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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, re-
zultat al acțiunii permanente și coerente a Mitropo-
liei 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 organisation is a member of Philanthropy Fed-
eration (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’s values, the 
result of permanent and coherent action of Bessara-
bian Metropolitan 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 2015

Annual  
report 2015
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Iubiți frați întru Hristos,

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în învățătura Sa, a accentuat  
de nenumărate ori importanța iubirii față de aproapele, prezentând-o ucenicilor  

ca formă nouă de comportament: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul.  
Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. ” (Ioan 13, 34-35).

În creștinism, iubirea față de Dumnezeu se exprimă prin iubirea și întrajutorarea aproapelui 
nostru. Această iubire naște implicare, iar implicarea se concretizează în solidaritate.

Solidaritatea este un sentiment firesc în om. Acest sentiment îi determină pe oameni să-și 
acorde ajutor reciproc la nevoie. De aceea, solidaritatea îi unește pe oameni în fața suferinței.

Noi suntem poporul lui Dumnezeu, suntem creștini de două milenii, de aceea, solidaritatea 
noastră este o solidaritate sfințită de înaintașii noștri. Urmând exemplul sfinților, noi 

aprofundăm solidaritatea în lume și o exprimăm în forma timpurilor moderne.

Diaconia dezvoltă modele de intervenție socială, bazându-se pe abordarea omului  
după chip și asemănare a lui Dumnezeu. Această lucrare a fost binecuvântată  

de Noi ca să fie făcută și în spiritul celor 7 valori identificate de echipa  
Diaconiei printre care este și Solidaritatea.

Solidaritatea îi unește pe oameni în dragostea pentru semeni și este un test  
al credinței și al iubirii noastre de Dumnezeu. Motivația cea mai puternică  
a solidarității este și va fi Hristos, care se identifică cu cel aflat în suferință.

Fiecare creștin, prin Sfintele Taine ale Bisericii, este un un om al comuniunii  
și al solidarității. Sf. Apostol Pavel în Epistola către Romani ne îndeamnă  

la solidaritate, spunând: „Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng”.  
(Cap. 12,15), iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Nimic nu-i place atât  

de mult lui Dumnezeu, ca o viață ce aduce folos tuturor.”

Al vostru rugător către Hristos Domnul 
† PETRU

Arhiepiscop al Chișinăului,  
Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

Solidaritatea
 îi unește pe oameni
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2015 pentru 
Diaconia

2015 for 
Diaconia

• Am sprijinit în comunitate 182 de familii aflate în 
situații de criză.

• Am oferit asistență complexă în scopul prevenirii 
abandonului pentru 30 de cupluri mamă-copil.

• 272 de copii au beneficiat zilnic de suport în cen-
trele comunitare.

• 750 de copii din localitățile rurale au participat la 
tabere gratuite.

• Am organizat lecții de informare cu subiecte soci-
ale pentru 3321 de elevi.

• Din luna iulie, cea de-a noua generație de fete a 
pășit pragul Apartamentului Social. Toate urmează 
cursurile de bucătar-cofetar.

• O poză de la cantina socială mobilă „Aproape de 
Aproapele” a fost desemnată, în cadrul Festiva-
lului Vo luntarilor, ca fiind cea mai bună poză ce 
reflectă activitatea de voluntariat la nivel național. 

• În campania de Paști „Masa Bucuriei” am colec-
tat peste 22 de tone de produse alimentare și 
peste 35 000 de lei. Din aceste resurse, am oferit 
25 000 de prânzuri calde celor 214 de benefici-
ari ai cantinei sociale mobile „Aproape de Aproa-
pele” și am distribuit 800 de pachete alimen - 
tare bătrânilor și familiilor social vulnerabile de pe 
întreg teritoriul țării.

• În cadrul Maratonului copiilor „Campionii Bună-
tă ții”, dar și al unei ample campanii de sensibili-
zare cu genericul „Cu drag, pentru Ucraina”, am 
colectat cca 15  000 lei și 4 tone de haine și 
produse alimentare pentru susținerea familiilor 
de refugiați interni din Odesa (Ucraina).

• În campania de Crăciun „De la mame pentru 
mame”, am acumulat, din donații, peste 50 000 de  
lei și 500 kg de articole (haine, jucării) pentru 
beneficiarii Programului „În brațele mamei”.

• 20 de agenți economici și mii de persoane fizice 
au donat produse pentru sprijinirea beneficiarilor 
Diaconiei și organizarea campaniilor de atragere 
de fonduri, iar alte cca 40 de companii și sute de 
persoane ne-au sprijinit financiar.

• În proiectele organizației au fost implicați peste 
1000 de voluntari.

• We supported in community 182 families in crisis 
situations.

• We offered assistance to 30 mother-child cou-
ples in order to prevent the abandon.

• 272 children benefited of daily assistance in 
com munity centres.

• 750 children from rural communities partici-
pated for free in summer camps.

• We organized informative lessons on social topics 
for 3321 pupils.

• Since July, the 9th generation of girls was assis-
ted within Social Apartment project. All of them 
are attending baker-chef classes.

• The best picture which reflect the volunteering 
(nominated during the Festival of Volunteers) is a 
picture from the social mobile canteen» Near the 
neighbour”.

• Within the Easter Campaign “Table of Joy” we 
col lected more than 22 tons of food products 
and 35 000 MDL. From these resources we offe-
red 25 000 hot meals to those 214 beneficiaries 
of the social mobile canteen “Near the Neighbour” 
and we distributed 800 food packages to elderly 
people and to socially vulnerable families from 
the whole country. 

• Within the Children’s Marathon “Champions of 
Goodness” and the awareness raising campaign 
“With Love for Ukraine” we collected about 15 000 
MDL and 4 tons of clothes and food products 
for the internally displaced people from Odessa 
(Ukraine).

• Within the Christmas Campaign “From Mothers 
to Mothers” we collected from donations more 
than 50 000 MDL and about 500 kg of products 
( clothes, toys) for the beneficiaries of the program 
“In mother’s arms”.

• 20 economical agencies and thousands of 
pe ople donated products for Diaconia’s benefi-
ciaries and for the organization of the fundraising 
campaigns, and other 40 companies and hun-
dreds of people supported us financially.

• Within Diaconia’s projects were involved more than 
1000 volunteers.
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Campania de Paști  
„Masa Bucuriei”
Organizată pentru al șaselea an consecutiv, de obi-
cei, în sâmbăta Floriilor, în cadrul campaniei sociale 
colectăm produse și desfășurăm o serie de acțiuni 
menite să stimuleze solidaritatea și să diminueze 
accesul inegal la alimentația minimă necesară zilnic.

Lecții de solidaritate în instituțiile 
de învățământ.
Elevii și studenții sunt familiarizați, prin intermediul 
unui joc de rol, cu problemele bătrânilor singuratici, 
cât și cu posibilitățile de sprijinire a acestora.

Colecta națională de produse  
alimentare pentru bătrâni:
La data de 4 aprilie 2015, în 60 supermarketuri din 
Chișinău și 23 din țară, îndemnați de voluntarii Dia-
conia, oamenii au donat produse alimentare pentru 
susținerea beneficiarilor de la 6 cantine sociale.

Impact:

“Table of Joy”  
Easter Campaign
This campaign is usually organised one week before 
Easter. It was organised for the sixth consecutive year. 
Within the social campaign we are collecting food 
products and we are carrying out activities in order to 
rise up the solidarity among people and to decrease 
the unequal access to the daily minimum alimentation.

Solidarity lessons in educational 
institutions:
Through a role play, the pupils and the students are 
getting familiarized with the problems of lonely elderly 
people and with the possibilities of their support.

National collection of food prod-
ucts for elderly people:
On April 4th, 2015, in 60 supermarkets from Chisinau and 
23 from other districts, the volunteers from Diaconia 
encouraged people to donate food products in order 
to support the beneficiaries of our 6 social canteens.

Community
mobilization

Mobilizăm
comunitatea

22
tone de 
produse  

alimentare
colectate/

tons of food 
products  

were collected

26 470
de porții  

de mâncare
împărțite anual  
celor nevoiași/

food  
portions  

were distributed 
during the year  
to the people  

in need

32 250
de lei

colectați  
din donațiile  

private/
MDL  
were  

collected  
from private 
donations

358
de tineri

implicați în 
lecțiile de 

solidaritate/
young  
people

were involved  
in solidarity 

lessons

863
de bătrâni  

și persoane  
nevoiașe au  

primit pachete  
alimentare/

persons (elderly 
people and  

people in need) 
received packages 

with food  
products

27
de companii, 
organizații și 

instituții media
au susținut campania 

„Masa Bucuriei”/
companies, 

organizations and 
media institutions  

supported the 
Campaign “Table of Joy”

618
voluntari

din toată țara  
implicați în 
campanie/

volunteers  
from the whole 

country were 
involved in the 

campaign
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Maratonul Copiilor și campania  
„Cu drag, pentru Ucraina”
Organizat pentru a doua oară, în acest an eveni-
mentul de caritate a fost parte a campaniei „Cu 
drag, pentru Ucraina” și a avut drept scop ajuto-
rarea familiilor de refugiați interni din regiunea 
Odesa din Ucraina.

Campionii bunătății în cursa 
solidarității
Mobilizați de dorința de a sprijini refugiații interni 
din Ucraina, copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 
ani, s-au prins în cursa bunătății. La final de cursă, 
participanții au primit de la organizatori un bilet 
pe care era scrisă distanța alergată. Acest bilet a 
fost înmânat părinților care, ulterior, au transformat 
distanța alergată în bani ce au fost donați. Fiecare 
metru alergat a însemnat 0,25 lei donați în scopul 
maratonului.

Impact:
• 100 de participanți s-au înscris la Maraton;
• În urma maratonului au fost acumulați  

13 000 de lei;
• 44 000 de lei, care au fost acumulate din donații 

private și de la maraton, au fost transmisă 
refugiaților interni din Odesa (Ucraina).

Children’s Marathon and the  
Campaign “With love for Ukraine”
This charity event was organised for the second edi-
tion. This year the marathon was part of the Cam-
paign “With love for Ukraine” and it aimed to collect 
funds for the support of internally displaced families 
from Odessa, Ukraine.

Champions of goodness involved  
in solidarity race
Mobilized by the desire to help the internally dis-
placed people from Ukraine, about 100 children 
aged between 7-12 years old got involved in the 
solidarity race. At the end of the race the participants 
received from the organizer a ticket with the distance 
that they have run. Those tickets were subsequently 
offered to their parents who converted the number 
of meters in money. Thus, for each meter the parents 
have had to pay 0,25 MDL as a donation.

Impact:
• 100 participants enrolled in the Marathon;
• There were collected 13 000 MDL;
• The total amount of 44 000 MDL collected dur-

ing the Marathon and from private donations was 
sent to Ukraine, in order to support the internally 
displaced people from Odessa, Ukraine.

Champions  
of goodness

Campionii 
bunătății
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Ateliere de creație  
organizate în companii
În acest an, un element nou al campaniei de Crăciun a 
fost organizarea atelierului de creație cu angajații unor 
companii comerciale. Achitând un preț de participare, 
participanții la atelier au confecționat jucării de brad și 
au contribuit, astfel, la susținerea scopului campaniei. 
Au fost organizate 4 astfel de ateliere de creație.

Impact:
• În cadrul evenimentului și târgului de caritate a fost 

adunată o sumă de 37 720 de lei. Donatorii privați 
au contribuit cu o sumă de 9694 de lei la ajutorarea 
cuplurilor mamă-copil aflate în dificultate;

• Atelierele organizate în companii au contribuit la 
suma totală acumulată în campania de caritate, cu 
o sumă de 10 040 de lei;

• Garderoba Centrului Maternal „În brațele mamei” a 
fost completată cu 400 kg de haine, jucării, cărți și 
încălțăminte pentru copii și maturi;

• Organizarea Campaniei de Crăciun „De la mame 
pentru mame” a fost posibilă grație implicării a 20 
de voluntari și 24 de parteneri, dar și împreună cu 
echipa Diaconiei.

Creative workshops  
organized in companies
This year, a new element of the Christmas Campaign 
was the workshop with the employees from com-
mercial companies. By paying a participation cost, 
the participants during the workshop made toys 
for the Christmas tree. Thus, they contributed to the 
campaign’s support. There were organized 4 chari-
table workshops.

Impact:
• As a result of the charitable event and charity fair, 

there were accumulated 37 720 MDL. The private 
donors also supported the mother-child couples, 
thus they donated in total 9694 MDL;

• Through the workshops organized within the 
companies we collected additionally 10 040 MDL;

• The wardrobe of the Maternal Centre “ In mother’s 
arms” was supplemented with 400 kg of clothes, 
toys, books and shoes for children and adults;

• The organization of the Christmas Campaign 
“From mothers to mothers” was possible due to 
the implication of 20 volunteers and 24 partners.

Promoting 
solidarity

Promovăm
solidaritatea
Campania de Crăciun  
„De la mame pentru mame”
Organizată pentru al cincilea an consecutiv, cam-
pania are scopul de a susține cuplurile mamă-copil 
asistate în cadrul programului „În brațele mamei”.

Evenimentul de caritate „De la Mame 
pentru mame”, 12 decembrie 2015
Organizat sub formă de gală, evenimentul a adunat 
peste 130 de participanți care au confecționat jucării 
de brad. Evenimentul a întrunit un recital de colinde 
susținut de Crenguța de iederă condusă de Maria 
Iliuț. De asemenea, au fost organizate o tombolă și 
o licitație de caritate.

Evenimentul a culminat cu înmânarea trofeelor „Să- 
mânța dragostei” prin nominalizarea companiilor 
și persoanelor care au avut un aport important în 
susținerea proiectelor organizației pe parcursul anului. 
În acest an, trofeul a fost oferit echipei Linella, Doinei 
Ursachi și lui Lorenzo Trovati. Redacția Ziarul de Gardă 
a fost desemnată „Binevestitorul Bunătății”.

“From Mothers to Mothers” 
Christmas Campaign
Organized for the 5th consecutive year, the campaign 
aims to support the mother-child couples within the 
program “ In mother’s arms”.

Charity Event “From mothers  
to mothers”, 12 December 2015
The gala event brought together more than 130 
participants who made toys for the Christmas tree. 
During the event was organised a lottery and a char-
ity auction, and an ensemble led by Maria Iliut had 
sung Christmas Carols.

During this event, Diaconia offered the trophy “The 
Seed of Love”, in order to mention the organizations 
and the persons who have had an important role in 
the support of Diaconia’s projects during the year. This 
year, the trophy went to the team of Linella (network 
of supermarkets) and to Doina Ursachi. The team of 
the newspaper “Ziarul de Garda” was nominated with 
the trophy “The messenger of goodness”.
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Centre parohiale active și în 2015:

  Centrul parohial  
 din s. Coșcalia (Căușeni)

16 voluntari au fost implicați în activități.
61 de copii au beneficiat de educație non-
formală, pentru 15 dintre ei fiind asigurată 
monitorizarea reușitei școlare.
46 de copii au frecventat sala de sport  
a Centrului.
35 familii au beneficiat de serviciile 
Garderobei Sociale.
5 bătrâni au fost asistați la domiciliu.

  Centrul parohial „Sf. Vasile cel  
 Mare” din s. Cania (Cantemir)

20 de voluntari au fost implicați în activități.
30 copii au beneficiat de educație  
non-formală.
20 batrâni au beneficiat de spălătorie 
socială.

  Centrul parohial „Sfântul Stelian”  
 din s. Fetești (Edineț)

25 de voluntari au fost implicați în activități.
28 de copii au beneficiat de educație non-
formală, pentru 15 dintre ei fiind asigurată 
monitorizarea reușitei școlare.
12 bătrâni au fost asistați la domiciliu.

  Centrul „Manfredi”  
 din Cahul

12 voluntari au fost implicați în activități.
35 de copii au beneficiat de educație  
non-formală.
27 de familii au beneficiat de asistență 
materială.

  Centrul parohial „Sf. Maria  
 Magdalena” din s. Roșu (Cahul)

15 voluntari au fost implicați în activități.
65 de copii au beneficiat de educație non-
formală, pentru 20 dintre ei fiind asigurată 
monitorizarea reușitei școlare.
20 de bătrâni și 30 copii au beneficiat 
zilnic de o masă caldă la cantina socială.

Active parochial centres in 2015:

  Parochial centre from Coscalia  
 (Causeni district)

16 volunteers were involved in activities.
61 children benefited of non-formal 
education and 15 of them were helped  
to improve their school achievement.
46 children attended the sports hall  
of the Centre.
35 families benefited from the services  
of the Social Wardrobe.
5 elderly people were assisted at home.

  “St. Vasile cel Mare” Parochial  
 centre from Cania  
 (Cantemir district)

20 volunteers were involved in activities.
30 children benefited of non-formal 
education.
20 elderly people benefited from  
the services of the social laundry.

  “St. Stelian” Parochial centre  
 from Fetesti (Edinet district)

25 volunteers were involved in activities.
28 children benefited of non-formal 
education and 15 of them were helped  
to improve their school achievement.
12 elderly people were assisted at home.

  “Manfredi” Social centre  
 from Cahul district

12 volunteers were involved in activities.
35 children benefited of non-formal 
education.
27 families benefited of material assistance.

  “St. Maria Magdalena” Parochial  
 centre from Rosu (Cahul district)

15 volunteers were involved in activities.
65 children benefited of non-formal 
education and 20 of them were helped  
to improve their school achievement.
20 elderly people and 30 children benefi- 
ted daily of a hot meal from the social canteen.

Proiectul Centrul de Resurse
Anul lansării: 2015.

Finanțatori: Caritas Viena, Monaco Aide et Presence;

Scop: Ghidarea Centrelor sociale din parohiile Mitro-
poliei Basarabiei spre autonomizarea și susținerea 
inițiativelor locale.

Impact: Au fost organizate o serie de traininguri 
 pentru parohii și voluntari: 1 training de prezentare 
a serviciilor sociale pentru 13 parohii; 1 training despre 
aplicarea valorilor în serviciile de excelență oferite de 
Diaconia; 2 traininguri despre valorile organizației pen-
tru voluntarii implicați în serviciul de cantină mobilă; 
7 preoți din 7 parohii au participat la schimburi de 
experiențe între parohiile din cadrul Mitropoliei Basa-
rabiei și parohiile din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, 
care desfășoară activități sociale. În colaborare cu Arhi-
episcopia Iașilor, 10 preoți din 10 parohii au participat la 
trainingul de pregătire a unei tabere sprirituale pentru 
tinerii din Mitropolia Basarabiei.

Resource Centre Project
Year of inauguration: 2015.

Donors: Caritas Vienna, Monaco Aide et Presence;

Purpose: guiding the social centres from Bessara-
bian Metropolitan parishes towards autonomy and 
supporting the new local initiatives.

Impact: There were organised several trainings for 
parishes and volunteers – one training for the presen-
tation of the social services for 13 parishes; one training 
about the application of the values into the excellence 
services provided by Diaconia; 2 trainings about the 
organization’s values for the volunteers from the social 
mobile canteen; 7 priests from 7 parishes participated 
at the exchange of experience between the parishes 
of Bessarabian Metropolitan and Bucovina, which car-
ries social activities. In collaboration with the Archdio-
cese of Iasi, 10 priests from 10 parishes participated at 
the training for spiritual camp’s planning, for the young 
people of Bessarabian Metropolitan.

Proiect nou în 2015 New Project in 2015

Parochial 
centres

Centrele 
parohiale
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Siguranță
și căldură 
pentru fiecare copil

Safety and
warmth 
for each child

Casa Maria
Anul inaugurării: 2015.

Finanțatori: Caritas Viena, Caritas Ambrosiana.

Descriere: Casa Maria e un centru de găzduire secun-
dară pentru mamele orfane, asistate inițial în Centrul 
Maternal. Beneficiarele stabilesc ținta de creștere 
personală și profesională, iar în acest sens sunt ghi-
date de o echipă profesionistă. Mamele solitare au la 
dispoziție spațiu de cazare gratuit pentru o perioadă 
determinată, iar fiecare dintre ele își achită doar chel-
tuielile de întreținere.

Impactul: În primul an de activitate, Casa Maria a 
asistat 3 cupluri mamă-copil.

Centrul de Consultanță
Anul inaugurării: 2010.

Finanțatori: Caritas Viena, Caritas Ambrosiana, 
Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh” (Londra), un grup 
de donator privați din Austria, Episcopia Ortodoxă 
Română a Italiei.

Descriere: Centrul de Consultanță realizează asista-
rea în comunitate a cuplurilor mamă-copil și familii-
lor aflate în situație de criză temporară. Familiilor li se 
oferă asistență psihologică, socială, juridică, spirituală 
și susținere materială lunară (pachete alimentare, 
produse de igienă, medicamente etc.).

Impact: 182 de familii au beneficiat de serviciile 
Centrului. Acestea au primit asistență psihosocială, 
juridică și suport material, fiind susținute și în proce-
sul de reintegrare socială și familială.

“Casa Maria”
Year of inauguration: 2015.

Donors: Caritas Vienna, Caritas Ambrosiana.

Description: Casa Maria is a transitional house for 
orphan mothers who were assisted within the Mater-
nal Centre. The beneficiaries set a target of personal 
and professional growth, and in order to accomplish 
the target they are assisted by a professional team. The 
lonely mothers have a free space of living for a deter-
mined period, and each of them pays only for utilities.

Impact: During the first year of activity, Casa Maria 
assisted 3 mother-child couples.

Consulting Centre
Year of inauguration: 2010.

Donors: Caritas Vienna, Caritas Ambrosiana, “Pogo-
rarea Sfantului Duh” Parish (London), one group of 
private donors from Austria, Romanian Orthodox 
Episcopate from Italy.

Description: The Consulting Centre is responsible 
for the assistance in community of the mother-child 
couples and of the families in temporary crisis. The 
families receive psychological, social, legal and spirit-
ual assistance, but also a monthly material assistance 
( food packages, hygienic products, medicines).

Impact: 182 families benefited from the services of 
the Consulting Centre. Most of them received psycho-
logical, legal and material assistance. These families 
have been supported in the process of social and 
familial reintegration.

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

Finanțatori: Caritas Viena.

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

Componentele Programului: Centrul Maternal 
presupune susținerea cuplurilor mamă-copil/ gra-
videlor aflate în dificultate. Echipa multidisciplinară 
elaborează un plan individual de intervenție prin 
care se urmărește consolidarea relației dintre mamă 
și copil, formarea deprinderilor de îngrijire a copi-
lului, gestionarea resurselor în vederea creării unui 
mecanism de viață autonomă.

Impact: Centrul Maternal are capacitatea de a asista 
concomitent 10 cupluri mamă-copil, pentru o peri-
oadă de până la 12 luni. În anul 2015, 25 de cupluri 
mamă-copil au beneficiat de asistență complexă, iar 
2 mame, alături de copiii lor, continuă parcursul de 
integrare socială în locuința de tranziție Casa Maria. 
Centrul Maternal oferă asistență rezidențială.

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

Donors: Caritas Vienna.

Purpose: Ensuring the child’s right to grow up in 
a family.

Program Components: Maternal Centre supposes 
the support of the mother-child couples/pregnant 
women in need. The multidisciplinary team devel-
ops an individual intervention plan, which aims to 
strengthen the relationship between mother and 
child, to develop skills of child’s care and of resource 
management, in order to develop a mechanism of 
independent life.

Impact: The Maternal Centre has the opportunity to 
support simultaneously 10 mother-child couples for 
maximum 12 months. In 2015, 25 couples benefited 
of complex assistance and 2 mothers with their chil-
dren are still in the process of social integration in 
the Secondary Hosting Centre “Casa Maria”.

Proiect nou în 2015 New project in 2015
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Grijă pentru  
viitorul  
orfanilor

Care for 
orphans’ 
future

Apartamentul social  
„Spre Independență”
Anul inaugurării: 2007.

Finanțatori: Caritas Viena, Monaco Aide et Pre-
sence, Caritas Ambrosiana, Church World Service.

Scop: Intergrarea socială a orfanilor și a orfanilor 
social.

Descriere: Câte 6 tinere ieșite din sistemul rezi-
dențial, orfane sau din familii dezorganizate sunt 
găzduite, anual, în cadrul Apartamentului Social – 
stabiliment social aflat în Chișinău. Gradul de auto-
nomie 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 (2 fete 
orfane, 2 fete venite din serviciul de asistență 
parentală profesionistă și 2 din familii social-vulne-
rabile). Toate fetele au optat să urmeze cursurile de 
bucătar-cofetar. De asemenea, beneficiarele s-au 
implicat în acțiuni de voluntariat la cantina socială 
mobilă și în Campania de Paști.

Până în acest moment, 50 de tinere au fost reinte-
grate cu succes în comunitate. 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.

Donors: Caritas Vienna, Monaco Aide et Presence, 
Caritas Ambrosiana, Church World Service.

Purpose: Social integration of the orphans and 
social orphans.

Description: Annually, about 6 girls who left the 
residential institutions, orphans or who are coming 
from disorganised 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, 
offered by a professional team.

Impact: Since July the Apartment hosts the 9th 
generation of beneficiaries. Those 6 girls ( 2 orphan 
girls, 2 girls came from the service of professional 
parental assistance and 2 girls from social vulnerable 
families). All the girls have chosen the courses of chef 
and pastry. Also, the beneficiaries were involved in 
volunteering at the mobile social canteen and dur-
ing Easter campaign.

So far, 50 girls were successfully reintegrated in the 
community. They were helped to find a job which 
can allow them to have an independent life.
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Alături  
de oamenii
aflați în sărăcie extremă

Near  
the people
in extreme poverty

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 și redistribuirea 
acestora persoanelor aflate în dificultate.

Cantina socială mobilă
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 anumite puncte 
de distribuție, iar o echipă de voluntari oferă aici o 
porție de hrană.

Cantina e deschisă de luni până vineri, cu orarul și în 
locațiile următoare:

• ora 1500 – Parcul Serghei Lazo (Chișinău)
 Beneficiari: persoane vârstnice
• ora 1600 – Cimitirul Eroilor (Chișinău)
 Beneficiari: persoane fără adăpost

Impact: Pe parcursul anului, prânzul a fost distri-
buit în 4 puncte din oraș: în sectorul Ciocana (la 
domiciliu (ianuarie–martie), în Parcul „Serghei Lazo” 
(februarie–decembrie), în zona Hotelului Național 
(ianuarie–octombrie) și în preajma Cimitirului Eroilor 
(octombrie–decembrie). Astfel, în medie 388 de 
persoane au primit zilnic un prânz cald, constituind 
26 471 de porții de mâncare distribuite. În proiect au 
activat 43 de voluntari.

“Near the Neighbour”  
Project
Year of inauguration: 2013.

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

Purpose: The creation of an autochthonous mech-
anism of social solidarity through the collection of 
goods and their distribution to the people in need.

The Social Mobile Canteen
Description: It is a service through which the peo-
ple in need (elderly people, homeless people etc.) 
receive daily a hot meal for free. A special equipped 
mini bus stays in certain distribution points and a 
team of volunteers offers a portion of hot meal.

The canteen is working from Monday to Friday, with 
a fixed schedule:

• 3 pm – “Serghei Lazo” Park (Chisinau)
 Beneficiaries: elderly people
• 4 pm – near the Cemetery of Heroes (Chisinau)
 Beneficiaries: homeless people

Impact: During the year, the lunch was distributed 
in 4 distribution points from Chisinau: Ciocana sector 
(January – March), “Serghei Lazo” Park (February – 
December), at the National Hotel (January – Octo-
ber), near the Cemetry of Heroes (October – Decem-
ber). Thus, in average 388 persons received a daily 
hot meal, which constitutes 26471 portions of food; 
within the project were involved 43 volunteers.
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Alături  
de oamenii
aflați în sărăcie extremă

Near  
the people
in extreme poverty

Proiectul „Aproape  
de Aproapele”
Depozitul de bunuri
Descriere: Presupune colectarea obiectelor uti-
lizate, dar aflate într-o stare bună (haine, mobilier, 
veselă etc.) și distribuirea lor celor aflați în dificultate, 
persoanelor afectate de incendii, calamități naturale 
etc. și altor beneficiari asistați în cadrul proiectelor 
sociale implementate de Diaconia și organizațiile 
partenere. O altă parte a proiectului este colaborarea 
cu agenții economici în vederea preluării produselor 
cu ambalaj deteriorat sau a celor aflate în ultima 
etapă de valabilitate.
Impact: La depozit au fost donate cca 2 tone de 
produse, iar de serviciile proiectului au beneficiat 
456 de persoane, dintre care 247 de familii social-
vulnerabile, 77 de mame solitare, 106 de persoane 
în etate și 26 de oameni fără adăpost.

“Near the neighbour”  
Project
Storage of goods
Description: It supposes the collection of used 
objects, but in a good state (clothes, furniture, dishes 
etc.) and the distribution of these goods to the 
people in need (people affected by fire or natural 
disasters and other beneficiaries assisted within the 
social projects implemented by Diaconia and partner 
organizations. Another component of the project is 
the collaboration with the economic agents who 
offer us products with damaged packaging or which 
are in the last stage of validity.
Impact: At the storage were donated about 2 
tonnes of products and from the project’s services 
benefited 456 persons, including: 247 social vulner-
able families, 77 lonely mothers, 106 elderly persons 
and 26 homeless persons.

Haine pentru copii
Clothes for children
719,2 kg

Haine pentru femei
Clothes for women
516,8 kg

Haine pentru bărbați
Clothes for men
246,2 kg

Încălțăminte
Shoes
187 perechi/pairs

Jucării
Toys
681 bucăți/ 
pieces

Donații distribuite: Distributed donations:
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Voluntariat  
 pentru dezvoltarea comunității

Volunteering  
 for community development

Proiectul „Young Diaconia”
Anul lansării: 2007.

Finanţator: Caritas Viena.

Scop: Creșterea numărului de tineri implicați în pro-
gramele Diaconiei prin sprijinirea lor în participarea în 
diverse activități de voluntariat în beneficiul comunității.

Impact: Au activat 6 grupuri de voluntari (cca 140 de 
tineri) care s-au implicat în activități sociale la nivel 
de comunitate. Pentru ei au fost organizate 3 formări 
în vederea dezvoltării capacităților personale și de 
lucru cu beneficiarii: învățăm corect pentru a face 
corect, formare pentru taberele de vară, formare 
de consolidare a unui nou grup de voluntari. 618 
voluntari au fost implicați în Campania de Paști, 47 
au organizat tabere de solidaritate, 71 s-au implicat 
în desfășurarea Maratonului copiilor, 22 în Campania 
de Crăciun. Voluntarii au participat la un camping cu 
o durată de 3 zile, ce a consolidat grupul de voluntari 
ai Diaconiei. De ziua voluntarului Diaconiei au fost 
apreciați și premiați cei mai activi dintre aceștia. 
Mulți dintre voluntari au mers în pelerinaj la mai 
multe mănăstiri din România.

“Young Diaconia” Project
Starting year: 2007.

Donors: Caritas Vienna.

Purpose: To increase the number of young people 
involved in Diaconia’s programs through the sup-
port of their participation in different volunteering 
activities for the community’s benefit.

Impact: There were active 6 groups of volunteers ( 
about 140 young people), who got involved in social 
activities at the community level; for them , there were 
organised 4 trainings in order to develop their personal 
and work skills with the beneficiaries: “ We learn correct 
to make correct”, a training for the summer camps, a 
training for team consolidation. 618 volunteers were 
involved within Easter Campaign, 47 volunteers organ-
ised the solidarity camps, 71 got involved within the 
Children’s Marathon and 22 within Christmas Cam-
paign. The volunteers participated at a camping for 3 
days which helped to consolidate the new group of 
volunteers. During the volunteer’s day of Diaconia, the 
most active volunteers were appreciated and awarded. 
Some of volunteers were in a pilgrimage in Romania.
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Proiectul „Taberele Solidarității”
Anul lansării: 2005.

Parteneri: Caritas Ambrosiana și Bambini în România.

Scop: Promovarea voluntariatului și motivarea tineri-
lor în implicarea 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 în locali-
tățile Fetești (r-nul Edineț), Costuleni (r-nul Ungheni), 
Coșcalia (r-nul Căușeni). În proiect au fost implicați 
17 voluntari din Italia și 30 de voluntari din Moldova. 
340 de copii au participat la taberele solidarității. 
În toate cele trei localități a fost desfășurat câte un 
proiect ecologic. S-a făcut curat în gunoiștile neau-
torizate, iar în Coșcalia și Costuleni au fost instalate și 
16 tomberoane pentru gunoi.

“Solidarity Camps” Project
Starting year: 2005.

Partners: Caritas Ambrosiana and Bambini in Romania.

Purpose: To promote the volunteering and to moti-
vate the young people who are involved in the com-
munity’s life.

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

Impact: There were organised 3 summer camps in 
the following localities Fetesti( Edinet district), Cos-
tuleni (Ungheni district), Coscalia ( Causeni district). 
In the project were involved 17 volunteers from Italy 
and 30 volunteers from Republic of Moldova. 340 
children participated in these solidarity camps. In 
those 3 localities was developed an ecological proj-
ect for the unauthorized garbage bins. In Coscalia 
and Costuleni were installed 16 garbage bins.

Together
we share joy

Împreună
dăruim bucurie
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Life
is a gift

Viata
e un dar

Proiectul „Copii cu viitor –  
un viitor pentru copii”
Anul lansării: 2013.

Finanțatori: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în 
parteneriat cu Caritas Austria.

Parteneri: MRC Caritas Moldova, Fundația „Regina 
Pacis”, Asociația „Altruism“.

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 Cluburile tinerilor. Prin intermediul diferitor 
activități, participanții sunt motivați să înțeleagă că 
viața este un dar ce merită prețuit.

Impact: Au fost desfășurate tabere a câte 5 zile, în 5 
localități, Porumbești (r-nul Cantemir), Cania (r-nul Can-
temir), Manta, Roșu și Slobozia Mare (r-nul Cahul). La 
acestea au participat 428 de copii. Alți 172 de copii au 
participat pe parcursul anului la activitățile din cadrul 
Cluburilor tinerilor.

“Children with Future –  
a Future for Children” Project
Year of inauguration: 2013.

Donors: Austrian Development Agency in partner-
ship with Caritas Austria.

Partners: MRC Caritas Moldova, “Regina Pacis” Foun - 
dation, “Altruism” Association.

Purpose: To promote a pro-life behaviour among 
children and young people.

Description: The project’s activities targets 5 rural 
localities from Cahul, Cantemir, Floresti and Orhei 
districts. There were organised summers camps and 
created Youth Clubs. Through various activities the 
participants are motivated to understand that the 
life is a very priceless gift.

Impact: There were organised camps which lasted 
5 days, in 5 localities: Porumbesti (Cantemir district), 
Cania (Cantemir district), Manta, Rosu and Slobozia 
Mare (Cahul district). 482 children participated at these 
camps. Another 172 children were involved during the 
year in activities organised within the Youth Clubs.
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„Prin dezvoltare  
la sustenabilitate”
Anul lansării: 2014.

Partener: Learning Ecosystem.

Scop: Dezvoltarea planului strategic, creșterea capa-
cităților organizației și evoluția gradului de profesio-
nalism al anagajaților Diaconia.

Descriere: Proiectul prevede creșterea organizațio-
nală calitativă. Pe parcursul anului 2015, au fost orga-
nizate 7 traininguri la care a participat atât echipa de 
bază, cât și echipa din centrele parohiale ale Diaconiei.

În luna august, a fost organizată, în cadrul aceluiași 
proiect, o expoziție publică cu denumirea „Aproape 
de tine”, ce a informat cetățenii despre activitatea 
socială a Mitropoliei Basarabiei în Republica Moldova.

“Through development  
to sustainability”
Starting year: 2014.

Partners: Learning Ecosystem.

Purpose: To develop the strategic plan, to increase 
the organization’s capacities and to improve the 
professional level of Diaconia’s employees.

Description: The project foresees the qualitative 
organizational growth. During 2015, there were 
organised 7 trainings for the central team and for the 
teams from the parochial centres of Diaconia.

Within the same project, in August, there was organ-
ised a public exhibition “Close to you” in order to 
inform the population about the social activity of the 
Bessarabian Metropolitan in Republic of Moldova.

Better
for successful projects

Mai buni
pentru proiecte de succes
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Proiectul „Speranță pentru  
o nouă viață”
Anul lansării: 2013.

Finanțator: Caritas Viena.

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: 2921 de tineri din 18 instituții de învățământ 
au participat la lecții de informare iar 16 persoane 
au fost consiliate. Pe parcursul a doi ani de activitate 
a proiectului, am înregistrat un număr de 94 de 
persoane dependente și 44 de persoane codepen-
dente consiliate, o consiliere în grup și 21 de preoți 
informați despre efectele dependențelor.

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

Donor: Caritas Vienna.

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 cog-
nitive-behavioural therapy for the rehabilitation of 
the addicted and co-addicted people and for the 
counselling of the addicted families. Thus, this mech-
anism contributes to the improvement of the social 
and family situation. In order to prevent alcohol and 
drug addiction among young people, there were 
organised for them informative lessons in schools.

Impact: 2921 young people from 18 educational 
institutions participated at these informative lessons 
and 16 persons benefited of counselling. During 2 year 
of project’s development, we registered a number of 
94 addicted persons and 44 co-addicted persons who 
were counselled, one group counselling and 21 priests 
were informed about the effects of addiction.

Prevent
addiction

Prevenim
dependențele

Întreprinderea socială  
Cangurul.md
Anul fondării: 2015.

Finanțatori: Vismara, Caritas Viena.

Web: www.cangurul.md

Descriere: Cangurul.md este o întreprindere socială 
ce prestează servicii de mutare, transportare și ridicare 
a greutăților la o înălțime de până la 28 m. Gândită 
strategic și fondată de către Misiunea Socială Diaconia 
și partenerii ei, compania are drept scop creșterea du- 
rabilității finanțării proiectelor sociale ale organizației.

Servicii prestate:
• 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.

Social Company  
Cangurul.md
Starting year: 2015.

Donors: Vismara, Caritas Vienna.

Web: www.cangurul.md

Description: Cangurul.md is a social company which 
provides services of moving, transportation and wei-
ghts’ lifting up to 28 meters. Strategically designed 
and founded by Diaconia and its partners, the com-
pany has as a purpose to raise the financial sustaina-
bility of the organization’s social projects.

Provided services:
• lifting and lowering weights up to 300 kg, at the 

height of maximum 28 meters;
• rent of transport: mobile lift KIA, Iveco Cargo and 

Fiat Fiorina;
• assembly and repair of wooden furniture;
• services of professional translocation.

Proiect nou în 2015 New project in 2015

Mutarea
inteligentă

Smart
move
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Buget total în 2015:
429 920 €
Mulţumim tuturor voluntarilor, partenerilor și donatorilor 
graţie cărora am reușit să acumulăm aceste resurse  
pentru susţinerea beneficiarilor noștri.
Pentru că an de an numărul acestora e tot mai  
mare, Vă invităm să accesaţi pagina noastră web  
www.diaconia.md pentru a-i cunoaște.

Total budget for 2015:
429 920 €
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 our web page  
www.diaconia.md in order to get to know them.

Budget 
2015

Buget 
2015

Distribuţia cheltuielilor
The expenses distribution

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

123 533 €

Promovarea solidarității şi 
dezvoltarea voluntariatului
Promoting solidarity and 
development of volunteering

44 449 €

Dezvoltarea capacităților 
şi profesionalizare

Capacity building and 
professionalisation

30 889 €

Eradicarea sărăciei 
extreme şi intervenția  

în situații de emergență
Eradication of extreme 

poverty and intervention  
in emergency situations

68 462 €

Prevenirea 
dependențelor
Preventing  
addictions

7 883 €

Economie socială
Social Economy

59 630 €

Centrul de resurse
Resource Centre

95 074 €
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Cristina Neguț,

senior partener Learning Eco system: „Să întâl-
nești oameni frumoși este o întâmplare fericită. Să 
fii alături de oameni harnici este o binecuvântare. Să 
ai șansa de a lucra cu o echipă de ONG-iști frumoși 
și harnici, pasionați de munca lor, este un privilegiu. 
Alături de echipa Learning Ecosystem, am trăit de 
doi ani încoace bucurii provocatoare împreună cu 
echipa Misiunii Sociale Diaconia, echipa ce întrunește 
toate calitățile de mai sus într-o mână de oameni ce 
ne-au devenit dragi. Păstrăm în minte și în inimă, 
dialogurile savuroase, precum și acțiunile discipli-
nate și exploratoare ce ne-au oferit ambelor echipe 
șansa unei lucrări inovatoare și curajoase în beneficiul 
comunităților moldovenești.”

senior partner Learning Ecosystem: “To meet 
beautiful people is a happy chance. To stay close to 
hardworking people is a blessing.  To have the oppor-
tunity to work together with a beautiful team of NGO 
activists who are passionate about their work is a 
privilege. During 2 years already, my team from Learn-
ing Ecosystem and me experienced challenging joys 
together with the team from Diaconia, a team that 
meets all the above qualities in a couple of people 
who became dear for us. We keep in mind and heart 
the euphoric conversations and the disciplined and 
exploratory activities which offered us the opportu-
nity to have an innovative and courageous collabora-
tion for the benefit of Moldovan communities”.

Mihaela Drăgan,

asistent marketing Moldretail Group: „Linella cola-
borează cu Diaconia deja de 6 ani. Datorită acestei 
colaborări, dar și împreună cu clienții noștri, am reușit 
să ne implicăm în diverse proiecte, aducând zâmbete 
pe fața sutelor de adulți și copii. Zi de zi, Acest lucru ne 
motivează tot mai mult și mai mult să ne implicăm în și 
mai multe proiecte, pentru a ajuta să redăm oamenilor 
optimismul și speranța că ziua de mâine va fi mai bună 
decât cea de azi. Am dori să mulțumim Diaconiei și 
clienților noștri, pentru că, doar împreună, reușim să fim 
mai buni și să oferim dragoste și căldură celor nevoiași.”

marketing assistant Moldretail Group: “Linella 
collaborates with Diaconia for 6 years already. Due to 
this collaboration and together with our customers 
we succeeded to get involved in different projects 
which brought happiness to hundreds of adults and 
children. This thing motivates us every day to get 
involved in more projects, in order to offer to the 
people in need the hope and the optimism for a bet-
ter future. We want to thank you Diaconia and our 
customers for their effort, because only together we 
can succeed to be better and to offer love to those 
who are in need”.

Aprecieri 
pentru Diaconia

Acknowl - 
edgments

Anatol Melega,

voluntar: „M-am implicat activ în toate activitățile 
pe care le desfășoară Diaconia precum: Masa Bucu-
riei, Taberele Solidarității, training-uri, formări, întâlniri 
cu voluntarii, vizitarea bătrânilor singuratici, ajutarea 
copiilor la pregătirea temelor pentru acasă. Experiența 
pe care am căpătat-o la Diaconia mă ajută foarte mult. 
Am încercat să pun în practică tot ce am învățat în 
activitatea mea de student. Și cred că noi, tinerii, sun-
tem viitorul acestei țări.”

volunteer: “I was involved in all Dia conia’s activities, 
such as: “Table of Joy” Campaign, Solidarity camps, 
trainings, meeting with volunteers, visits of elderly 
people, we helped children with their homework. The 
experience that I received at Diaconia helped me a lot. 
Everything I learned I used in my student life. Generally, 
I think we are the future of this country.”

Doinița Gogu,

voluntar: „Colaborarea mea cu echipa Diaconiei 
durează deja de câțiva ani, iar cea mai mare motivație 
este rezultatul propriu-zis și satisfacția oamenilor 
care beneficiază de pe urma acestor campanii soci-
ale. Voluntariatul este dăruire, iar mie îmi place să 
ofer, pentru că totul este reciproc: oferi tu vieții, îți 
oferă și viața ție. Altfel, nu se poate. Vă mulțumesc 
mult pentru șansa de a face parte din această echipă 
cu oameni luminați!”

volunteer: “My collaboration with Diaconia’s team 
lasts for several years and the best motivation is the 
proper outcome and the satisfaction of the people 
who benefit from Diaconia’s social campaigns. 
The volunteering is a dedication and I love to give 
something to the society because everything in 
this life is reciprocal.”

Tatiana,

beneficiară a Centrului Maternal: „La Centrul ma- 
ternal m-au primit cu cea mai sinceră căldură. Pen-
tru mine și Bogdănel a fost corabia care ne-a salvat, 
ne-a oferit consiliere psihologică și tot de ce am avut 
nevoie. Acești oameni, ce poartă în suflet dragoste 
față de copii și care au ochii plini de compasiune, 
m-au ajutat într-un moment în care eram disperată și 
nu aveam unde să merg cu un copil mic.”

beneficiary of the Maternal Centre: “Here I can 
feel the warmth of good people. For me and my son 
Bogdan this opportunity is like a rescue boat. Here 
I received psychological counselling and everything 
we need. These people full of compassion and who 
share love for children helped me when I was des-
perate and when I had nowhere to go with my little 
child. I want to thank you them from the bottom of 
my heart for their support.”
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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 2015 a fost primul an dintr-un ciclu de planificare strategică 
în care ne-am stabilit ținte pentru a ajuta mai eficient oamenii 
în nevoie. Diaconia a dezvoltat o serie de activități, menite să-și 
transforme serviciile în centre de excelență – modele de intervenție 
socială pentru Republica Moldova.

În acest an, în Programul „În brațele mamei”, am lansat un nou 
serviciu – Centrul de găzduire secundară „Casa Maria”, prin care vom 
sprijini mamele orfane în parcursul de reintegrare socială.

Centrele parohiale devin în continuare zone de creștere și 
răspândire a intervenției sociale la nivel comunitar. În acest sens, am 
înființat un centru de resurse, care va oferi suport parohiilor pentru 
a se identifica răspunsuri și soluții la problemele din comunitate.

Un adevărat festival al solidarității a fost Masa Bucuriei. Cei 
peste 600 de voluntari implicați, dar și miile de donatori, au avut un deziderat comun – de a ajuta bătrânii aflați la 
limita existenței. Astfel, căldura faptelor lor a devenit prânzul cald distribuit pe parcursul întregului an în 6 cantine 
sociale, precum și sutele de pachete alimentare oferite în preajma Sfintelor Paști.

Un pas important în formarea durabilității Diaconiei a fost înființarea, cu sprijinul partenerilor, a întreprinderii sociale 
Cangurul.md. În perspectivă, întreprinderea va genera fondurile necesare funcționării organizației în beneficiul celor 
pe care-i ajutăm. La fel, va oferi locuri de muncă beneficiarilor pe care îi asistăm în parcursul de integrare socială.

În anul 2015, urmând exemplul partenerilor noștri externi, am ajutat aproapele aflat în nevoie, depășind granițele 
geografice ale țării. Am fost alături de oamenii care au fugit din calea războiului din Ucraina: grație fondurilor 
acumulate în campania „Cu drag, pentru Ucraina”, am sprijinit centrul Spațiul prietenos copiilor din Odesa, destinat 
copiilor din familiile de refugiați interni.

În acest an, mai multe companii, precum și donatori privați, au fost alături de noi pentru a dezvolta conceptul de 
solidaritate socială, altfel decât era înțeles anterior: nu doar prin donație financiară, dar și prin implicare.

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
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