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ThanksMulțumiri
Mulţumim tuturor voluntarilor, partenerilor, 
donatorilor și jurnaliștilor graţie cărora am 
reușit să avem, și în 2016, proiecte cu impact 
pentru comunităţi și beneficiari.

We thank all volunteers, partners, donors 
and journalists by courtesy of whom we suc-
ceeded to have in 2016 projects with impact 
for communities and beneficiaries.

Donatori internaționali/  
International donors:
Caritas Viena (Austria) • Caritas Ambrosiana  
(Italia) • Fundaţia Vismara (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 • 
Fundaţia Est-Europeană • Clavdibar S.R.L. •  
Plaiul-Birladean S.R.L • Pohoarna-Agro S.R.L • 
Ministerul Tineretului și Sportului • EduJoc • 
Indigo Ogilvy • Bestseller • Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu” • Biblioteca Municipală B.P. 
Hasdeu • Learning Ecosystem • Colibri • Casa 
Curată • Summit Events • FloMaster • Advertis • 
PoMarinKids • Apă Bună • Delfinariu • Unica 
Sport • Clounella •  Cangurul.md • Teatrul „Eugene 
Ionesco” • Linella • Riga • Unimarket • NR 1 • Promo 
Lex • Velmart • Green Hills • Metro • IMC Market • 
Sanin • OWH Studio • Raiffeisen Leasing •  
Centrul de Resurse Juridice din Moldova • Ciofilm •  

Image Studio • Interakt • Franzeluţa • Fundaţia 
„Bitonic” • Santehlinia S.R.L. • Turnvesplas • 
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 • Aledex-Info 
S.R.L • Confort • Teba-Prim S.R.L • Rom-Cris S.R.L. • 
Ivalaga-Com S.R.L. • SC Frumagro-Terra SRL • 
Progagroter S.R.L. • Dealul Ochiulalbean S.R.L • 
Fabrica de unt din Florești S.A. • Reconscivil 
SRL • Prietenia-Agro S.R.L. • Fabrica de Materiale 
de Construcţie S.R.L. • Neovita • Starnet Solutii • 
Excellence S.R.L. • Nouconst • Emipanel •  
Credit Rapid S.R.L. • Grinx-Com S.R.L. •  
Gareanca-Agro S.R.L. • ABS • TITITI SI C S.R.L • 
Fundaţia „Felicia” • CCF Moldova • MRC Caritas 
Moldova • Fundaţia „Regina Pacis” • Asociaţia 
„Altruism“ • Neoumanist • Fundaţia Agapedia •  
AO Școala de Meserii „Insula Speranţelor” • 
Hendrix Bail • Agenţia Naţională pentru  
Ocuparea Forţei de Muncă/Oficiile teritoriale • 
Romcris • Salonul „Paradis” • Alina Bradu • 
JuBijoux • Moldeco • Direcţia Municipală  
de Asistenţă Socială și Protecţia  
Familiei/Direcţiile teritoriale 

membră

Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei  
este o organizaţie nonprofit, cu caracter social, care activează  
din anul 2001 pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Donați online 
folosind cardurile VISA și MASTERCARD:  
www.diaconia.md – e-donaţii

Donaţi resurse financiare  
prin terminale de plată QIWI, MMPS și Run Pay  
sau pe contul bancar: IDNO 1015620000081
IBAN pentru valuta MDL: MD69VI225110000186757MDL
BC „Victoriabank” SA, fil. Nr.3, Chișinău: Cod bancar VICBMD2X416.
IBAN pentru valuta Euro: MD28VI000222401700186757EUR
Adresa Băncii: str. 31 august 1989, nr. 141
Adresa poștală/fizică: str. Criuleni 22, mun. Chișinău, MD 2059
Certificatul de înregistrare nr. 1803 din 22.10. 2003

Date de contact:
Chișinău, str. Criuleni, nr. 22
Tel.: (+373 22) 46 32 28;  (+373 22) 46 32 31
Fax: (+373 22) 46 32 29 
office@diaconia.md
    Misiunea Socială Diaconia

www.diaconia.md
Acest material a fost editat cu suportul

 M I S I U N E A  S O C I A L Ă

DIACONIA
 A  M I T R O P O L I E I  B A S A R A B I E I

R A PORT A NUA L 20 16



1

Raport anual 2016

Susține proiectele noastre pe www.diaconia.md

Misiunea Socială „Diaconia” este structură  
a Mitropoliei Basarabiei care activează pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2001. 
Organizația este membă a Federației Filantropia 
(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 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

“Diaconia” Social Mission is a structure of 
Bessarabian Metropolitan working on the 
whole territory of Republic of Moldova since 2001. 
The organization is a member of Philanthropy 
 Federation (Romanian Patriarchy) and Alliance of 
Active NGOs in Social Protection 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 
relationship with social partners.

Vision:
An active society guided by Christian values, 
the result of permanent and coherent action 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

Raport anual 2016 Annual report 2016
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Tinerețea este caracterizată drept o vârstă a căutărilor de valori  
în care este necesară călăuzirea și educația ca faptele și alegerile  
să fie responsabile. Tinerii de astăzi, ca niciodată în alte timpuri,  

sunt așteptați să dea mărturie pentru a promova valorile familiei,  
dreptății, păcii, solidarității, înțelegerii între oameni.

În temeiul hotărârii Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca anul 2016  
să fie anul dedicat educației religioase a tineretului ortodox, Mitropolia Basarabiei  

a binecuvântat ca toate părțile componente din Eparhie să desfășoare  
evenimente spirituale, culturale și sociale pentru tineri.

Prin proiectele realizate de Diaconia, în calitate de braț social al Mitropoliei  
Basarabiei, se urmărește împlicarea și încurajarea tinerilor în consolidarea  
și dezvoltarea legăturilor între ei și instituțiile bisericești, dar și să confirme  

faptul că sunt „apostoli” la răpândirea binelui în societate.

Sutele de tineri care fac voluntariat sau participă în diverse  
proiecte sociale au oportunitatea de a demonstra responsabilitatea  

și grija pentru comunitatea în care trăiesc, dar și respectarea  
valorii credinței în Dumnezeu și iubirii aproapelui.

În rezultatul comuniunii dintre cei care au nevoie de ajutor, cei care pot ajuta  
și cei care sunt călăuza lor, învățăturile bisericești sunt puse în practică și trăite zi de zi.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au depus efort,  
s‑au implicat și au susținut această lucrare a Bisericii lui Hristos.

Al vostru rugător către Hristos Domnul 
† PETRU

Arhiepiscop al Chișinăului,  
Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

Motivăm tinerii  
să răspândească binele
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Domeniile de asistență  
ale Diaconiei
Dezvoltăm comunitățile
• Suport pentru identificarea nevoilor  

comunitare (p. 14)
• Acordarea mini‑granturilor pentru  

sprijinirea inițiativelor locale (pp. 14, 17)

Avem grijă de copii
• Asistență complexă cuplurilor mamă‑copil  

cu risc de abandon (p. 19)
• Asistență pentru familiile aflate în criză  

temporară (p. 19)
• Un viitor sigur pentru adolescentele orfane  

și cele orfane social (p. 21)
• Garderobe sociale pentru familiile  

nevoiașe (p. 25)
• Organizăm tabere de vară gratuite (pp. 16, 29)

Assistance directions  
of Diaconia
We develop the communities
• Support to identify the community  

needs (p. 14)
• Offering mini‑grants for local initiatives  

support (pp. 14, 17)

We take care of children
• Complex assistance to mother‑child  

couples at risk of abandonment (p. 19)
• Assistance for families in temporary  

crisis (p. 19)
• A safe future for orphan and socially  

orphan teenage girls (p. 21)
• Social wardrobes for families  

in need (p. 25)
• Free summer camps (pp. 16, 29)
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Domeniile de asistență  
ale Diaconiei
Sprijinim bătrânii
• Servicii sociale gratuite: garderobă,  

cantină, spălătorie (pp. 22, 24)
• Asistență la domiciliu cu implicarea  

voluntarilor (pp. 15, 17)

Promovăm voluntariatul
• Implicarea tinerilor în oferirea serviciilor  

sociale (pp. 15, 28)
• Organizarea campaniilor prin implicarea  

voluntarilor (pp. 8, 10, 12)
• Organizarea grupurilor de tineri activi  

la nivel local (pp. 14, 15)

Assistance directions  
of Diaconia
We support the elders
• Free social services: wardrobe, canteen,  

laundry (pp. 22, 24)
• Home assistance with volunteers’  

involvement (pp. 15, 17)

We promote volunteering
• Involve young people in offering social  

services (pp. 15, 28)
• Organize campaigns by involving  

the volunteers (pp. 8, 10, 12)
• Organize active youth groups  

at the local level (pp. 14, 15)
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Community
mobilization

Mobilizăm
comunitatea

Campania de Paști  
„Masa Bucuriei”
Este cel mai mare proiect național de solidaritate 
socială, organizat pentru al șaptelea an consecutiv. 
În cadrul campaniei desfășurăm o serie de acțiuni 
menite să stimuleze solidaritatea și să diminueze acce‑
sul inegal la alimentația minimă necesară zilnic. Pro‑
iectul culminează cu o colectă de produse alimentare 
neperisabile organizată tradițional în sâmbăta Floriilor.

Colecta națională de produse 
alimentare pentru bătrâni:
Pe data de 23 aprilie 2016, în 100 de magazine din 
toată țara, îndemnați de voluntarii Diaconia, oamenii 
au donat produse alimentare pentru a asigura oame‑
nilor nevoiași un prânz cald. Alături de voluntarii Dia‑
coniei, în acțiune s‑au implicat și persoane publice.

Impact:

“Table of Joy” Easter Campaign
It is the largest national project of social solidarity 
and it is organized for the seventh consecutive year. 
Throughout the campaign, we are doing a series 
of actions designed to boost solidarity 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 (religious holiday).

National collection of food 
products for elderly people:
On April 23, 2016, in 100 stores across the country, 
being encouraged by Diaconia’s volunteers, people 
donated food to help people in need have a warm 
lunch. Along with the volunteers of Diaconia, public 
figures were also involved in this action.

Impact:

Magazine implicate/  
Stores involved

2014

2015
2016

57
85 100

Voluntari implicați/ 
Volunteers involved

2014

2015

2016

300
600

869

Produse alimentare colectate/ 
Collected food products

2014

2015

2016

13 
tone

32 
tone22 

tone

32 tone/ tons
de produse 
alimentare

colectate
of food 

products were 
collected

300
de bătrâni

mănâncă  
zilnic la cele  
6 cantine

elderly people  
eat daily at the  

6 canteens

64 000
de lei  

colectați din  
donațiile  
private

were collected  
from private  
donations

1630
de pachete  
alimentare 

distribuite
food  

packets were 
distributed

869
voluntari  

din toată țara  
implicați  

în campanie
volunteers  

from the entire 
country were 

involved in the 
campaign

17  
localități
localities

100  
magazine 
implicate

stores 
involved
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Promoting 
solidarity

Promovăm
solidaritatea
Campania de Crăciun  
„În brațele mamei”
Campania are scopul de a susține cuplurile mamă–
copil aflate în situații de criză, asistate în cadrul pro‑
gramului „În brațele mamei”. În acest sens au fost 
organizate mai multe acțiuni de sensibilizare și colec‑
tare de fonduri.

• 28 noiembrie–9 decembrie: prin implicarea unui 
grup de voluntari coordonat de Oxana Guțu (dona‑
tor), a fost organizat un târg de jucării de brad la 
sediul Consiliului Europei din Strasbourg (Franța). 
Obiectele expuse la târg au fost confecționate de 
către voluntarii Diaconiei. În perioada 1–20 decem‑
brie au fost organizate în Chișinău târguri similare.

• Pe 17 decembrie, în direct la postul public de Televi‑
ziune Moldova 1, a fost organizat Telemaratonul 
Național „În brațele mamei”. Evenimentul a întrunit 
discuții despre maternitate cu implicarea partene‑
rilor și beneficiarilor Diaconiei, precum și recitaluri 
de colinde și muzică ușoară susținute de artiști 
autohtoni, prezentare de modă, licitație de caritate.

“In Mother’s Arms”  
Christmas Campaign
The campaign aims to support the mother‑child 
couples found in a crisis situation and further assisted 
within the Program “In Mother’s Arms”. In this sense, 
several awareness‑raising and fundraising activities 
have been organized.

• On November 28 – December 9, with the involve‑
ment of a volunteers’ group coordinated by 
Oxana Guțu, it was held a Christmas trade fair at 
the Council of Europe in Strasbourg (France). The 
objects exhibited at the fair were hand‑made by 
the volunteers of Diaconia. There were organized 
similar fairs in Chisinau on December 1‑20.

• On December 17, the National Telemarathon “In 
Mother’s Arms” was organized and live broad‑
casted at the public television station Moldova 
1. The event brought together discussions about 
maternity with the involvement of Diaconia’s part‑
ners and beneficiaries, as well as carols and pop 
music recitals sustained by native artists, fashion

 Un grup de 60 de donatori, asistați de voluntarii 
Diaconiei, au participat la un atelier de confecțio‑
nare a jucăriilor de brad.

• La eveniment a fost decernat Trofeul „Sămânța dra‑
gostei” prin nominalizarea companiilor și persoane‑
lor care au avut un aport important în susținerea 
proiectelor organizației pe parcursul anului. În acest 
an, trofeul a fost oferit Ambasadei României în 
Republica Moldova, lui Alexandru Cornițel (manager 
Image Studio) și Lindei Ammendola (donator din 
Monaco). Doamna Zinaida Izbaș (jurnalistă la Radio 
Moldova) a fost desemnată „Binevestitorul Bunătății”.

Ateliere de creație organizate  
în companii
Echipele de angajați au fost implicate în ateliere de 
confecționare a jucăriilor de brad. Astfel, fiecare par‑
ticipant a donat o sumă simbolică pentru susținerea 
cauzei, iar Diaconia a asigurat detaliile de organizare. 
Atelierele au avut loc la sediul companiilor.

Impact:
• În urma acțiunilor din campanie, dar și donațiilor ve‑ 

nite de la agenții economici, au fost colectați peste 
120 mii de lei pentru susținerea cuplurilor mamă‑copil.

 shows and charity auction. A group of 60 donors, 
assisted by Diaconia’s volunteers, attended a 
Christmas toys workshop.

• During the event, it was awarded the “Seed of 
Love” trophy by nominating companies and peo‑
ple who have a significant input on sustaining the 
organization’s projects throughout the year. This 
year, the trophy was awarded to the Embassy of 
Romania in Moldova, to Alexandru Cornițel (Image 
Studio manager) and to Linda Ammendola (donor 
from Monaco). Mrs. Zinaida Izbaş (journalist at 
Radio Moldova) was honored with the title “The 
Goodness Bearer”.

Workshops organized in companies:
Employee teams were involved in Christmas toys 
workshops. Thus, each participant donated a sym‑
bolic amount of money to support the cause, and 
Diaconia took care of the organizational details. The 
workshops were held at the companies’ headquarters.

Impact:
• In the result, from the campaign actions and also the 

donations given by economic agents, over 120 thou‑
sand lei were collected for the mother‑child couples.
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Champions  
of goodness

Campionii 
bunătății

Maratonul Copiilor – 
cursa unde toți devin  
campioni
Maratonul Copiilor este un eveniment inedit care, 
deja al treilea an consecutiv, a transformat o cursă 
obișnuită de alergări într‑un gest de solidaritate. În 
2016, fiecare metru alergat de către participanții la 
maraton a însemnat un pas mai aproape de școală 
pentru copiii cu probleme de auz.

Copiii aleargă pentru a susține 
semenii lor
Repartizați în curse pe categorii de vârstă, de la 6 la 
14 ani, participanții au alergat pentru a demonstra 
că sunt alături de alți copii aflați în dificultate. Dis‑ 
tanța parcursă de către ei a însemnat pași siguri mai 
aproape de școală pentru elevii de la Școala Specială 
Nr. 12 pentru copii hipoacuzici și cu surditate tardivă. 
La final de cursă, părinții și bunicii au fost îndemnați 
să lase o donație simbolică pentru susți nerea cauzei 
evenimentului.

Pe lângă cursa propriu‑zisă, copiii au avut parte de 
ateliere de creație, facepainting, tombolă cu daruri, 
recital susținut de Adrian Ursu și Bety, dar și de către 
beneficiarii finali ai evenimentului.

Impact:
• 650 de copii, alături de părinții lor, au participat la 

eveniment.
• În urma maratonului, au fost procurate 1389 de 

baterii pentru elevii de la Școala Specială Nr. 12 din 
Chișinău.

• Fiecare dintre cei 100 de elevi a fost asigurat, timp 
de 2 luni, cu baterii necesare pentru aparatul auditiv.

Children’s Marathon – 
the race where everyone 
becomes a champion
The Children’s Marathon is a unique event that, for the 
third consecutive year, transformed a regular running 
race into a gesture of solidarity. In 2016, each meter 
run by the participants to Marathon was a step closer 
to school for children with hearing problems.

Children run to support  
their fellows
Divided into groups by age categories from 6 to 14 
years old, the participants ran to demonstrate they 
support other children that are in difficulty. The dis‑
tance covered by them meant steps closer to school 
for the pupils of the Special School Nr. 12 for children 
with impaired hearing and late deafness. At the end 
of the race, parents and grandparents were encour‑
aged to leave a symbolic donation to support the 
cause of the event.

Apart from the proper competition, the children 
were involved into creative workshops, Face Painting, 
tombola with prizes and a musical recital sustained 
by Adrian Ursu and Bety along with the beneficiaries 
of the event.

Impact:
• 650 children, together with their parents, attended 

the event.
• At the end of the marathon, 1389 hearing aid bat‑

teries were purchased for the pupils of the Special‑
ized School Nr. 12 from Chisinau.

• Each of the 100 students was insured for two 
months with hearing aid batteries.
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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.

Pentru a cunoaște nevoile din comunitățile parohi‑
ale, în luna martie 2016 a fost efectuată o cercetare în 
12 localități. Analiza datelor colectate a scos la iveală 
necesitatea prestării a 5 tipuri de servicii pentru mai 
multe categorii de beneficiari. Drept rezultat, Centrul 
de Resurse a realizat următoarele tipuri de intervenție:

Resource Centre
Year of launching: 2015

The Resource Centre “Solidarity Guide” has the pur‑
pose to respond to the social needs of parish com‑
munities. The project aims to guide the parish centers 
towards autonomy and to support social initiatives 
in communities.

In March 2016, the Resource Centre conducted a 
research in 12 localities to find out the needs of parish 
communities. The analysis of collected data revealed 
the need to provide 5 types of services for various 
categories of beneficiaries. As a result, the Resource 
Centre designed the following types of intervention:

The Solidarity  
GuideCălăuza 

Solidarității

Garderoba socială
Centrul de Resurse „Călăuza Solidarității” a creat servi‑
ciul „Garderoba socială” ca formă primară de asistență 
a mai multor categorii de oameni aflați în dificultate. 
În 2016, Centrul de Resurse a susținut deschiderea a 
7 garderobe sociale, iar la finele anului a inițiat pro‑
cesul de extindere a rețelei către alte 10 comunități.

Asistarea centrelor parohiale
Au fost asistate 5 centre parohiale din Fetești, Roșu, 
Coșcalia, Cania și Cahul. Pe parcursul anului, cca 200 
de copii au beneficiat de serviciile parohiilor: ate‑ 
liere educative, cantina socială, asistența în pregă‑
tirea temelor pentru acasă, etc. De asemenea, cca 
70 de bătrâni au beneficiat de cantină, spălătorie și 
baie socială.

Crearea Grupului de Tineri
Centrul de Resurse a organizat traininguri și schimburi 
de experiență pentru preoți și tineri cu scopul de a 
crea și consolida grupul de voluntari pe lângă parohie.

Mini‑granturi
Cele 5 centre parohiale au beneficiat de asistență în 
scrierea de proiecte și au fost oferite 10 mini‑granturi 
pentru intervenție în susținerea persoanelor social‑
vulnerabile.

Asistența pentru copiii  
în dificultate
În 2016 au fost asistați 151 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.

Social Wardrobe
The Resource Centre «The Solidarity Guide” created 
the «Social Wardrobe» service as a primary form 
of assistance to several categories of people in dif‑
ficulties. In 2016, the Resource Centre sustained the 
opening of 7 Social Wardrobes and, at the end of the 
year, initiated the process of extending the network 
to other 10 communities.

Assisting Parish Centres
There were assisted 5 parish centers from Fetesti, Rosu, 
Coscalia, Cania and Cahul. During the year, about 200 
children benefited from parish services: educational 
workshops, social canteen, assistance in homework 
preparation, etc. Also, about 70 elders had benefited 
of the social canteen, laundry and bath.

Creation of the Youth Group
The Resource Centre provided trainings for priests 
and young people in order to create and consolidate 
the volunteer group alongside the parish.

Mini‑grants
The 5 parochial centres benefitted of assistance 
in project proposal writing and there were offered 
10 mini‑grants for intervention in sustaining the 
people in need.

Assistance for children  
in difficulty
In 2016 were assisted 151 children from socially vul‑
nerable families. They were offered school supplies, 
clothes and food products.
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Centrul de Resurse a fost partener organizatoric al 
primei tabere spirituale pentru tineri desfășurată de 
către Mitropolia Basarabiei sub genericul „Frumosul 
va salva lumea. Cine va salva frumosul?”.

Tabăra spirituală a avut loc în perioada 13–16 
iulie la mănăstirea „Sfinții Mucenici Adrian și Nata‑
lia” din localitatea Costuleni (Ungheni). Însoțiți de 
preotul paroh, la tabără au participat circa 200 de 
tineri din 14 localități, cu vârsta cuprinsă între 14 și 
25 de ani.

Programul zilnic a cuprins sesiuni de discuții în grup 
pe subiecte spirituale, activități sportive, conferință, 
program liturgic. Astfel, tinerii au avut ocazia să‑și 
descopere identitatea de a fi creștini ortodocși, eno‑
riași și patrioți activi.

The Resource Centre was the organizational part‑
ner of the first spiritual youth camp coordinated by 
the Bessarabian Metropolitan under the title “Beauty 
will save the world. Who will save the beauty?”.

The spiritual camp took place in July, 13‑16 at the 
monastery of the Holy Martyrs Adrian and Natalia” 
from Costuleni (Ungheni). Conducted by parish 
priests, about 200 young people, aged between 14 
and 25 years old, from 16 localities of the country, 
attended the camp.

The daily program included group discussions on 
spiritual topics such as sporting activities, confer‑
ences, liturgical programs, so that young people 
had the opportunity to discover, on a deep level, 
the identity of being Orthodox Christians, active 
parishioners and patriots.

Stairs  
to the Light

Trepte  
spre lumină

www.diaconia.md

Chișinău

Bălți

Tighina
(Bender)

Campania „Masa Bucuriei”
“Table of Joy” Campaign

Distribuție de pachete  
alimentare
Distribution of food  
products packages

Garderobă socială
Social Wardrobe

Mini‑grant
Mini‑grant

Susținerea la distanță  
a familiilor social‑vulnerabile
Sustainability at distance of 
socially vulnerable families

Tabăra solidarității
Solidarity Camp

Proiectul „Copii cu viitor –  
un viitor pentru copii”
“Children for Future –  
a Future for Children” project

Parohii asistate de Centrul de Resurse în 2016
Parishes assisted by the Resource Centre in 2016
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Siguranță
și căldură 
pentru fiecare copil

Safety and
warmth 
for each child

Programul „În brațele mamei”
Centrul Maternal
Anul inaugurării: 2010

Scop: Asigurarea dreptului fiecărui copil  
de a crește în familie.

Componentele Programului: Centrul Maternal, 
Centrul de consultanță și Centrul de găzduire 
 secundară.

În Centrul maternal sunt plasate cuplurile mamă‑ 
copil/ gravidele aflate în situație de emergență. Aici, 
echipa multidisciplinară elaborează un plan indivi‑
dual de intervenție prin care se urmărește consoli‑
darea relației dintre mamă și copil, formarea deprin‑
derilor de îngrijire a copilului, gestionarea resurselor 
în vederea creării unui mecanism de viață autonom. 
Centrul are capacitatea de a asista concomitent 10 
cupluri mamă‑copil.

Impact:
• În anul 2015, 21 de cupluri mamă‑copil au beneficiat 

de asistență complexă, iar 5 dintre ele au continuat 
parcursul de integrare socială în Centrul de găzdu‑ 
ire secundară „Casa Maria”, inaugurat de Diaconia 
în anul 2015.

Centrul de consultanță realizează asistarea în comu‑ 
nitate a cuplurilor mamă‑copil și familiilor aflate în  
situație de criză temporară. Familiilor li se oferă asis‑ 
tență psihologică, socială, juridică, spirituală și susți‑
nere materială lunară (pachete alimentare, produse 
de igienă, medicamente etc.).

Impact:
• 110 familii au beneficiat de serviciile Centrului de 

consultanță. Acestea au primit asistență psiho‑soci‑
ală, juridică și suport material.

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

Scop: Ensuring each child’s right to grow up  
in a family.

Program Components: Maternal Centre, Consul‑
tancy Centre and Secondary Hosting Centre

In the Maternal Centre are placed mother‑child 
couples/pregnant mothers in emergency situations. 
Here, the multidisciplinary team develops an indi‑
vidual intervention plan aimed to strengthen the 
relationship between mother and child, forming child 
care skills, managing the resources to create an auton‑
omous life mechanism. The Centre has the capacity 
to assist 10 mother‑child couples at the same time.

Impact:
• In 2015, 21 mother‑child couples received compre‑

hensive assistance and 5 of them continued their 
social integration path to the “Casa Maria” second‑
ary hosting Centre inaugurated by Diaconia in the 
same year.

The Consultancy Centre carries out community 
assistance for mother‑child couples and families in 
a situation of temporary crisis. The families receive 
psychological, social, legal, spiritual assistance and 
monthly material support (food packages, hygiene 
products, medicines, etc.).

Impact:
• 110 families benefited of the Consultancy Centre’ 

services. They received psycho‑social and judicial 
assistance, as well as material support.
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Grijă pentru  
viitorul  
orfanilor

Care for 
orphans’ 
future

Apartamentul social  
„Spre Independență”
Anul inaugurării: 2007

Scop: Intergrarea socială a orfanilor și orfanilor social.

Descriere: Câte 6 tinere ieșite din sistemul rezi den‑
țial, orfane sau din familii dezorganizate sunt găzdu‑
ite anual în cadrul Apartamentului social. Gradul de 
autonomie personală și socială al tinerelor este atins 
prin oferirea gratuită a serviciilor de asistență socială, 
psihologică, spirituală, vocațională, etc.

Impact: Din luna iulie, cea de‑a noua generație de 
fete a pășit pragul Apartamentului social. Dintre ele, 
4 sunt orfane, iar alte 2 vin din familii social‑vulnera‑
bile. Cinci fete au ales meseria de bucătar‑cofetar, iar 
una dintre beneficiare urmează să devină frizer. Până 
în acest moment, 56 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.

“Towards independence” 
Social Apartment
Year of inauguration: 2007

Purpose: Social integration of the orphans and 
social orphans.

Description: Annually, about 6 girls who left the resi‑
dential 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, 
psychological, spiritual and vocational assistance.

Impact: Since July, the 9th generation of beneficiar‑
ies crossed the threshold of the Social Apartment. 
Of all beneficiaries, 4 are orphan girls, while 2 girls 
came from socially vulnerable families. Five girls 
have chosen the profession of a pastry‑cook and 1 
girl is going to become a hairdresser. So far, 56 girls 
were successfully reintegrated in the community. 
Within the project, they were helped to find a job.
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Alături  
de oamenii
aflați în sărăcie extremă

Near  
the people
in extreme poverty

Cantina socială mobilă  
„Aproape de Aproapele”
Anul lansării: 2013

Scop: Dezvoltarea unui model de asistență a per‑
soanelor 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 puncte de 
distribuție, iar o echipă de voluntari oferă beneficia‑
rului câte o porție de hrană gratuită.

Cantina activează de luni până vineri, conform pro‑
gramului:

• ora 1500 – Parcul Serghei Lazo (Chișinău)
 Beneficiari: persoane vârstnice
• ora 1600 – Cimitirul Eroilor (Chișinău)
 Beneficiari: persoane fără adăpost
Impact:
• În 2016, zilnic, cca 180 de beneficiari au primit un 

prânz cald gratuit.
• Cei 20 de voluntari implicați în proiect au distribuit 

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 pp. 8‑9)

“Near the Neighbour”  
Mobile Social Canteen
Year of inauguration: 2013

Purpose: Developing a model of assistance for the 
persons 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 portion of hot meal.

The canteen is open from Monday to Friday, accord‑
ing to the program:

• 3 pm – “Serghei Lazo” Park (Chisinau)
 Beneficiaries: elderly people
• 4 pm – near the Cemetery of Heroes (Chisinau)
 Beneficiaries: homeless people
Impact:
• Every day, about 180 people received a free hot 

lunch.
• The 20 volunteers involved in the project distributed 

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 pp.8‑9)
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Programul Banca de haine
Anul lansării: 2016

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

Descriere: În cadrul programului, în Chișinău, au fost 
instalate 5 boxe speciale pentru colectare de bunuri 
(haine, încălțăminte, jucării, lengerie de pat). Bunu‑
rile colectate aici sunt ulterior triate și distribuite în 
rețeaua de garderobe sociale din parohii. Beneficiarii 
donațiilor sunt oamenii nevoiași: familiile social‑vul‑
nerabile, bătrânii, persoanele fără adăpost, etc.

Impact: Din iulie până în decembrie 2016 au fost 
colectate 34 de tone de bunuri materiale. Dintre 
acestea, circa 11 tone au ajuns la beneficiarii din 14 
parohii și 7 organizații sociale partenere.

The clothing bank Program
Year of launching: 2016

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

Description: There were installed 5 special boxes 
for collecting 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, home‑
less persons, etc.

Impact: From July till December 2016, 34 tons of 
goods were collected. Of these, about 11 tons of 
goods were distributed to the beneficiaries of 14 
parishes and 7 social partner organizations.

Donații distribuite: Distributed donations:
Haine pentru copii
Children clothing
3530 kg

Jucării
Toys
490 kg

Lenjerie de pat
Bed sheets
460kg

Geci și paltoane
Jackets and coats
1220 kg

Haine pentru femei
Women’s clothing
3275 kg

Haine pentru bărbați
Men’s clothing
2601 kg

Donează haine,
dăruiește căldură!

Donate clothes,
give warmth!
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Voluntariat  
 pentru dezvoltarea comunității

Volunteering  
 for community development

Proiectul „Young Diaconia”
Anul lansării: 2007

Scop: Dezvoltarea solidarității sociale și spiritului de 
grijă față de aproapele aflat în dificultate.

Impact: În 2016 au activat 6 grupuri de voluntari 
(cca 170 de tineri) care s‑au implicat în activități 
sociale la nivel de comunitate. Pentru ei au fost 
organizate formări pentru dezvoltarea capacităților 
personale și de lucru cu beneficiarii, dar și acțiuni de 
motivare: Școala de animație, schimburi de experi‑
ență, un pelerinaj la Mănăstirea „Oașa” (România); 
Tabăra Spirituală „Trepte spre Lumină” (Costuleni, 
Ungheni) și Tabăra Spirituală de la Nemțișor (Româ‑
nia). 869 de voluntari au fost implicați în Campania 
de Paști, 30 au organizat tabere de vară pentru copii, 
93 s‑au implicat în desfășurarea Maratonului copiilor, 
20 în Campania de Crăciun și 20 au participat zilnic la 
distribuția prânzurilor calde la cantina mobilă.

“Young Diaconia” Project
Launching year: 2007

Purpose: Developing the social solidarity and the 
spirit of taking care of our neighbour in need.

Impact: There were active 6 groups of volunteers 
(about 170 young people), who got involved in 
social activities at the community level. There were 
organized 4 trainings on personal developpment 
and work skills with the beneficiaries, as well as 
motivational activities: Animation School, experi‑
ence exchanges, a pilgrimage at „Oasa” Monastery 
(România), Spiritual Camp „Stairs to the Light” (Cos‑
tuleni, Ungheni) and Spiritual Camp from Nemtisor 
(România). 869 volunteers were involved within 
Easter Campaign, 30 volunteers organized the soli‑
darity camps for children, 93 got involved within the 
Children’s Marathon, 20 within Christmas Campaign 
and 20 volunteers participated daily in the distribu‑
tion of hot lunches at the mobile social canteen.
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Together
 we share joy

Împreună
dăruim bucurie

Proiectul „Taberele Solidarității”
Anul lansării: 2005

Scop: Promovarea voluntariatului și motivarea tineri‑
lor de a se implica în viața comunității.

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.

Impact:

• Au fost organizate 3 tabere de vară la care au par‑
ticipat cca 400 de copii din localitățile Fetești (r‑nul 
Edineț), Hâncești, Ucrainca (r‑nul Căușeni).

• În proiect au fost implicați 17 voluntari din Italia și 30 
de voluntari din Moldova. În toate cele trei localități 
au fost desfășurate activități sociale pentru sprijini‑
rea bătrânilor și/sau copiilor nu nevoi speciale.

“Solidarity Camps” Project
Launching year: 2005

Purpose: To promote volunteering and motivate 
young people to get involved in community life.

Description: Day camps are organized by a team 
of volunteers from Italy and Republic of Moldova. 
Each camp’s program contains games, non‑formal 
educational (for children) and social activities (home 
assistance for elderly people, ecological activities, 
etc.). Each summer camp lasted 6 days.

Impact:
• There were organized 3 summer camps atten‑ 

ded by about 400 children from the localities of 
Feteşti (Edinet district), Ucrainca (Căuşeni district) 
and Hînceşti.

• In the project were involved 17 volunteers from Italy 
and 30 volunteers from Moldova. In all those three 
localities were run social activities to support the 
elderly people and/or children with special needs.
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Proiectul „Copii cu viitor –  
un viitor pentru copii”
Anul lansării: 2013

Scop: Promovarea unui comportament pro‑viață 
în rândul copiilor și al tinerilor.

Descriere: Acțiunile proiectului vizează 5 localități 
rurale din raioanele Cahul, Cantemir, Florești și Orhei, 
în care au fost organizate tabere de vară și au fost 
create Cluburi ale tinerilor. Prin intermediul diferitor 
activități, participanții sunt motivați să înțeleagă că 
viața este un dar ce merită prețuit.

Impact: 168 de copii au participat pe parcursul anu‑
lui la activitățile din cadrul Cluburilor tinerilor; au fost 
oferite 5 mini‑granturi de dezvoltare comunitară. 
Astfel, au fost dotate cu echipament 2 săli festive, a 
fost amenajat un parc și un teren de joacă.

“Children with Future –  
a Future for Children” Project
Launching year: 2013

Purpose: Promoting a pro‑life behavior among 
children and young people.

Description: The project targets 5 rural localities 
from the districts of Cahul, Cantemir, Floresti and 
Orhei – there were organized summer camps and 
were created Youth Clubs. Through various activi‑
ties, the participants are motivated to understand 
that life is a worth gift.

Impact: During the year, 168 children attended the 
Youth Clubs; There were offered 5 mini‑grants for 
community development – the equipment of 2 fes‑
tive halls, the arrangement of a park and a playground.
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Proiectul „Speranță pentru  
o nouă viață”
Anul lansării: 2013

Scop: Prevenirea dependenței de droguri (tutun, 
alcool etc.) și asistarea persoanelor dependente și 
codependente.

Descriere: Proiectul a dezvoltat un mecanism de 
asistență, prin „metoda Minnesota” și „terapia cogni‑
tiv‑comportamentală”, pentru reabilitarea persoanelor 
dependente, codependente și de consiliere a famili‑
ilor dependente, contribuind, astfel, la îmbunătățirea 
situației familiale și sociale. Pentru prevenirea depen‑
denței de alcool și drog, în rândul tinerilor au fost orga‑
nizate lecții de informare în instituțiile de învățământ.

Impact: 3160 de tineri din 18 instituții de învățământ 
au participat la lecții de informare, iar 11 persoane 
au fost consiliate. Pe parcursul a trei ani de activitate 
a proiectului, 101 de persoane dependente și 48 de 
persoane codependente au fost consiliate, a fost 
realizată o consiliere în grup și 21 de preoți au fost 
informați despre efectele dependențelor.

“Hope to a new life” Project
Year of launching: 2013

Purpose: Prevention of drug addiction (alcohol, 
tobacco etc.) and assistance of the addicted and co‑
addicted people.

Description: The project developed an assistance 
mechanism through Minnesota method and cogni‑
tive‑behavioral therapy for the rehabilitation of the 
addicted and co‑addicted people and for the coun‑
seling of the addicted families. Thus, this mecha‑
nism contributes to the improvement of the social 
and family situation. In order to prevent alcohol and 
drug addiction among young people, there were 
organized informative lessons in schools

Impact: 3160 young people from 18 educational 
institutions attended these informative lessons and 
11 persons benefited of counseling. During 3 years 
of project’s development, 101 addicted persons 
and 48 co‑addicted persons were counseled. It was 
created a counseling group and 21 priests were 
informed about the effects of addictions.

Preventing
addiction

Prevenim
dependențele

Întreprinderea socială  
Cangurul.md
Anul fondării: 2015

Web: www.cangurul.md

Descriere: Cangurul.md este o întreprindere soci‑
ală fondată de către Misiunea Socială Diaconia și 
partenerii ei pentru creșterea durabilității finanțării 
proiectelor sociale ale organizației.

Servicii prestate:
• curățenie generală și după reparație cu utilizarea 

echipamentului profesionist marca KARCHER;
• dezinfectarea încăperilor prin ozonizare;
• ridicarea și coborârea greutăților de până la 300 kg 

la o înălțime de 28 m;
• închirierea transporturilor de tip: lift mobil KIA, Iveco 

Cargo și Fiat Fiorino;
• asamblarea și reparația mobilei din lemn;
• servicii de translocare profesionistă.

Impact: 40% dintre angajați au fost persoane asistate 
anterior în proiectele Diaconiei, Cangurul.md fiind 
o oportunitate de reintegrare socială pentru acestea.

The social enterprise  
Cangurul.md
Year of foundation: 2015

Web: www.cangurul.md

Description: Cangurul.md is a social enterprise 
founded by „Diaconia” Social Mission and its part‑
ners to increase the sustainability of the organiza‑
tion’s social project financing.

Provided services:
• general cleaning and post renovation cleaning 

with the use of professional KARCHER equipment;
• disinfecting rooms through ozone sanitation;
• lifting and lowering weights up to 300 kg, at the 

height of maximum 28 meters;
• vehicle rental: mobile lift KIA, Iveco Cargo and Fiat 

Fiorina;
• wooden furniture repair and assembling;
• services of professional translocation.
Impact: 40% of the employees were previously 
assisted in Diaconia’s projects, Cangurul.md being 
an opportunity of social reintegration for them.

Mutarea
inteligentă

Smart
move
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Buget total în 2016:
394 347 €

Total budget in 2016:
394 347 €

Budget 
2016

Buget 
2016

Centre de excelență  
(Programul „În braţele  
mamei”, „Casa Maria”, 
Apartamentul social  
„Spre Independenţă”)
Centres of Excellence  
(Program "In Mother's Arms'',  
"Casa Maria", Social Apartment 
"Towards Independence")

104 071 €

Promovarea solidarității și 
dezvoltarea voluntariatului
Promoting solidarity and 
development of volunteering

43 203 €

Dezvoltarea capacităților 
și profesionalizare

Capacity building and 
professionalisation

17 273 €

Eradicarea sărăciei 
extreme și intervenția  

în situații de emergență
Eradication of extreme 

poverty and intervention  
in emergency situations

83 822 €

Prevenirea 
dependențelor
Preventing  
addictions

7 996 €

Economie socială
Social Economy

39 495 €

Centrul de resurse
Resource Centre

101 487 €
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Aprecieri pentru Diaconia
Olesea Russu,  
producătoare și prezentatoare TV Moldova 1
Oameni frumoși care fac lucruri frumoase! Aceasta am văzut 
odată ce am călcat pragul Centrului Maternal „În brațele mamei” 
al Misiunii Sociale „Diaconia”. Am avut norocul să întâlnesc acolo 
OAMENI pentru care valorile familiei, altruismul, bunătatea și 
milostenia se află în capul mesei.

Împreună am organizat Telemaratonul de Crăciun „În brațele 
mamei” la TV Moldova 1, aproape 4 ore de emisie în direct. 
Am fost alături de beneficiarele Centrului Maternal „În brațele 
mamei”, le‑am aflat poveștile de viață și le‑am admirat curajul și 
dorința de a‑și păstra copilul aproape, chiar dacă nu se aflau în 
cea mai bună situație. Am înțeles că mâna întinsă de OAMENII 
din frumoasa familie numită „Diaconia” a făcut această minune.

Sper să colaborăm și în alte proiecte la fel de frumoase. Vă mul‑
țumesc pentru încredere și pentru liniștea sufletească pe care o 
trăiesc aflându‑mă alături de Voi!

Irina Surdu, voluntar
De 3 ani privesc viața cu alți ochi datorită experienței de volun‑
tariat la „Diaconia”. Aici mi s‑au deschis noi orizonturi spre o 
nouă lume, diferită de cea perfectă pe care o visează fiecare om.

Sunt recunoscatoare organizației, deoarece am avut ocazia să 
„cresc” în plan personal și profesional, am acumulat experiența 
care m‑a ajutat să obțin succese frumoase. Titlul de „Cel mai 
activ voluntar al Diaconiei’’ și locul 3 „Cel mai activ voluntar’’ din 
țară m‑au motivat și au fost o apreciere importantă pentru mine. 
Diaconia m‑a primit cu brațele deschise și mi‑a oferit șansa de a 
mă manifesta în calitate de voluntar activ, acesta fiind imboldul 
care m‑a făcut pe mine, alături de alți tineri și echipa organiza‑
ției, să cred în mine și în faptul că pot face lumea mai bună.

Cătălina,  
beneficiară Apartamentul social „Spre Independenţă”
Apartamentul Social pentru mine a fost o salvare. Mama ne‑a 
abandonat pe mine și pe fratele MEU mai mic când aveam 10 
ani. Amintirile mele din copilărie sunt despre viața în internat și 
momentele când mâncam din mila vecinilor. Lucram cu ziua de 
mică, iar la școală toți colegii râdeau de felul în care mă îmbră‑
cam și eram.

În Apartament am găsit prima dată în viață căldură sufletească. 
Am descoperit că poți mânca pe săturate și de mai multe ori 
pe zi, te poți spăla la necesitate și cu apă caldă. Am învățat aici 
să gătesc, să ma îmbrac cu gust, să vorbesc frumos. Am învățat 
o meserie, care îmi dă posibilitatea să mă angajez și să‑mi con‑
struiesc și eu o viață nouă.

Consiliul de administrație
În urma reorganizării Diaconiei, a fost modificată forma de guvernare a organizației. Noua structură a Consi liului 
de administrație implică specialiști notorii din diferite domenii:

„Anul 2016 a fost al doilea an de implementare a planului stra‑
tegic în care dezvoltarea comunităților este o direcție primordială 
a activității Diaconiei. Datorită activității Centrului de Resurse 
„ Călăuza Solidarităţii”, zeci de localități au fost sprijinite să iden‑
tifice soluții reale pentru problemele din comunitate. În rezultat, au 
fost organizate tabere de vară pentru copii, au fost deschise garde‑
robe sociale și centre parohiale. Ghidați de preoți, zi de zi, grupuri 
de voluntari îngrijesc bătrânii și dăruiesc zâmbete copiilor din familii 
social‑vulnerabile. Astfel, Biserica devine liantul comunității.

La fel, în 2016, la Chișinău, am sfințit Așezământul social 
„ Mitropolitul Iosif Naniescu” ce găzduiește trei proiecte impor‑
tante: bucătăria cantinei sociale mobile, centrul de găzduire secun‑
dară pentru mamele orfane și Apartamentul social „Spre Indepen‑
dență”. Mitropolitul Iosif Naniescu rămâne a fi un model de grijă 
pentru cei săraci și un ocrotitor al tinerilor.

În campania de Paști „Masa Bucuriei”, într‑o singură zi, am 
avut alături peste 800 de tineri care au ales să dăruiască o rază de 
speranță bătrânilor. În rezultat, pe tot parcursul anului, am reușit să răspundem problemelor cu privire la lipsa produ‑
selor alimentare în cazuri sociale din peste 60 de localități din întreaga țară.

Am remarcat că, și în 2016, Diaconia nu a fost singură în demersul de promovare a solidarității și responsabilității 
sociale, iar alături de echipa noastră am avut mulți parteneri și grupuri de voluntari.

Ne bucură faptul că tinerii sunt tot mai activi – cu multă responsabilitate, împreună cu noi, ei exersează împlinirea 
misiunii de viață întru Hristos și dăruire pentru aproapele. Pentru Diaconia, ei nu sunt doar un simplu mecanism de 
transmitere a binelui, ci un izvor neprihănit de bunătate.

Astfel, zi de zi, fiecare gest de sprijin a fost un suport valoros pentru cei pe care îi asistăm”.
Igor BELEI,

Director executiv al Misiunii Sociale  
„Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei

Corneliu Rusnac,  
Jurnalist

Cristian Neguț,  
Consultant  

în planificare  
strategică

Nicolae Crețu,  
Preot, Consilier 

mitropolitan

Vlad Ţurcanu, 
Expert în  

comunicare

ÎPS Petru,  
Mitropolit al Basarabiei  

și Exarh al Plaiurilor, 
Președintele Consi liului 

de administrație
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ThanksMulțumiri
Mulțumim tuturor voluntarilor, partenerilor, 
donatorilor și jurnaliștilor grație cărora am 
reușit să avem, și în 2016, proiecte cu impact 
pentru comunități și beneficiari.

We thank all volunteers, partners, donors 
and journalists by courtesy of whom we suc‑
ceeded to have in 2016 projects with impact 
for communities and beneficiaries.

Donatori internaționali/  
International donors:
Caritas Viena (Austria) • Caritas Ambrosiana  
(Italia) • Fundaţia Vismara (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 • 
Fundaţia Est-Europeană • Clavdibar S.R.L. •  
Plaiul-Birladean S.R.L • Pohoarna-Agro S.R.L • 
Ministerul Tineretului și Sportului • EduJoc • 
Indigo Ogilvy • Bestseller • Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu” • Biblioteca Municipală B.P. 
Hasdeu • Learning Ecosystem • Colibri • Casa 
Curată • Summit Events • FloMaster • Advertis • 
PoMarinKids • Apă Bună • Delfinariu • Unica 
Sport • Clounella •  Cangurul.md • Teatrul „Eugene 
Ionesco” • Linella • Riga • Unimarket • NR 1 • Promo 
Lex • Velmart • Green Hills • Metro • IMC Market • 
Sanin • OWH Studio • Raiffeisen Leasing •  
Centrul de Resurse Juridice din Moldova • Ciofilm •  

Image Studio • Interakt • Franzeluţa • Fundaţia 
„Bitonic” • Santehlinia S.R.L. • Turnvesplas • 
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 • Aledex-Info 
S.R.L • Confort • Teba-Prim S.R.L • Rom-Cris S.R.L. • 
Ivalaga-Com S.R.L. • SC Frumagro-Terra SRL • 
Progagroter S.R.L. • Dealul Ochiulalbean S.R.L • 
Fabrica de unt din Florești S.A. • Reconscivil 
SRL • Prietenia-Agro S.R.L. • Fabrica de Materiale 
de Construcţie S.R.L. • Neovita • Starnet Solutii • 
Excellence S.R.L. • Nouconst • Emipanel •  
Credit Rapid S.R.L. • Grinx-Com S.R.L. •  
Gareanca-Agro S.R.L. • ABS • TITITI SI C S.R.L • 
Fundaţia „Felicia” • CCF Moldova • MRC Caritas 
Moldova • Fundaţia „Regina Pacis” • Asociaţia 
„Altruism“ • Neoumanist • Fundaţia Agapedia •  
AO Școala de Meserii „Insula Speranţelor” • 
Hendrix Bail • Agenţia Naţională pentru  
Ocuparea Forţei de Muncă/Oficiile teritoriale • 
Romcris • Salonul „Paradis” • Alina Bradu • 
JuBijoux • Moldeco • Direcţia Municipală  
de Asistență Socială și Protecția  
Familiei/Direcțiile teritoriale 
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membră

Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei  
este o organizaţie nonprofit, cu caracter social, care activează  
din anul 2001 pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Donați online 
folosind cardurile VISA și MASTERCARD:  
www.diaconia.md – e-donaţii

Donaţi resurse financiare  
prin terminale de plată QIWI, MMPS și Run Pay  
sau pe contul bancar: IDNO 1015620000081
IBAN pentru valuta MDL: MD69VI225110000186757MDL
BC „Victoriabank” SA, fil. Nr.3, Chișinău: Cod bancar VICBMD2X416.
IBAN pentru valuta Euro: MD28VI000222401700186757EUR
Adresa Băncii: str. 31 august 1989, nr. 141
Adresa poștală/fizică: str. Criuleni 22, mun. Chișinău, MD 2059
Certificatul de înregistrare nr. 1803 din 22.10. 2003

Date de contact:
Chișinău, str. Criuleni, nr. 22
Tel.: (+373 22) 46 32 28;  (+373 22) 46 32 31
Fax: (+373 22) 46 32 29 
office@diaconia.md
    Misiunea Socială Diaconia

www.diaconia.md
Acest material a fost editat cu suportul
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