial  
din s. Coşcalia (Căuşeni)
Anul inaugurării: 2007;

Impact: 16 voluntari au organizat ateliere de edu- 
caţie non-formală pentru cei 63 de copii beneficiari; 
prin vizite la domiciliu, 15 bătrâni singuratici au fost 
ajutaţi în treburile casnice.

Centrul parohial „Sf. Vasile  
cel Mare” din s. Cania (Cantemir)
Anul inaugurării: 2004;

Impact: 16 voluntari s-au implicat în activităţile Cen-
trului; 30 copii au participat lunar la cele 5 ateliere 
de educaţie non-formală; 20 de persoane aflate în 
dificultate (bătrâni solitari şi persoane imobilizate) au 
beneficiat de servicii sociale (ajutor în gospodărie, 
spălătorie şi baie socială, ajutoare colectate de la 
consăteni: produse alimentare, haine şi bani).

Centrul parohial „Sfântul Stelian”  
din s. Feteşti (Edineţ)
Anului inaugurării: 2012;

Impact: în activităţi a fost implicat un grup de 30 de 
voluntari; lunar 25 de copii au beneficiat de suport 
în pregătirea temelor pentru acasă şi au participat la 
activităţi de educaţie non-formală; 15 bătrâni au fost 
asistaţi la domiciliu.

Centrul parohial „Sf. Maria  
Magdalena” din s. Roşu (Cahul)
Anului inaugurării: 2003;

Impact: 18 voluntari s-au implicat în activitatea Cen-
trului; 85 de copii au beneficiat de suport în pregătirea 
temelor pentru acasă şi au participat la activităţi de 
educaţie non-formală; 32 de bătrâni au beneficiat de 
serviciile cantinei sociale.

Centrul „Manfredi” din Cahul
Anul inaugurării: 2005;

Impact: în activităţile Centrului s-au implicat 15 vo- 
luntari; 33 de copii au participat la activităţile de 
educaţie non-formală şi au fost ajutaţi la pregătirea 
temelor pentru acasă; 25 de familii au beneficiat de 
spălătorie socială, precum şi de asistenţă la domiciliu.

Parochial centre from Coscalia 
(Causeni)
Year of inauguration: 2007;

Impact: a group of 16 volunteers organised work-
shops of non-formal education for 63 children – be- 
neficiaries of the centre; 15 lonely elderly were helped 
with the household chores through home visits.

“St. Vasile cel Mare” Parochial 
centre from Cania (Cantemir)
Year of inauguration: 2004;

Impact: a group of 16 volunteers was involved in 
the Centre’s activities; 30 children took part monthly 
in the 5 workshops of non-formal education; 20 peo-
ple in need (lonely elderly and bedridden people) 
benefited of social services (support in household, 
social laundry and bath, donations collected from 
the villagers: food products, clothes and money).

“St. Stelian” Parochial centre 
from Fetesti (Edinet)
Year of inauguration: 2012;

Impact: a group of 30 volunteers was involved in 
the Centre’s activities; 25 children benefited monthly 
of support in homework preparation and also took 
part in the activities of non-formal education; 15 
elderly were assisted at home.

“St. Maria Magdalena” Parochial 
centre from Rosu (Cahul)
Year of inauguration: 2003;

Impact: a group of 18 volunteers was involved in 
the Centre’s activities; 85 children benefited of sup-
port in homework preparation and also took part 
in the activities of non-formal education; 32 elderly 
benefited of the social canteen’s services.

“Manfredi” Social centre from Cahul
Year of inauguration: 2005;

Impact: a group of 15 volunteers was involved in the 
Centre’s activities; 33 children took part in the activi-
ties of non-formal education and were helped in 
homework preparation; 25 families benefited of the 
social laundry, as well as of home assistance.

8 www.diaconia.md

Parochial 
centres

Centrele 
parohiale
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Centrul Maternal  
„În braţele mamei”
Anul inaugurării: 2010;

Finanţatori: Caritas Viena, Caritas Ambrosiana;

Scop: asigurarea dreptului fiecărui copil de a creşte 
în familie;

Descriere: proiectul presupune susţinerea cupluri-
lor mamă-copil/gravidelor aflate în dificultate. Echipa 
multidisciplinară elaborează un plan individual de  
intervenţie prin care se urmăreşte consolidarea relaţiei 
dintre mamă şi copil, formarea deprinderilor de îngri-
jire a copilului, gestionarea resurselor etc., în vederea 
creării unui mecanism de viaţă autonomă; asistarea 
în comunitate a cuplurilor mamă-copil este realizată 
prin intermediul Centrului de consultanţă;

Impact: în Centrul Maternal au fost asistate 23 de 
cupluri mamă-copil, iar de serviciile Centrului de con-
sultanţă au beneficiat 8 cupluri mamă-copil, majori-
tatea dintre acestea au primit asistenţă psihosocială, 
juridică şi suport material; 14 cupluri au fost susţinute 
în procesul de reintegrare socială şi familială.

Apartamentul social  
„Spre Independenţă”
Anul inaugurării: 2007;

Finanţatori: Caritas Viena, Monaco Aide et Pre-
sence, Caritas Ambrosiana;

Scop: integrarea socială a orfanilor şi orfanilor social;

Descriere: anual, câte 6-7 tinere ieşite din sistemul re- 
zidenţial, orfane sau din familii dezorganizate, sunt 
găzduite în cadrul Apartamentului social – stabiliment  
social din Orhei. Serviciile oferite (asistenţă socială, 
psiphologică, spirituală, vocaţională etc.) urmăresc 
creşterea gradului de autonomie personală şi socială 
a tinerelor;

Impact: a şasea generaţie de beneficiare a absolvit 
în mai 2013, iar în prezent aici se află alte 6 tinere.

“In Mother’s Arms”  
Maternal Centre
Year of inauguration: 2010;

Donors: Caritas Vienna, Caritas Ambrosiana;

Purpose: ensuring the child’s right to grow up in 
family;

Description: the project supposes the support of 
the mother-child couples/pregnant women in need. 
The multidisciplinary team elaborates an Individual 
Intervention Plan, which aims to strengthen the rela-
tionship between mother and child, to form skills of 
child’s care, resource management, etc., in order to 
develop a mechanism of autonomous life; the assis-
tance in the community of the mother-child couples 
is realised through the Counselling Centre;

Impact: 23 mother-child couples were assisted within 
the Maternal Centre, 8 mother-child couples benefited 
of the services provided by the Counselling Centre, the 
majority of them benefited of psychosocial assistance, 
legal aid and material support; 14 couples were sup-
ported in the process of social and family reintegration.

“Towards Independence”  
Social Apartment
Year of inauguration: 2007;
Donors: Caritas Vienna, Monaco Aide et Presence, 
Caritas Ambrosiana;
Purpose: the social integration of the orphans and 
social orphans;
Description: Annually, about 6-7 girls, leavers of the 
residential institutions, orphans or from disorganised 
families are hosted in the Social Apartment – a social 
establishment from Orhei. The provided services 
(social, psychological, spiritual, vocational assistance, 
etc.) aim to increase the degree of personal and social 
autonomy of the girls;
Impact: the 6th generation of beneficiaries gradu-
ated in May 2013, and at the moment there are ano- 
ther 6 girls in the Social Apartment.

Residential 
centres

Centrele 
rezidențiale
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Proiectul „Young Diaconia”
Anul lansării: 2007;

Finanţator: Caritas Viena;

Scop: creşterea numărului de tineri implicaţi în progra-
mele Diaconiei, prin sprijinirea participării lor în diverse 
activităţi de voluntariat, în beneficiul comunităţii;

Impact: au fost active 6 grupuri de voluntari (cca 123 
de tineri), care s-au implicat în activităţi sociale la nivel 
de comunitate; pentru ei au fost organizate formări în 
vederea dezvoltării capacităţilor personale şi de lucru 
cu beneficiarii: 4 formări cu genericul „Şcoala de Ani-
maţie”, 4 formări pentru Taberele de vară şi o formare 
pentru lecţiile de solidaritate din cadrul campaniei  
de Paşti.

Proiectul „Taberele Solidarităţii”
Anul lansării: 2005;

Parteneri: Caritas Ambrosiana şi Bambini in Romania;

Scop: promovarea voluntariatului şi a activităţilor de 
animaţie în zonele rurale;

Descriere: taberele de zi sunt organizate de către 
o echipă formată de voluntari din Italia şi Republica 
Moldova. Programul fiecărei tabere conţine: jocuri, 
activităţi de educaţie non-formală pentru copii şi 
activităţi sociale (asistarea la domiciliu a bătrânilor, 
activităţi ecologice etc.). Fiecare tabără durează 6 zile;

Impact: au fost organizate 2 tabere de vară în loca-
lităţile: Feteşti (r-nul Edineţ) şi Roşu (r-nul Cahul); în 
proiect s-au implicat 11 tineri voluntari din Italia şi 37 
de voluntari din Moldova.

“Young Diaconia” Project
Starting year: 2007;

Donor: Caritas Vienna;

Purpose: increasing the number of young people 
involved in Diaconia’s programs through supporting 
their participation in different volunteering activities 
for the community’s benefit;

Impact: 6 groups of volunteers were active (about 
123 young people), who were involved in the social 
activities at the community level; there were organised 
trainings for volunteers in order to develop personal 
and work skills with the beneficiaries: 4 trainings with 
the theme “The Animation School”, 4 trainings for The 
Summer Camps and a training for the solidarity lessons 
within the Easter Campaign.

“Solidarity Camps” Project
Starting year: 2005;

Partners: Caritas Ambrosiana and Bambini in Romania;

Purpose: promoting volunteering and animation 
activities in rural areas;

Description: the day camps are organised by a team 
formed of volunteers from Italy and the Republic of 
Moldova. The program of each camp includes: games, 
activities of non-formal education for children and 
social activities (assisting elderly at home, environmen-
tal activities, etc.). Each camp lasts 6 days.

Impact: 2 summer camps were organised in the 
localities: Fetesti (Edinet district) and Rosu (Cahul 
district); 11 Italian volunteers and 37 Moldovan volun-
teers were involved in this project.

Volunteering 
in Diaconia

Voluntariatul 
în Diaconia

Diaconia pune în valoare tânărul  
ca resursă pentru comunitate.

Diaconia promotes the youth  
as a resource for the community.
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Din 2007, Diaconia a implementat o serie de proiecte 
pentru prevenirea dependenţei de alcool și drog, pre-
cum și asistarea persoanelor dependente și codepen-
dente. În Chişinău activează un Centru de reabilitare.

Impact: 2994 de tineri din 15 instituţii de învăţământ 
au participat la lecţii de informare, iar 34 de persoane 
au beneficiat de consiliere.

Starting with 2007, Diaconia implemented several pro- 
jects for the prevention of alcohol and drug addiction,  
as well as the assistance of the addicted and co-addic- 
ted people. In Chisinau activates a rehabilitation Centre.

Impact: 2994 young people from 15 educational 
institutions took part in informative lessons, and 34 
people benefited of counseling.

Proiectul „Susţinere la distanţă”
Anul lansării: 2013;
Finanţatori: Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” 
(Londra), un grup de donatori privaţi din Austria;
Impact: 97 de familii aflate în criză temporară au 
beneficiat de asistenţă complexă (juridică, psiholo-
gică, materială).

Proiectul „Braţele părinteşti”
Anul lansării: 2011;
Finanţator: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei;
Impact: au fost susţinute 50 de familii social-vulnera-
bile din Chişinău, Feteşti, Roşu şi Cania. Lunar, acestea 
au beneficiat, după necesitate, de asistenţă materială 
(produse alimentare, igienice, rechizite şcolare, etc.), 
precum şi de asistenţă juridică, psihologică şi sprituală.

“Support at a distance” project
Starting year: 2013;
Donors: “Pogorirea Sfintului Duh” Parish (Londra),  
a group of private donors from Austria;
Impact: 97 families in temporary crisis benefited of 
complex assistance (legal, psychological, material).

“The Farthely Arms” Project
Starting year: 2011;
Donor: Romanian Orthodox Eparchy from Italy;
Impact: 50 socially vulnerable families were supported  
from Chisinau, Fetesti, Rosu and Cania. They benefited  
monthly, as needed, of material assistance (food and 
hygienic products, school supplies, etc.), as well as of 
legal aid, psychological and spiritual assistance.

Sprijinim 
familia

Programul  
de prevenire 
şi reabilitare 
a persoanelor 
dependente

Prevention  
and rehabilitation 
program  
for addicted 
people

Supporting 
the family

14 www.diaconia.md
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Promoting 
solidarity

Promovăm 
solidaritatea Campania de Paşti  

„Masa Bucuriei”
a fost organizată pentru al patrulea an consecutiv şi a 
inclus acţiuni de stimulare a solidarităţii sociale pentru 
diminuarea accesului inegal la alimentaţia minimă.

Lecţii de solidaritate  
în instituţiile de învăţământ:
prin intermediul unui joc de rol elevii şi studenţii au 
fost familiarizaţi cu problemele bătrânilor singuratici 
şi cu posibilităţile de susţinere ale acestora. 

Colectă naţională  
de produse alimentare:
în reţelele de supermarketuri din Chişinău, Cahul, 
Orhei, Edineţ, voluntarii i-au îndemnat pe oameni 
să doneze produse alimentare pentru beneficiarii 
cantinelor sociale.

Impact:

• Au fost colectate peste 7 tone de produse ali-
mentare; 

• La diferite etape de proiect, au fost implicaţi 223 
de voluntari şi 26 de parteneri;

• 300 de bătrâni au primit pachete alimentare de 
Paşti, iar alte 8 854 de porţii de supă au fost distri-
buite pe parcursul anului în cantinele sociale;

• Din donaţiile private au fost colectaţi 26 780 de lei;

• Au fost organizate lecţii de solidaritate în 5 instituţii  
de învăţământ, iar peste 300 de elevi/studenţi au 
fost familiarizaţi cu problemele bătrânilor singuratici.

“Table of Joy” 
Easter Campaign
was organised for the 4th consecutive year and inclu- 
ded actions encouraging social solidarity for dimin-
ishing the unequal access to the minimum nutrition.

Solidarity lessons  
in the educational institutions:
through a role play, the pupils and the students 
were familiarised with the lonely elderly’s problems 
and with the possibilities of their support.

National collection  
of food products:
in the supermarkets from Chisinau, Cahul, Orhei, Edi-
net, the volunteers encouraged people to donate 
food products for the social canteens’ beneficiaries.

Impact:

• there were collected over 7 tons of food products;

• at different stages of the project, there were in- 
volved 223 volunteers and 26 partners;

• 300 elderly received food packages at Easter, and 
another 8 854 soup portions were distributed dur-
ing the year in the social canteens;

• there was collected the sum of 26 780 MDL from 
private donations;

• there were organised solidarity lessons in 5 edu-
cational institutions, and over 300 pupils/students 
were familiarised with the lonely elderly’s problems.
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Campania de Crăciun  
„De la mame pentru mame”
a fost organizată pentru al treilea an consecutiv cu 
scopul de a susţine cuplurile mamă copil aflate în 
dificultate. Resursele acumulate în campania din 
2013 vor fi utilizate pentru amenajarea Casei „Maria”- 
o locuinţă de tranziţie destinată mamelor orfane.

Evenimentul de caritate  
„De la mame pentru mame”,  
14 decembrie 2013

o gală care a întrunit atât elemente culturale, 
cât şi de colectare de fonduri. Cei peste 100 de 
participanţi au confecţionat împreună jucării de 
brad, în baza unor modele prefabricate de volun-
tari. De asemenea, a fost organizată o licitaţie de 
caritate, iar formaţia vocal-instrumentală Anton 
Pann (România) a susţinut un recital de colinde şi 
muzică românească veche.

La acest eveniment, Diaconia a lansat premiul 
„Sămânţa dragostei” pentru menţionarea do-
natorilor care au susţinut proiectele organizaţiei 
nu doar prin implicare, dar au transmis mesajul 
iubirii de Aproapele şi celor din jur. Câştigătorii 
trofeului au fost desemnaţi: Compania „Raiffeisen 
Leasing”, Oxana Guţu şi Sergio Malacrida.

Jucăriile de brad confecţionate la eveniment au 
fost vândute la Tîrgul de caritate organizat pe 
21-22 decembrie. 

Impact:

• În urma evenimentului de caritate şi a târgului au 
fost acumulaţi 26 710 lei; din donaţiile private –  
26 850 lei şi produse alimentare în valoare de 
peste 35 000 lei;

• Garderoba Centrului Maternal „În braţele mamei” 
a fost completată cu haine, jucării şi alte produse 
pentru copii;

• 28 de voluntari şi 17 parteneri au fost alături de 
echipa Diaconiei pentru organizarea activităţilor 
din campanie.

Promoting 
solidarity 

Promovăm 
solidaritatea

“From Mothers to Mothers” 
Christmas Campaign
was organised for the 3rd consecutive year with the 
aim to support the mother-child couples in need. 
The accumulated resources within the campaign 
from 2013 will be used for the equipment of “Mary’s 
Home” – a transitional house for the orphan mothers.

Impact:

• As a result of the charity event and the fair there 
were accumulated 26 710 MDL; from private 

donations – 26 850 MDL and food products in 
sum of over 35 000 MDL;

• Diaconia offered the prize, “The Seed of Love” to 
mention the donors who have supported the 
organisation’s projects not only through their in- 
volvement, but also disseminating the message 
of loving the Neighbour to people around them;

• the wardrobe of “In Mother’s Arms” Maternal Cen-
tre was completed with clothes, toys and other 
products for children;

• 28 volunteers and 17 partners were near Diaco-
nia’s team in organising the campaign’s activities.
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Distribuţia cheltuielilor
The expenses distribution

Buget total în 2013:
377 000 €

Budget 
2013

Buget 
2013

Dezvoltarea capacităţilor
Capacity building
0.99%

Susţinerea familială  
și integrarea școlară
Family support and  
school integration
34.54%

Centre rezidenţiale
Residential Centres
32.38%

Promovarea 
solidarităţii
Promoting 

solidarity
17.18%

Sărăcie extremă
Eradicating 

extreme poverty
12.61%

Dependenţe
Addiction 

prevention
2.29%

Mulţumim tuturor voluntarilor, partenerilor şi donatorilor 
graţie cărora am reuşit să acumulăm aceste resurse  
pentru susţinerea beneficiarilor noştri.

Pentru că an de an numărul acestora e tot mai  
mare, Vă invităm să accesaţi pagina web  
www.diaconia.md pentru a-i cunoaşte.

We thank all the volunteers, partners and donors  
due to whom we have succeeded to accumulate  
these resources to support our beneficiaries. 

As their number becomes higher every year,  
we invite You to access the web page  
www.diaconia.md in order to get to know them.

Total budget for 2013:
377 000 €
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Diaconia for 
beneficiaries

Diaconia pentru  
beneficiari

Zinaida Z.: “Towards Independence” So- 
cial Apartment taught me to share the 
love, the respect and the kindness with 
people around me. Due to the project, I 
made my studies and succeeded to work. 
The period which I live here has a special 
place in my heart.”

Zinaida Z.: „Apartamentul Social „Spre 
Independenţă” m-a învăţat să împărtă-
şesc dragostea, respectul şi căldura sufle-
tească celor din jur. Datorită proiectului 
am făcut studii și am reușit să profesez, 
perioada în care trăiesc aici are un loc 
special în inima mea.”

Vasile G.: “At “St. Stelian” Centre from 
Fetesti I am surrounded by the love of 
the other children, we play and make in- 
teresting activities and this makes me 
smile more often. Because I didn’t attend 
kindergarten and school, here the volun-
teers taught me to write and read.”

Vasile G.: „La Centrul „Sfântul Stelian” de 
la Feteşti sunt înconjurat de dragostea 
altor copii, ne jucăm şi facem activităţi in- 
teresante, iar aceasta mă face să zâmbesc 
mai des. Pentru că n-am fost la grădiniţă 
şi nici la şcoală, aici voluntarii m-au învă-
ţat să scriu şi să citesc.”

Valeria C.: „Am doar 10 ani, dar sunt 
fericită că pot să fiu de ajutor la Centrul 
„Sf. Maria Magdalena”. Împreună cu pri-
etenele, zilnic le deschidem poarta la 3 
bunicuţe din localitate pentru a le duce 
prânzul cald de la cantina socială. Zâm-
betul lor ne dă energie.”

Valeria C.: “I am only 10 years old, but 
I am happy that I can be helpful at “St. 
Maria Magdalena” Centre. Together with 
my friends, we visit daily 3 elder people 
from the locality in order to bring them 
the hot meal from the social canteen. 
Their smile gives us energy.”

Fiodor V.: “The pension of 500 MDL 
goes for medicines, because of this I wait 
every day the hour to go to the distribu-
tion point for the portion of hot soup. 
Here, I discuss with the young people 
who offer the meal and forget for some 
minutes all the hardships I have to face 
alone.”

Fiodor V.: „Pensia de 500 de lei o chel-
tui pe medicamente, din această cauză, 
aştept în fiecare zi ora să merg la punc-
tul de distribuţie pentru porţia de supă 
caldă. Aici discut cu tinerii care ne oferă 
mâncare și parcă mai uit pentru câteva 
minute de toate greutăţile pe care sunt 
nevoit să le înfrunt de unul singur.”

Tatiana I.: „Bucuria de a fi mamă mi-a 
fost umbrită de faptul că am rămas 
fără susţinere din partea familiei. În ul- 
timul trimestru de sarcină am venit 
la Centrul Maternal, iar pe parcursul 
unui an, am primit toată grija echipei 
de aici. Acum Anişoara merge la creşă, 
iar eu muncesc. Atunci când o iau în 
braţe îmi dau seama cât de mult mi-a 
marcat viaţa, ea îmi dă curaj şi putere 
să le reuşesc pe toate.”

Tatiana I.: “The joy of being a mother 
was overshadowed by the fact that I have 
remained without the family’s support. In 
the last semester of pregnancy I came 
to the Maternal Centre, and during one 
year, I benefited of the entire team’s care. 
At the moment, Ana goes to the kinder-
garten, and I am working. When I take her 
in my arms I realise how much did she 
marked my life, she gives me courage to 
cope with everything.”



s.Cania

s.Crasnoarmeiscoe

s.Ulmu

s. Roşu

s. Coşcalia
s. Hagimus

s. Ucrainca

s. Buzdugeni

s. Sloveanca

s. Răzălăi

s. Boghenii Noi

s. Ghiliceni

s. Fetești

or. ORHEI 
(2007–2013)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	 

pentru copii
•	 grup	de	voluntari
•	 spălătorie	socială
•	 apartamentul	social
•	 Taberele	Solidarităţii
•	 Centru	de	reabilitare	pentru	victimele	 
traficului	şi	consumului	de	alcool

s. BUZDUGENI
r-nul Edineţ  
Centrul parohial „Sf. Nicolae” (2006–2008)
•	 amenajarea	grădiniţei

s. SLOVEANCA
r-nul Sângerei (2005–2008)
•	 cantină	socială
•	 reparea	şi	întreţinerea	grădiniţei
•	 Taberele	Solidarităţii

or. CAHUL
Centrul parohial „Manfredi” (2005–2013)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	pentru	copii
•	 grup	de	voluntari
•	 cantină	socială

s. CRASNOARMEISCOE
r-nul Hânceşti  
Centrul parohial „Sf. Stelian”(2006–2008)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	pentru	copii
•	 grup	de	voluntari
•	 frizerie	socială

s. BOGHENII NOI
r-nul Ungheni (2008)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	

pentru copii 
•	 grup	de	voluntari
•	 Taberele	Solidarităţii

s. CANIA
r-nul Cantemir  
Centrul parohial „Sf. Vasile cel Mare” (2004–2013)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	pentru	copii
•	 grup	de	voluntari
•	 spălătorie	şi	baie	socială
•	 Taberele	Solidarităţii

or. LEOVA
Centrul parohial  
„Sf. Ioan Maximovici” (2005–2011)
•	 grup	de	voluntari
•	 cantină	socială
•	 Centru	de	reabilitare	pentru	victimele	 
traficului	şi	consumului	de	alcool	

•	 Taberele	Solidarităţii

or. CHIŞINĂU 
(2001–2013)
•	 staff-ul	central
•	 grup	de	voluntari
•	 Centrul	maternal
•	 Centru	de	reabilitare	pentru	victimele	
traficului	şi	consumului	de	alcool

•	 Proiectul	„Copiii	cu	viitor	–	 
un viitor pentru copii”

s. GHILICENI
r-nul Teleneşti (2006–2007)
•	 Taberele	Solidarităţii

s. RĂZĂLĂI
r-nul Sângerei, 2010
•	 Taberele	Solidarităţii

s. ULMU
r-nul Ialoveni (2005–2006)
•	 cantină	socială
•	 Taberele	Solidarităţii

S. ROŞU
r-nul Cahul 
Centrul parohial „Sf. Maria Magdalena” (2001–2013)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	pentru	copii
•	 grup	de	voluntari
•	 cantină	socială
•	 atelier	de	economie	socială:	croitorie	
•	 Taberele	Solidarităţii

s. COŞCALIA
r-nul Căuşeni (2007–2013)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	 

pentru copii
•	 grup	de	voluntari
•	 activităţi	sociale	pentru	bătrâni
•	 Taberele	Solidarităţii.

or. ŞTEFAN VODĂ
(2010)
•	 Taberele	Solidarităţii

s. UCRAINCA
r-nul Căuşeni  
Centrul parohial „Sf. Parascheva” 
(2009–2011)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	 

pentru copii
•	 grup	de	voluntari
•	 cantină	socială
•	 Taberele	Solidarităţii

s.HAGIMUS
r-nul Căuşeni (2005–2006)
•	 cantină	socială

or. SOROCA 
Centrul parohial „Sf. Martiri Brâncoveni” (2011)
•	 activităţi	de	educaţie	non-formală	pentru	copii
•	 grup	de	voluntari
•	 activităţi	sociale	pentru	bătrâni

s. FETEŞTI 
r-nul Edineț
Centrul parohial „Sf. Stelian” (2012–2013)
•	 grup	de	voluntari
•	 Taberele	Solidarității
•	 activități	de	educație	non-formală	pentru	copii
•	 activităţi	sociale	pentru	bătrâni

Activitatea socială  
a Mitropoliei Basarabiei



Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei  
este organizaţie nonprofit, cu caracter social,  

care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În 2013, Diaconia a alinat suferinţa celor  
care au fost privaţi de bucuria de a avea  
pe cineva alături.
Programele noastre au asistat copiii cu puţine şan-
se de integrare socială, bătrânii uitaţi în casele lor, 
mame care au devenit „ruşinea” familiei şi societăţii 
fiind lăsate fără sprijin.

Şi în acest an, am hrănit, am îmbrăcat, am adăpostit, 
ghidaţi de cuvântul Sfântei Scripturi: „Căci flămând 
am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; insetat am fost şi Mi-aţi 
dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi 
M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în tem-
niţă am fost şi aţi venit la Mine.” (Matei 25; 35-36)
Acest lucru a fost posibil graţie mobilizării exemplare 
şi a răspunsului pozitiv pe care ni l-au oferit sutele de 
voluntari, care zilnic sunt alături de suferinţa Aproa-
pelui nostru.

Cu sprijinul partenerilor 
noştri şi rezultatelor obţi-
nute în campania de Cră-
ciun, în 2014 vom construi 
şi amenaja Casa „Maria” –  
o locuinţă de tranziţie, care 
va oferi găzduire secunda-
ră mamelor orfane.

În anul care urmează, vom 
susţine beneficiarii proiec-
telor pe care le implementăm, pentru ca faptele noas-
tre, după cum ne îndeamnă Hristos, să înmulţească 
roadele credinţei.”

Igor Belei,
Director al Misiunii Sociale „Diaconia”

Date de contact:
Chişinău, str. Criuleni, nr. 22.
Tel.: (+373 22) 46 32 28
 (+373 22) 46 32 31
Fax: (+373 22) 46 32 29
office@diaconia.md
www.diaconia.md

Cont bancar:
c/f: 40246014
Cont curent: 225100000186757
Cont special: 225110000186757
BC VictoriaBank S.A. filiala nr. 3
c/b: VICBMD2X416

Terminale de plată QIWI şi MMPS: Organizaţii de caritate/donaţii-Diaconia

Acest material a fost editat cu suportul

membru al


