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„Niciodată Spiritualitatea Ortodoxă nu a fost 
dezlipită de slujirea aproapelui, ci dimpotrivă: 
Ortodoxia autentică se regăseşte în bucuria 
de a dărui şi de a te dărui, ca o condiţie ne-
cesară mântuirii. Slujirea, numită şi Diaconie, 
izvorăşte chiar din Sfânta Treime, care este 
cea mai înaltă formă de iubire şi slujire. Orice 
faptă bună îndreptată în slujba aproapelui ne 
apropie cu atât mai mult de asemănarea cu 
Dumnezeu, pentru că şi slujirea Lui şi cea a se-
menilor este nedespărţită: “Adevărat zic vouă, 
întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, 
prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Mat. 25. 40).

Ne bucură faptul că de zece ani activitatea 
Misiunii Sociale „Diaconia” a Mitropoliei Ba-
sarabiei descoperă în fiecare parohie rolul 
comunităţii cu privire la slujirea aproapelui 
după modelul lui Iisus Hristos. Suntem pe 
deplin conştienţi că rolul esenţial al „Diaco-
niei” este de a arăta slujitorilor Altarelor că 
preoţia nu implică doar „asistarea” detaşată 
a enoriaşilor, ci şi implicarea necondiţionată 
în slujba aproapelui, ca element nedespărţit 
de dimensiunea transcendentală.”

“Orthodox Spirituality has never been de-
tached from serving neighbour, on the contrary: 
true Orthodoxy lies in the joy of giving and giv-
ing you, as a necessary condition to our sal-
vation. Even the Ministry, also called “Dia-
konía”, comes from the Holy Trinity that is the 
highest form of love and service. Any good 
deed directed to serve our neighbour, brings us 
closer to the image of God, because His minis-
try and that of His fellows is inseparable: “Truly 
I say to you, to the extent that you did it to one 
of these brothers of Mine, even the least of 
them, you did it to Me” (Matt. 25.40).
 
It is a great joy for us that for ten years of activ-
ity, “Diaconia” Social Mission of Metropolitan 
Church of Bessarabia has been discovering in 
every parish the community’s role for serving 
the neighbour on the model of Jesus Christ. We 
are fully aware that the essential of “Diaconia” 
is to show to the servants of the Sanctuaries 
that priesthood does not only involve the de-
tached “assistance” of the parishioners, but 
also the unconditional involvement in serving 
the neighbour, as an inseparable element from 
transcendental dimension.”
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Igor Belei
„În 10 ani de activitate „Diaconia” s-a remar-
cat prin continuarea proiectelor iniţiate, dar 
şi prin lansarea altor proiecte noi, având la 
temelie iubirea de Aproape.

În 2011 am inaugurat cel mai mare aşezământ 
social al Mitropoliei Basarabiei — Centrul Ma-
ternal „În braţele mamei”, care, sperăm să 
fie un etalon al serviciilor sociale de calitate 
oferite cuplului mamă- copil, aflat în dificul-
tate. A fost un an în care echipa „Diaconiei” 
a promovat solidaritatea socială, a convins şi 
a mobilizat oamenii să ne susţină în efortul 
nostru de îngrijire a persoanelor nevoiaşe. 

Sperăm că Bunul Dumnezeu va trimite bi-
necuvântarea Sa asupra activităţii sociale a 
Bisericii, astfel încât să reuşim să răspundem 
nevoilor ce apar. „Diaconia” va interveni în 
soluţionarea problemelor persoanelor de-
pendente de alcool şi va extinde gama de 
servicii oferite mamelor în dificultate, impor-
tantă pentru creşterea sănătoasă şi integră a 
mădularelor lui Hristos. Vom depune efort 
pentru a implica cât mai multe localităţi în 
implementarea programelor sociale ale Bise-
ricii şi vom dezvolta Centre parohiale model, 
cu o capacitate fizică şi umană pentru a inter-
veni în soluţionarea problemelor comunitare. 

Activităţile filantropice pe care le înfăptuim 
nu sunt altceva decât redescoperirea adevă-
rurilor Sfinţilor Părinţi, pe care le repunem în 
noi forme, adaptate nevoilor actuale: Promo-
văm, Acţionăm, Educăm şi Prevenim.”

 
“In 10 years of activity, “Diaconia” distin-
guished through carrying on the initiated proj-
ects and through launching other new proj-
ects, having as base the love for Neighbour. 

In 2011 we inaugurated the largest social es-
tablishment of the Metropolitan Church of 
Bessarabia — “In Mother’s Arms” Maternal 
Centre, which we hope, will be a benchmark 
of quality social services offered to the moth-
er child-couple in need. It was a year in which 
“Diaconia’s” team promoted social solidarity, 
convinced and mobilized people to support us 
in our efforts to care for needy people.

We hope that the good God will send His 
blessing on the social activities of the Church, 
so that we succeed to respond to the needs 
that arise. “Diaconia” will intervene in solving 
problems of alcohol-dependent persons and 
will expand the range of services provided for 
mothers in need, important for healthy and 
integral growth of Christ’s members. We will 
make effort to involve more localities in the 
implementation of social programmes of the 
Church and we will develop model Parochial 
Centres with a physical and human capacity to 
intervene in solving community problems.

The philanthropic activities carried out by us 
are nothing but rediscovering the truths of the 
Saint Fathers, which we put back in new forms 
adapted to current needs: Promote, Act, Edu-
cate and Prevent.”

Directorul Misiunii Sociale 
„Diaconia”

Director of  “Diaconia”  
Social Mission
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Pr. Sergiu Aga
„Activitatea socială a Bisericii nu este doar o 
împlinire a mesajului evanghelic de a ne aju-
ta aproapele, dar reprezintă şi o întâmpinare a 
celor aflaţi în suferinţă, unii „din cei prea mici 
fraţi ai Domnului”, ca prin slujirea acestora 
să se împlinească propria nevoie — nevoia de 
mântuire. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: 
„Dumnezeu a poruncit milostenia nu atât pen-
tru ajutorarea nevoiaşilor, cât pentru folosul 
duhovnicesc al celor ce o fac”. Practicile cari-
tabile nu capătă un sens deplin decât printr-
un raport cu Dumnezeu, trăit în mod subiectiv 
de cel care le împlineşte, în care acestea sa-şi 
afle izvorul, înfăptuirea şi ţelul, ceea ce le de-
osebeşte de acţiunea umanitară şi de ajutorul 
social lipsite de o perspectivă creştină. 

Anul 2011 a fost pentru parohia „Sf. Vasile de 
la Poiana Mărului” un an în care am continuat 
promovarea solidarităţii şi milosteniei creştine, 
prin proiectele Apartamentul social „Spre Inde-
pendenţă” şi Centrul „Dar din Dar”. De aseme-
nea am lansat pagina web www.parohia.md, 
proiectul „Braţele părinteşti”, prin care vom 
susţine familiile nevoiaşe din localitate şi am 
înfiinţat un centru de reabilitare a victimelor 
traficului şi consumului de alcool şi droguri, 
în cadrul proiectului european „Cooperarea 
transfrontalieră pentru o viaţă fără droguri”.

A-ţi ajuta semenul nu însemnă neapărat 
a-i da bani sau bunuri materiale, ci poate fi 
constituit de un sprijin psihologic, un ajutor 
duhovnicesc acordat aproapelui sub forma 
consolării sau a îmbărbătării. Slujirea aproa-
pelui implică de fiecare dată un angajament 
personal de a nu-l condamna pe cel căzut, ci 
de a-l ajuta să se ridice, încurajându-l şi susţi-
nându-l să nu mai cadă.”

Sergiu Aga
“The social activity of the Church is not only a 
fulfilment of the Gospel message to help 
our neighbour, but is also a welcome to those in 
suffering, some “of those too young broth-
ers of the God”, as through their service to 
fulfil their own need — the need for salvation. 
St. John Chrysostom said: “God has ordained 
charity not to assist the needy, but for the spiri-
tual benefit of those who do it.” Philanthropic 
practices do not get a full sense only through 
a relationship with God, subjectively lived by 
those who fulfil them, in which they find 
their source, goal and carrying out, which dis-
tinguishes them from humanitarian action and 
welfare without a Christian perspective.

2011 was for “St. Vasile de la Poiana Marului” 
parish a year when we have continued to pro-
mote solidarity and Christian charity through 
the projects: “Towards Independence” Social 
Apartment and “Gift from Gift” Counselling 
Centre. We have also launched www.parohia.md 
website, “Parents’ arms” project through which 
we support needy families from the locality and 
we have created a rehabilitation centre for traf-
ficking, alcohol and drug consumption within 
“Cross-border Cooperation for a Life without 
Drugs” European Project. 

To help your peer does not necessary mean 
to give him money or material goods but may 
consist of a psychological support, a spiritual 
support given neighbour as a consolation or 
encouragement. Serving neighbour always in-
volves a personal engagement not to blame 
the fallen, but to help him rise up through en-
couragement and support not to fall again.”

Paroh al bisericii  
„Sf. Vasile de la Poiana 
Mărului” (or. Orhei)

Parish priest at “St. Vasile 
de la Poiana Marului” 
Church (Orhei town) 
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Alina Zamusteanu
„Fecăruia dintre noi îi este indispensabilă săvâr-
şirea unei fapte bune. Urmează doar să facem 
primul pas şi să fim siguri că orice lucru mic, dar 
făcut cu mult suflet aduce un folos mare. 

Pe parcursul anului 2011, împreună cu echipa 
de voluntari de la Cania ne-am jucat şi am în-
văţat alături de copii: în timpul taberei de vară, 
competiţiilor sportive şi activităţilor de educa-
ţie non-formală, organizate zilnic la Centru; am 
fost alături de bătrânii singuratici: i-am ajutat 
în treburile gospodăreşti, le-am dus hainele la 
spălătoria socială şi am comunicat cu ei; am 
mobilizat sătenii prin acţiuni de colectare de 
fonduri şi ne-am dezvoltat abilităţile personale 
la formările organizate pentru grupurile de vo-
luntari. Credinţa în Dumnezeu şi dorinţa de a-l 
ajuta pe cel aflat în dificultate sunt puse la te-
melia activităţilor noastre. Pentru noi, a fi vo-
luntar înseamnă a dărui speranţă. Nu ezitaţi să 
faceţi bine şi nu lăsaţi faptele ce le puteţi face 
azi să aştepte până mâine!”

 
“For each of us it is essential to accomplish 
a good deed. So we should just take the first 
step and be sure that any little thing  done with 
much soul brings a great help”.

During 2011, together with volunteer team and 
children from Cania we played and learned: 
during summer camp, sports competitions and 
activities of non-formal education organised 
daily at the Centre; we were near the lonely 
elderly: we helped them in household chores, 
we brought their clothes to social laundry and 
communicated with them; we mobilised the 
community through fundraising actions and 
developed our personal skills during the train-
ings organised for groups of volunteers. The 
faith in God and wish to help those who need, 
are the foundation of our activities. For us, to 
be a volunteer means to give hope. Don’t hesi-
tate to do good and don’t leave things, that can 
be done today, wait until tomorrow!” 

Elisa Aste 

„Prin lucrul alături de echipa Misiunii Sociale 
„Diaconia” am cunoscut realitatea din Repu-
blica Moldova, persoane şi situaţii. De aceea 
mi-am dat seama cât de importantă este acti-
vitatea unei asemenea organizaţii. În 2011 am 
trăit momente deosebite în taberele de vară, 
alături de beneficiarele Apartamentului soci-
al „Spre independenţă” şi de cele din Centrul 
Maternal. 

Toate aceste activităţi m-au făcut să cresc, de 
aceea aş repeta experienţa de voluntar.

Într-un fel sau altul avem nevoie unii de alţii, 
iar voluntariatul e modalitate de a ne susţine 
reciproc, pentru că orice bine pe care îl faci, ţi 
se întoarce.”

Christina Nadine 
Tekla Semon
“I arrived just before Paste in 2011. When 
school started, I also started English classes 
for children and young adults. I assisted the 
volunteers with their after school program 
run by Parohia Sf. Vasile de la Poiana Marului, 
Orhei. At the Diaconia’s center in Orhei called 
“Spre Independensa” the girls and I had time 
together once a week to have sezetoare. We 
have special discussion topics when we did our 
knitting projects. On the weekends, we had 
“Sunday School” for children. I give thanks to 
God for all of these beautiful people, events, 
and programs that I worked with in 2011!

Through acts of love and mercy to our nei-
ghbors we move closer to Christ. The good 
deeds whether big or small that we do for 
others are also serving Christ“.

Tânără care de 6 ani 
activează în calitate  
de voluntar la Centrul 
Social „Sf. Vasile cel Mare” 
de la Cania, r-nul Cantemir

Alina Zamusteanu,  
the young lady,  
who has been working  
for 6 years as volunteer  
at “St. Vasile cel Mare” 
Social Centre from Cania,
Cantemir district

Voluntar misionar, 
„Orthodox Christian 
Mission Center” (SUA)

Voluntar în 2011
(Caritas Ambrosiana, 
Milano, Italia)



www.diaconia.md

Social Mission Diaconia | Annual report 2011 5

Alături de „Diaconia”  
în acţiunile de susţinere  
a copiilor

Near “Diaconia”  
in action to support 
children

Oxana Guţu
„Caritatea începe acasă. Aşa am învăţat 
de la bunica mea, Maria. „Dă şi ţi se va 
da”, spunea ea, dar de fapt nu aştepta ni-
ciodată nimic în schimb. Avea un fel de a 
ajuta dezarmant de firesc. Şi nu a obosit 
să ajute aproapele nici la ai săi 90 de ani, 
purtând grija unor vecini bătrânei, care, 
deşi mai tineri ca ea, erau ţintuiţi la pat. 
Le ducea câte un bol de supă caldă şi o 
bucată de pâine… şi doar un asemenea 
gest mă obligă la triplu şi fără să îi simt 
povara, să dăruiesc pentru un zâmbet pe 
un chip, pentru o sclipire de speranţă într-
o viaţă mai bună.

În viaţa de zi cu zi, găsim motive o mie 
pentru a nu ajuta aproapele: nu am timp, 
nu am bani, am problemele mele, să ajute 
alţii... Sună cunoscut? 

Viaţa însă e foarte simplă: ce semeni aia 
culegi, ce dai aia primeşti. De foarte mul-
te ori nu e vorba de mulţi bani şi mult 
timp. De cele mai dese ori e vorba de un 
cuvânt bun, un braţ de sprijin uman, un 
mesaj transmis din gură în gură, zece mi-
nute pentru un apel telefonic, o legătură 
stabilită, receptivitate, sensibilitate, bun 
simţ … şi mână de la mână putem crea o 
simplă şi durabilă solidaritate umană, în 
armonie cu noi înşine şi cu Dumnezeu.”

 
“Charity begins at home. I have learned 
that from my grandmother, Maria. «Give, 
and it will be given to you» she was say-
ing, but actually she has never waited for 
something in return. She had a way to 
help disarmingly natural. Even at her 90’s 
she wasn’t tired to help neighbour, taking 
care of some old neighbours, who though 
younger than her, were bedridden. She 
was bringing them a bowl of hot soup and 
a piece of bread… and just such a thing 
makes me give for a smile on a face, for a 
gleam of hope in a better life, without feel-
ing the burden. 

In everyday life, we find thousands of rea-
sons not to help neighbour: I have no time, 
no money. I have my own problems, let 
others help… Does it sound familiar? 

But life is very simple: as you sow so shall 
you reap, you get what you give. Often it 
isn’t talk about money and time. The most 
frequently, it is a good word, a human 
arm support, a message transmitted from 
mouth to mouth, ten minutes for a phone 
call, an established contact, receptivity, 
sensibility, common sense… and together 
we can create a simple and lasting human 
solidarity, in harmony with ourselves and 
with God.”
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2011

•	 Pentru	a	asigura	dreptul	fiecărui	copil	
de a creşte în familie, pe data de 10 
septembrie am inaugurat Centrul Ma-
ternal “În braţele mamei” — cel mai 
mare aşezământ social al Mitropoliei 
Basarabiei. În prezent, 7 cupluri mamă-
copil, aflate în dificultate sunt cazate 
în Centru, iar alte 14 beneneficiază de 
susţinere în comunitate;

•	 În	Campania	de	Crăciun	„De	la	Mame	
pentru Mame” am avut alături 100 de 
mame şi voluntari. Împreună am pro-
movat solidaritatea pentru susţinerea 
cuplurilor mamă-copil aflate în difi-

cultate. Fondurile acumulate în urma 
campaniei au fost direcţionate pentru 
asigurarea întreţinerii beneficiarilor 
Centrului Maternal;

•	 Proiectul	 „Spre	 independenţă”,	 im-
plementat de „Diaconia” la Orhei, 
prin intermediul parohiei „Sf.Vasile de 
la Poiana Mărului” a obţinut titlul de 
„Câştigător pe ţară” în cadrul compe-
tiţiei pentru premiul Fundaţiei ERSTE 
pentru Integrare Socială 2011;

•	 Pentru	a	preveni	consumul	de	alcool	şi	
droguri, dar şi pentru consilierea depen-
denţilor şi codependenţilor am lansat 
proiectul european „Cooperare trans-
frontalieră pentru o viaţă fără droguri”;

•	 Un	 lot	 de	 ajutoare	 umanitare,	 consti-
tuit din 6840 de pachete cu produse 
igienice şi 4470 de pachete cu rechizite 
şcolare, donate de către „Church World 
Service“, au fost distribuite copiilor din 
familiile social-vulnerabile şi bătrânilor, 

10 ani de Diaconie 
10 ani aproape de Aproapele
În 2011 „Diaconia” a sărbătorit 10 ani de când activează în calitate de structură 
socială a Bisericii. Iată cele mai importante realizări din această perioadă.
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2011

•	 To	 ensure	 the	 right	 to	 every	 child	 to	
grow in family, on 10 of September we 
inaugurated “In Mother’s Arms” Mater-
nal Centre — the largest social estab-
lishment of the Metropolitan Church of 
Bessarabia. At the moment, 7 mother 
— child couples in need are accommo-
dated in the Centre, and 14 other ben-
efit from support in community; 

•	 In	“From	Mothers	to	Mothers”	Christ-
mas Campaign, 100 mothers and vol-
unteers were near us. Together we 
promoted solidarity to support mother 
— child couples in need. The accumu-

lated funds as a result of the campaign 
were directed to maintain the benefi-
ciaries of the Maternal Centre; 

•	 “Towards	 Independence”	Project,	 im
plemented by “Diaconia” in Orhei, 
through the “St. Vasile de la Poiana 
Marului” parish, obtained “Country 
Winner” title within the contest for 
the ERSTE Foundation Award for So-
cial Integration 2011; 

•	 To	prevent	alcohol	and	drug	consump-
tion, and to conciliate the depen-
dent and co-dependant people, we 
launched “Cross-border Cooperation for 
a Life without Drugs” European Project;

•	 A	lot	of	humanitarian	aid	consisting	of	
6 840 hygienic packages and of 4 470 
school supplies packages donated by 
“Church World Service”, were distrib-
uted to children from socially vulner-
able families and to elderly, through 
parishes of the Metropolitan Church 

10 years of Diakonía 
10 years near the Neighbour
In 2011 “Diaconia” celebrated 10 years since it works as social structure of the 
Church. Here there are the most important achievements of this period.
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prin intermediul parohiilor Mitropoliei 
Basarabiei şi partenerilor „Diaconiei”. 
Ziarul italian „Gazzetta dello sport“ a 
donat un lot de articole sportive (mingi, 
costume, jambiere, pompe) care vor fi 
utilizate pentru organizarea taberelor 
de vară şi a activităţilor sportive din 
Centrele parohiale;

•	 Activitatea	 socială	 a	 Mitropoliei	 Ba-
sarabiei se extinde şi în Soroca, unde 
am inaugurat Centrul parohial „Sfinţii 
Martiri Brâncoveni”. În acest Centru se 
organizează activităţi educative pentru 
copiii din familii social-vulnerabile, se 
suţin bătrânii singuratici din localitate 
prin implicarea tinerilor voluntari; 

•	 Copiii	 din	 or.	 Orhei,	 s.	 Coşcalia	 (Că-
uşeni) şi s. Roşu (Cahul) au „gustat” 
bucuria jocului, iar bătrânii siguratici 
de aici au avut un sprijin în treburile 
gospodăreşti, în perioada Taberelor de 
vară, realizate de către echipele mixte 
de voluntari din Italia şi Moldova; 

•	 Campania	 de	 Paşti	 „Masa	 Bucuriei”	 a	
implicat 300 de elevi din 7 instituţii de 
învăţământ în realizarea unei colecte 
de produse alimentare destinate sus-
ţinerii bătrânilor singuratici.

2010 

•	 Am	 inaugurat	 Centrul	 de	 consultanţă	
„În braţele mamei”, pentru a susţine cu-

plurile mamă-copil aflate în dificultate. 
Servicii oferite: asistenţă materială, spi-
rituală; psihologică şi psiho-socială; 

•	 Am	 realizat	al	doilea	 concert	de	cari-
tate din cadrul Programului „În braţele 
mamei” (Chişinău, Teatrul Naţional de 
Operă şi Balet);

•	 Cinci	Centre	parohiale	au	 fost	dotate	
cu mese de fotbal în cadrul proiectu-
lui „Sport în parohie”, iar în Centrul 
„Sf. Vasile cel Mare” de la Cania (r-nul 
Cantemir) este iniţiată amenajarea 
unui teren sportiv.

2009

•	 Am	lansat	proiectul	transfrontalier	„Un	
pod de flori nu de droguri”, realizat în 
parteneriat cu Fundaţia „Solidaritate şi 
Speranţă” (Iaşi). Scopul proiectului este 
prevenirea consumului de droguri;

•	 Am	organizat	primul	concert	de	carita-
te, destinat colectării fondurilor pen-
tru amenajarea Centrului Maternal „În 
braţele mamei” (Chişinău, Filarmonica 
Naţională „Serghei Lunchevici”); 

•	 Un	 grup	 constituit	 din	 cei	 mai	 activi	
voluntari din Centrele parohiale ale 
„Diaconiei” a beneficiat de un schimb 
de experienţă în Italia, cu scopul de a 
se familiariza cu activităţile de educa-
ţie non-formală realizate de către vo-
luntarii din această ţară;

•	 Am	 inaugurat	 Centrul	 social	 de	 la	
Ucrainca; în cadrul său activează o 
cantină socială şi se organizează acti-
vităţi educative pentru copii.

2008

•	 În	 cadrul	 Festivalului	 Voluntarilor,	
„Dia conia” ia premiul I la categoriile: 
„Cel mai tânăr voluntar” (8 ani) şi „Cel 
mai în vârstă voluntar”(88 de ani);

•	 Este	 organizată	 campania	 „Un	 măr	
pentru sănătatea ta”, destinată infor-
mării femeilor despre cancerul mamar.

Formarea voluntarilor 
pentru Taberele de vară, 
or. Orhei

Training of the volunteers 
for Summer Camps, 
Orhei town
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of Bessarabia and partners of “Diaco-
nia”. The Italian newspaper, “Gazzetta 
dello sport” donated a lot of sport 
inventory (balls, sportswear, etc.) 
which will be used to organise sum-
mer camps and sports activities in the 
Parochial Centres;

•	 The	social	activity	of	the	Metropolitan	
Church of Bessarabia extends also in 
Soroca, where we inaugurated a Paro-
chial Centre, “St. Martiri Brancoveni”. 
In this Centre, there are organised 
educational activities for children 
from socially vulnerable families and 
the lonely elderly from the locality 
are supported through volunteers’ in-
volvement;

•	 Children	 from	 Orhei	 town,	 Cosca-
lia village (Causeni) and Rosu village 
(Cahul) “tasted” the joy of the game 
and the lonely elderly had a support 
in household chores, during Summer 
Camps realised by the mixed teams of 
volunteers from Italy and Moldova; 

•	 “Table	 of	 Joy”	 Easter	 Campaign	 in-
volved 300 pupils of 7 educational 
institutions in realising a collection of 
food products for supporting lonely el-
derly. 

2010

•	 We	 inaugurated	 “In	 Mother’s	 Arms”	
Counselling Centre to support mother 
— child couples in need. Provided ser-
vices: spiritual, material, psychological 
and psycho-social assistance;

•	 We	 realised	 the	 second	 charity	 con-
cert of “In Mother’s Arms” programme 
(Chisinau, The National Opera and 
Ballet Theatre);

•	 Five	Parochial	Centres	were	equipped	
with football tables within “Sports in 
parish” project, and in “St. Vasile cel 
Mare” Centre from Cania (Cantemir 
district), construction of a sports field 
is started. 

2009

•	 We	launched	“A	bridge	of	flowers,	not	
drugs” cross-border project realised 
in partnership with “Solidarity and 
Hope” Foundation (Iasi). The Project 
aims to prevent the drugs consump-
tion;

•	 We	organised	the	first	charity	concert	
for	 fundraising	with	 the	 aim	 to	 equip	
“In Mother’s Arms” Maternal Centre 
(Chisinau, “Serghei Lunchevici” Na-
tional Philharmonic); 

•	 A	 group	 composed	 of	 the	 most	 ac-
tive volunteers from Parochial Centres 
of “Diaconia” benefited from an ex-
change of experience in Italy, in order 
to	be	acquainted	with	the	activities	of	
non-formal education realised by vol-
unteers from this country;

•	 We	 opened	 the	 Social	 Centre	 from	
Ucrainca; within it a social canteen 
works and educational activities for 
children are conducted. 

2008

•	 Within	 the	Volunteers	 Festival,	 “Dia-
conia” obtained the first prize for the 
categories: “The youngest volunteer” 
(8 years old) and “The eldest volun-
teer” (88 years old);

•	 There	is	organised	“An	Apple	for	Your	
Health” Campaign in order to inform 
women about breast cancer. 

2007

•	 We	 launched	 “Church	 against	 human	
trafficking” programme in partnership 
with International Organisation for 
Migration;

•	 We	 opened	 Parochial	 Centre	 from	
Coscalia, Causeni district and launched 
“School of the Future” project through 
which 48 women were trained in man-
agement and small business develop-



Misiunea Socială Diaconia | Raport anual 201110

2007

	•	 Am	 lansat	 Programul	 „Biserica	 împo-
triva traficului de fiinţe umane“ în par-
teneriat cu Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie; 

•	 Am	 inaugurat	 Centrul	 parohial	 din	
Coşcalia, r-nul Căuşeni şi am lansat 
aici proiectul „Şcoala viitorului“, prin 
intermediul căruia 48 de femei au be-

neficiat de instruire în domeniul ma-
nagementului şi dezvoltării micului 
business, operarea computerului, con-
tabilitate şi audit; 

•	 Am	 lansat	 Strategia	 de	 promovare	 a	
voluntariatului „Unul pentru toţi, toţi 
pentru un viitor”;

•	 La	Orhei,	am	inaugurat	Apartamentul	
social „Spre Independenţă”, scopul că-
ruia este reintegrarea socială a fetelor 
orfane şi orfane social, absolvente ale 
instituţiilor rezidenţiale;

•	 Pentru	promovarea	 imaginii	„Diaconi-
ei” şi creşterea numărului de instituţii/
persoane care susţin iniţiativele orga-
nizaţiei, am lansat proiectul „Cinci ta-
lanţi” (PR &Fundraising);

•	 Am	 inaugurat	 un	 Centru	 parohial	 la	
Coşcalia, r-nul Căuşeni în care acti-
vează o echipă de voluntari şi sunt re-
alizate activităţi de educaţie non-for-
mală destinate copiilor cu probleme 
de reuşită şcolară, cu risc de abandon 
şcolar şi/sau cu părinţi plecaţi peste 
hotare, precum şi activităţi sociale 
destinate bătrânilor.

2006

•	 Am	 amenajat	 grădiniţa	 din	 s.	 Buzdu-
geni, r-nul Edineţ;

•	 Am	înfiinţat	Centrul	parohial	„Sf.	Ste-
lian” în s. Crasnoarmeiscoe, r-nul Hân-
ceşti, serviciile prestate sunt: frizerie 
socială, activităţi de educaţie non-for-
mală pentru copii prin implicarea unui 
grup de voluntari.

2005

•	 Am	înfiinţat	o	cantină	socială	în	satul	
Ulmu, r-nul Ialoveni;

•	 Am inaugurat Centrul social „Manfre-
di” la Cahul. În cadrul său sunt organi-
zate activităţi de educaţie non-formală 
pentru copiii din familiile social-vulne-
rabile;

Competiţie sportivă  
cu participarea tuturor 
grupurilor de voluntari, 
Centrul parohial  
„Sf. Maria Magdalena”,  
s. Roşu, r-nul Cahul
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ment, computer operation, account-
ing and auditing; 

•	 We	launched	the	Strategy	to	promote	
volunteering, “One for all and all for 
future”; 

•	 In	 Orhei,	 we	 inaugurated	 “Towards	
Independence” Social Apartment, its 
aim is social reintegration of the or-
phan and socially orphan girls, leavers 
of the residential institutions; 

•	 To	promote	“Diaconia’s”	image	and	in-
crease the number of institutions / per-
sons who support initiatives of the or-
ganisation, we launched “Five Talents” 
(PR & Fundraising) project;

•	 We	 inaugurated	a	Parochial	Centre	 in	
Coscalia, Causeni district, which has a 
team of volunteers and here there are 
conducted activities of non-formal ed-
ucation for children with school prob-
lems, at risk of school abandonment 
and / or with parents gone abroad, as 
well as social activities for elderly. 

2006

•	 We	 equipped	 the	 kindergarten	 from	
Buzdugeni village, Edinet district;

•	 We	 opened	 “St.	 Stelian”	 Parochial	
Centre in Crasnoarmeiscoe, Hincesti 
district, the provided services are: 
social hairdresser, activities of non-
formal education for children through 
the involvement of a group of volun-
teers.

2005

•	 We	 created	 a	 social	 canteen	 in	Ulmu	
village, Ialoveni district;

•	 We	inaugurated	“Manfredi”	Social	Cen-
tre. Within it, there are organised activ-
ities of non-formal education for chil-
dren from socially vulnerable families; 

•	 In	 “St.	 Ioan	 Botezatorul”	 parish	 from	
Leova town, we opened a Social Cen-
tre and launched “Towards a family” 

project. The project purpose is to re-
establish gradually the relationship 
between institutionalised child and 
his/her biological or extended family, 
as well as re-socialisation and personal 
development of the child without pa-
rental care; 

•	 We	launched	“Solidarity	Camps”	proj-
ect, that aims to promote volunteer-
ing and animation activities in rural lo-
calities. To realise day camps a group 
of mixed volunteers of “Diaconia’s” 
Centres and “Caritas Ambrosiana” or-
ganisation works; 

•	 We	opened	 a	 social	 canteen	 in	Hagi-
mus village, beneficiaries: children 
from socially vulnerable families and 
lonely elderly;

•	 For	 early	 detection	 of	 breast	 cancer	
and increase the rural population’s 
access to cancer diagnostic services, 
we launched “St. Nectarie de Eghina” 
project — mobile thermography;

•	 We	renovated	the	building	of	the	kin-
dergarten from Sloveanca village, and 
inaugurated a social canteen in the 
same locality. 

2004

•	 We	 inaugurated	 “St.	 Vasile	 cel	Mare”	
Social Centre from Cania, Cantemir 
district. Within the Centre, there are 
conducted activities of non-formal 
education for children, a social laundry 
and bath work. A group of volunteers 
is involved in these activities. 

2003

•	 “Diaconia”	 was	 officially	 recognised	
by the authorities as social structure 
of Metropolitan Church of Bessarabia, 
representing the body that puts into 
practice the social vision implemen-
tation of the Metropolitan Church of 
Bessarabia;

Sports competition 
in which all groups of 
volunteers took part,  
“St. Maria Magdalena” 
Parochial Centre, Rosu 
village, Cahul district 
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•	 În	 parohia	 „Sf.	 Ioan	 Botezătorul”	 din	
oraşul Leova am inaugurat un Centru 
social şi am lansat proiectul „Spre o 
familie”. Scopul proiectului este resta-
bilirea treptată a relaţiei dintre copilul 
instituţionalizat şi familia sa biologică 
sau lărgită, precum şi resocializarea şi 
dezvoltarea personalităţii copilului lip-
sit de grija părintească; 

•	 Am	 lansat	 proiectului	 „Taberele	 Soli-
darităţii”, ce are drept scop promova-
rea voluntariatului şi a activităţilor de 
animaţie în localităţile rurale. Pentru 
realizarea taberelor de zi activează un 
grup mixt de voluntari din Centrele 
„Diaconiei” şi din cadrul organizaţiei 
„Caritas Ambrosiana”;

•	 Am	deschis	o	cantină	 socială	 în	 satul	
Hagimus, beneficiari: copiii din familii-
le defavorizate şi bătrânii singuratici;

•	 Pentru	depistarea	precoce	a	cancerului	
mamar şi creşterea accesului popula ţiei 
rurale la servicii de diagnosticare a can-
cerului am lansat proiectul „Sf. Necta-
rie de Eghina” — termografie mobilă; 

•	 Am	renovat	edificiul	grădiniţei	din	sa-
tul Sloveanca şi am inaugurat o canti-
nă socială în aceeaşi localitate.

2004

•	 Am	inaugurat	Centrul	social	„Sf.	Vasile	
cel Mare” de la Cania, r-nul Cantemir. 
Prin implicarea voluntarilor, în Centru 
sunt organizate activităţi de animaţie 
pentru copii, activează o spălătorie şi o 
baie socială.

2003

•	 „Diaconia”	 a	 fost	 recunoscută	 oficial	
de către autorităţi ca structură socială 
a Mitropoliei Basarabiei, reprezentând 
organul ce aplică în practică imple-
mentarea viziunii sociale a Mitropoliei 
Basarabiei;

•	 Am	lansat	primul	proiect	social:	„Pre-
venirea abandonului şcolar” în s. Roşu, 
r-nul Cahul.

2002

•	 „Diaconia”	este	partener	în	cadrul	pro-
iectului „Home Care Cania”, în satul 
Cania, r-nul Cantemir;

•	 Am	lansat	proiectul	„De	ce	nu?”	al	că-
rui scop este asistarea familiilor soci-
al-vulnerabile, prin oferirea şansei de a 
se angaja în câmpul muncii;

5 iunie, 2001

•	 Este	 înregistrată	 Asociaţia”Diaconia”,	
cu binecuvântarea ÎPS Petru, Episcop 
al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei 
şi Exarh al Plaiurilor.

Social Canteen within  
“St. Maria Magdalena” 
Parochial Centre, Rosu 
village, Cahul district

Cantina socială din cadrul  
Centrului parohial  
„Sf. Maria Magdalena”,  
s. Roşu, r-nul Cahul
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•	 We	 launched	 the	 first	 social	 project:	
“Preventing the school abandonment” 
in Rosu village, Cahul district. 

2002

•	 “Diaconia”	 is	 partner	 within	 “Home	
Care Cania” project, in Cania village, 
Cantemir district;

•	 We	 launched	 “Why	 not?”	 project,	 its	
aim is to assist socially vulnerable 
families by giving the chance to get  
a job; 

5 June, 2001

•	 “Diaconia”	 Association	 is	 registered,	
with the blessing of His Eminence Pe-
tru, Archbishop of Chisinau, Metro-
politan of Bessarabia and Exarchate of 
the Lands.

Competiţie sportivă  
cu participarea tuturor 
grupurilor de voluntari, 
Centrul parohial  
„Sf. Maria Magdalena”,  
s. Roşu, r-nul Cahul

Sports competition in 
which all groups  
of volunteers took part,  
“St. Maria Magdalena” 
Parochial Centre, Rosu 
village, Cahul district 
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Proiectul: Young Diaconia

Scop: creşterea numărului de tineri im-
plicaţi în programele „Diaconiei” prin 
sprijinirea participării lor în diverse acti-
vităţi de tip non-profit pentru beneficiul 
comunităţii;

Beneficiari: persoanele în dificultate din 
localităţile rurale;

Descriere: prin acest proiect se valorifică 
tânărul ca resursă capabilă de a schim-
ba viaţa comunitară, în acest sens a fost 
formată reţeaua „Orthonet” ce cuprinde 
grupuri de tineri din diverse parohii ale 

Mitropoliei Basarabiei. Activităţile ce ţin 
de lucrul în reţea presupun: organizarea 
cursurilor de formare pe teme precum: 
planificarea zilnică a activităţilor, modali-
tăţile de relaţionare cu beneficiarii, lucrul 
în echipă, repartizarea eficientă a sarcini-
lor, confecţionarea materialelor pentru 
activităţi. De asemenea, trimestrial sunt 
organizate întâlniri cu toate grupurile de 
voluntari din reţea;

Rezultate: pentru voluntarii din reţea au 
fost realizate 4 formări: „Pregătirea unei 
sărbători”, „Modalităţi de lucru în echi-
pă”, formarea pentru taberele de vară, 
„Micul jurnalist”şi o competiţie sportivă 
cu participarea a 70 de voluntari; în 2011 
a fost amenajat în Chişinău un Centru 
Metodologic, care urmează să acorde 
asistenţă tuturor Centrelor sociale din re-
ţea, care realizează activităţi de educaţie 
prin joc şi activităţi cu voluntarii, tot aici 
a fost creată o echipă de tineri voluntari.

Promovăm  
solidaritatea creştină
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Levitic 19:18).

— 80 de tineri sunt implicaţi în activită-
ţile de voluntariat în Centrele parohi-
ale;

— Principalele activităţi în care sunt im-
plicaţi voluntarii Diaconiei: realizarea 
activităţilor de animaţie şi de educaţie 
non-formală, distribuirea prânzului bă-
trânilor singuratici, mobilizează sătenii 
pentru susţinerea proiectelor sociale;

— Au fost organizate 4 formări la nivel 
de reţea pentru voluntarii Diaconiei;

— Grupul de voluntari de la Leova a 
ocupat locul III în cadrul Festivalului 
Voluntarilor 2011, la categoria „Cel 
mai activ grup de voluntari”;

— S-a format o echipă de voluntari în 
Chişinău;

— În activitatea de voluntariat promo-
vată de către „Diaconia” s-au impli-
cat 2 voluntari din Italia prin progra-
mul „Serviciul Civil”, de la organizaţia 
„Caritas Ambrosiana” şi un voluntar 
misio nar din SUA, de la organizaţia 
„Orthodox Christian Mission Center”.
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Project: Young Diaconia

Purpose: increasing the number of young 
people involved in “Diaconia’s” pro-
grammes through supporting their partic-
ipation in different activities of non-profit 
type for the benefit of the community;

Beneficiaries: persons in need from rural 
localities; 

Description: through this project, the 
youth is promoted as a resource capable 
to change the community life, in this sense 
there was created “Orthonet” network 
that comprises the group of young people 

from various parishes of the Metropolitan 
Church of Bessarabia. The activities re-
lated on networking suppose: organising 
training courses on various topics such as: 
daily planning of the activities, relation-
ship ways with beneficiaries, team work, 
efficient sharing of tasks, making materi-
als	for	activities.	Also,	quarterly	there	are	
organised meetings with all groups of vol-
unteers from network; 

Results: there were realised 4 trainings 
for volunteers from network: “Preparing a 
holiday”, “How to work together”, train-
ing	for	summer	camps,	“Little	Journalist”	
and a sports competition with the partici-
pation of 70 volunteers; in 2011 a Meth-
odological	Centre	were	equipped,	it	aims	
to give support to all Social Centres from 
network, which conduct educational ac-
tivities through game and activities with 
volunteers, also in Chisinau, a team of 
young volunteers was created.

We promote  
Christian solidarity
“Love your neighbour as yourself” (Leviticus 19:18).

— 80 young people are involved in vol-
unteering activities in Parochial Cen-
tres;

— The main activities in which Diaco-
nia’s volunteers are involved: realising 
animation and non-formal education 
activities, distributing meal to lonely 
elderly, mobilizing community to sup-
port social programmes;

— There were organised 4 trainings at 
network levels for Diaconia’s volun-
teers;

— The group of volunteers from Leova 
won third place within the Volunteers 
Festival 2011, at “The most active 
group of volunteers” category;

— A team of volunteers was created in 
Chisinau;

— 2 volunteers from Italy through “Civil 
Service” from “Caritas Ambrosiana” 
organisation and one missionary vol-
unteer from “Orthodox Christian 
Mission Centre”, USA were involved 
in volunteering activity promoted by 
“Diaconia”.
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Taberele Solidarităţii

Scop: Promovarea voluntariatului şi a ac-
tivităţilor de animaţie în zonele rurale;

Beneficiari: copiii şi bătrânii din localită-
ţile rurale;

Descriere: Taberele de zi sunt organizate 
de către o echipă mixtă, formată din tineri 
voluntari din Italia şi Republica Moldova. 
Programul fiecărei tabere conţine: jocuri, 
activităţi recreative pentru copii şi activităţi 
sociale (ajutarea bătrânilor, activităţi eco-
logice, etc.). Fiecare tabără durează 6 zile;

Rezultate: 16 voluntari italieni şi 40 mol-
doveni s-au implicat în acest proiect; au 
fost organizate 3 tabere de vară în loca-
lităţile: Orhei, Coşcalia, Roşu; cca 70 de 
copii şi 6 bătrâni din fiecare localitate au 
beneficiat de această tabără.

Solidarity Camps  
in Rosu village,  
Cahul district

Taberele Solidarităţii  
în s. Roşu, r-nul Cahul
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Taberele Solidarităţii  
în s. Coşcalia,  
r-nul Căuşeni

Solidarity Camps  
in Coscalia village, 
Causeni district

Solidarity Camps

Purpose: Promoting volunteering and 
animation activities in rural areas;

Beneficiaries: children and elderly from 
rural localities;

Description: Day camps are organised 
by a mixed team, formed of young volun-
teers from Italy and Republic of Moldo-
va. The program of each camp includes: 
games, recreational activities for children 
and social activities (helping elderly, en-
vironmental activities, etc.). Each camp 
lasts 6 days;
 
Results: 16 Italian volunteers and 40 
Moldovan volunteers were involved in 
this project; 3 summer camps were or-
ganised in the localities: Orhei, Coscalia, 
Rosu; about 70 children and 6 elderly 
from each locality benefited from this 
camp. 
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Campania de Crăciun  
„De la Mame pentru mame”

Scop: promovarea solidarităţii în vederea 
susţinerii cuplurilor mamă-copil aflate în 
dificultate;

Beneficiari: cuplurile mamă-copil cazate 
la Centrul Maternal „În braţele mamei”;

Descriere: mame din Chişinău, de dife-
rite vârste şi profesii au participat la ate-
liere de creaţie, în care au confecţionat 
jucării de brad. „Biletul de participare” 
la ateliere a constituit o hăinuţă (pentru 
copii cu vârsta între 0–3 ani), care a com-
pletat garderoba Centrului. Pe data de 17 
şi 18 decembrie jucăriile confecţionate au 
fost vândute într-un târg de binefacere;

Rezultate: 100 de mame şi 7 voluntari din 
Chişinău au participat la atelierele de cre-
aţie; garderoba Centrului Maternal a fost 
completată cu cca 300 de haine şi jucării; 
în urma târgului de caritate a fost adunată 
suma de 17 043 de lei, iar din donaţiile pri-
vate — 11 200 de lei. 

— Campania de Crăciun pentru susţi-
nerea cuplului mamă-copil e organi-
zată pentru al treilea an consecutiv;

— Am adunat suma de 28 243 de lei 
din donaţiile private şi din vânzarea 
jucăriilor de brad.

Mamele participante la 
atelierele de creaţie din 
campania de Crăciun, 
Chişinău

Mothers taking part 
in creation workshops 
within Christmas Campaign, 
Chisinau
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Târgul de binefacere

Charity fair

“From Mothers to Mothers” 
Christmas Campaign 

Purpose: promoting solidarity to support 
mother — child couples in need;

Beneficiaries: mother — child couples 
hosted in Maternal Centre, “In Mother’s 
Arms”; 

— Christmas Campaign to support 
mother — child couples is organised 
for the third year consecutively; 

— We collected the sum of 28 243 Lei 
from private donations and sale of 
the Christmas tree toys. 

Description: mothers from Chisinau, of 
various ages and professions took part in 
creation workshops, during which they 
made Christmas tree toys. “The participa-
tion ticket” in the workshop was a cloth 
(for children between 0-3 years old) that 
enriched the wardrobe of the Maternal 
Centre. On 17 and 18 December, the hand-
made toys were sold within a charity fair; 

Results: 100 mothers and 7 volunteers 
from Chisinau took part in creation work-
shops; the wardrobe of the Maternal 
Centre was completed with about 300 
clothes and toys; as a result of the charity 
fair the sum of 17 043 Lei was collected, 
and private donations — 11 200 Lei. 
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Campania de Paşti  
„Masa Bucuriei”

Scop: ameliorarea situaţiei bătrânilor 
singuratici prin asigurarea alimentaţiei 
acestora; 

Beneficiari: adolescenţii cu vârsta între 
12 şi 23 de ani, care manifestă interes 
pentru a se implica în diverse activităţi 
educative şi sociale, la nivel local şi de 
reţea; bătrânii singuratici, beneficiari ai 
Centrelor parohiale;

Descriere: Campania a fost organizată 
în formatul unor lecţii educative în insti-

tuţiile de învăţământ. În cadrul lor, prin 
intermediul unui joc de rol, elevii au fost 
familiarizaţi cu problemele pe care sunt 
nevoiţi să le înfrunte bătrânii singuratici. 

Educăm  
tânăra generaţie
„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă;  
chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

 — În cele 3 cantine sociale care activează în 
prezent în Centrele parohiale de la Roşu, 
Cahul şi Ucrainca iau masa lunar câte 20 de 
bătrâni;

 — De serviciile celor 2 spălătorii sociale (Orhei şi 
Cania) beneficiază 10 bătrâni;

 — În preajma Sărbătorilor de Crăciun 30 de 
bătrâni singuratici au primit pachete ali-
mentare.

Elevii din liceul  
„Ştefan cel Mare”, 
Chişinău

Pupils from  
“Stefan cel Mare”  
High School, Chisinau



www.diaconia.md

Social Mission Diaconia | Annual report 2011 21

We educate  
young generation 
“Train children to live the right way, and when they are old,  
they will not stray from it” (Proverbs 22, 6).

— In the 3 social canteens that works in Paro-
chial Centres from Rosu, Cahul and Ucrain-
ca, about 20 elderly benefit from a hot 
meal daily; 

— 10 elderly benefit from the services of the 
2 social laundries (Orhei and Cania); 

— 30 lonely elderly received food packages 
on the eve of Christmas Holidays. 

Lecţie joc de rol,  
liceul „Ginta Latină”, 
Chişinău

Role-play lesson,  
„Ginta Latină”  
High School, Chisinau

“Table of Joy” Easter Campaign

Purpose: improving situation of the 
lonely elderly by providing them food; 
 
Beneficiaries: teenagers aged between 
12 and 23, who are interested to involve 
in various educational and social activi-
ties, at local and network level; lonely 
elderly — beneficiaries of the Parochial 
Centres;

Description: the Campaign was organ-
ised in the form of educational lessons 
in schools. During these lessons, through 
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La finalul orei au fost invitaţi să realizeze 
o colectă alimentară pentru aceşti benefi-
ciari: au primit o pungă promoţională, pe 
care au luat-o în familie şi au adus ulterior 
în ea produse alimentare;

Rezultate: 300 de elevi din 8 instituţii de 
învăţământ („Ion Creangă”, „Prometeu”, 
„Gh. Asachi”, „Liceul internat cu profil 
sportiv”, „Alexandru Ioan Cuza”, „Ginta 
Latină”, „Ştefan cel Mare” din Chişinău şi 
„Ion Creangă” din Soroca.) au participat la 
orele educative, aceştia au colectat 400 
de kg de produse alimentare. Produsele 
au ajuns în preajma Sărbătorilor de Paşti 
la 90 de bătrâni singuratici.

Elevii liceului „Prometeu”  
din Chişinău  
şi beneficiarii campaniei  
„Masa Bucuriei”,  
bătrânii singuratici
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Pupils from “Prometeu”  
High School from Chisinau  
and beneficiaries  
of the “Table of Joy” 
campaign, lonely elderly

a	 roleplay,	pupils	were	acquainted	with	
problems that lonely elderly have to face. 
At the end of the lesson they were invited 
to realise a food collection for these ben-
eficiaries: they received a promotional 
bag that they took in the family and then 
brought it back with food products; 

Results: 300 pupils from 8 educational 
institutions (“Ion Creanga”, “Prometeu”, 
“Gh. Asachi”, “Boarding High School with 

sports profile”, “Alexandru Ioan Cuza, 
“Ginta Latina”, “Stefan cel Mare” from 
Chisinau and “Ion Creanga” from Soroca) 
participated in educational lessons, they 
collected 400 kg of food products. These 
products were distributed to 90 lonely el-
derly on the eve of Easter Holidays. 
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Proiectul  
„În braţele mamei”

Scop: asigurarea dreptului copilului de a 
creşte în familie;

Beneficiari: mame cu copii nou-născuţi, 
constrânse să recurgă la abandon, mame 
solitare, mame minore, mame victime ale 
traficului de fiinţe umane, mame proveni-
te din familii cu venituri mici şi/sau mar-
ginalizate; gravide în ultimul trimestru 
de sarcină (38 de săptămâni), aflate în 
si tuaţie de risc;

Descriere: proiectul are 2 componente:
1. Asistarea cuplurilor mamă-copil în co-

munitate prin intermediul Centrului 
de consultanţă. Acesta acordă ur-
mătoarele servicii: asistenţă materială 
(scutece, hrană, medicamente); spi-
rituală; psihologică (grupuri de auto-
ajutor, consiliere psihologică) şi psiho-
socială (vizite la domiciliu, informarea 
mamelor despre drepturile de care 
dispun, ajutor în găsirea unui loc de 

Acţionăm  
pentru susţinerea oamenilor nevoiaşi
„A da milostenie înseamnă a da cu bunăvoinţă şi bucurie” 
(Sfântul Ioan Gura de Aur).

Centrul Maternal  
„În braţele mamei”,  
or. Chişinău,  
str. Criuleni nr. 22

“In Mother’s Arms” 
Maternal Centre, 22 
Criuleni Street, Chisinau
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“In Mother’s Arms” Project

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

Beneficiaries: mothers with new-born 
children, forced to abandon, single moth-
ers, underage mothers, mothers-victims 
of human trafficking, mothers from mar-
ginalised families and / or with low in-
comes;	pregnant	women	in	the	last	quar-
ter of pregnancy (38 weeks), being at risk; 

We act  
to support people in need
“Giving charity is to give with goodwill and joy”
(St. John Chrysostom)

Centrul Maternal  
„În braţele mamei”,  
or. Chişinău,  
str. Criuleni nr. 22

“In Mother’s Arms” 
Maternal Centre, 22 
Criuleni Street, Chisinau
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muncă şi/sau a unei locuinţe). Până în 
prezent de serviciile enumerate au be-
neficiat 26 de cupluri mamă-copil. 

2. Pentru cazurile de emergenţă, se rea-
lizează cazarea cuplurilor-mamă copil/
gravidelor în Centrul Maternal. Aces-
tea beneficiază de asistenţă rezidenţi-
ală pe o perioadă maximă de până la 
un an. Echipa multidisciplinară elabo-
rează un plan individual de intervenţie 
prin care se urmăreşte consolidarea 
relaţiei dintre mamă şi copil, formarea 
deprinderilor de îngrijire a copilului, 
alimentare, gestionarea a resurselor, 
etc., în vederea creării unui mecanism 
de viaţă autonomă. 

Rezultate: 5 cupluri mamă-copil au fost 
cazate în Centru în perioada septembrie-
decembrie; 30 au beneficiat de consiliere 
socială în comunitate; 24 de beneficiari 
(cupluri mamă-copil aflate în dificultate) 
au primit sprijin material (produse igieni-
ce, scutece şi produse alimentare); 20 de 
persoane din comunitate s-au implicat în 
susţinerea proiectului prin donaţii.

Mothers  
from Maternal Centre 
making “Baby’s Album” 

Mamele de la Centrul 
Maternal confecţionează 
„Albumul bebeluşului”
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Lecţii de îngrijire corectă 
a copilului, prezentate  
de către medicul  
din Centrul Maternal

Lessons of proper child 
care, presented  
by the doctor  
from Maternal Centre

Description: the project has 2 compo-
nents: 
1. Assisting mother — child couple in 

community through the Counselling 
Centre. It provides the following ser-
vices: material support (diapers, food, 
medicines); spiritual; psychological 
(self-help groups, psychological coun-
selling) and psycho-social (home vis-
its, informing mothers on their rights, 
support in finding a job and/or a dwell-
ing). Until now, 26 mother — child 
couples benefited from the enumer-
ated services. 

2. For emergency cases, the mother — 
child couples / pregnant women are 
hosted in Maternal Centre. They 
benefit from residential assistance for 
a maximum period of up to one year. 
The multidisciplinary team elaborates 
an Individual Intervention Plan, which 
aims to strengthen the relationship 
between mother and child, to form 

skills of child’s care, feeding, resource 
management, etc., in order to develop 
a mechanism of autonomous life. 

Results: 5 mother — child couples were 
hosted at the Centre during September — 
December period; 30 benefited from so-
cial counselling in community; 24 benefi-
ciaries (mother — child couples in need) 
received material support (food and hy-
gienic products, diapers); 20 people from 
community involved in supporting the 
project through donations.
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„Fii ca un tată pentru orfani”  
(Sirah 4,10).

Apartamentul social  
„Spre independenţă”

Scop: Reducerea gradului de vulnerabili-
tate a fetelor orfane, ieşite din sistemul 
rezidenţial;

Beneficiari: Anual, câte 6-7 tinerele ieşi-
te din sistemul rezidenţial, orfane sau din 
familii monoparentale;

Descriere: Beneficiarele sunt găzduite 
în cadrul Apartamentului social — sta-
biliment social, care activează la Orhei. 
Serviciile oferite (asistenţă socială, psi-
hologică, spirituală, vocaţională, etc.) ur-
măresc creşterea gradului de autonomie 
personală şi socială a tinerelor;
 
Rezultate: 24 de fete au beneficiat de 
serviciile Apartamentului social, ceea ce 
constituie 4 generaţii de beneficiare. În 
prezent aici sunt cazate alte 7 beneficiare. 
Dintre cele 24 de tinere, absolvente ale 
anilor precedenţi, 5 şi-au întemeiat fa-
milii, devenind mame. În urma cursurilor 
de instruire profesională, 12 au obţinut 
meseria de brutar, 2 de barman, iar 4 de 
frizer. Actualmente, 16 dintre ele sunt an-
gajate în câmpul muncii, iar alte 3 se află 
în concediu de maternitate.

Beneficiarele 
Apartamentului social  
„Spre independenţă”

Beneficiaries of  
“Towards Independence” 
Social Apartment 
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Beneficiarele 
Apartamentului social  
„Spre independenţă”

Beneficiaries of 
 “Towards Independence” 
Social Apartment 

“Be like a father to orphans”  
(Sirach 4,10)

“Towards Independence”  
Social Apartment 

Purpose: Decreasing the vulnerability 
degree of the orphan girls, leavers of the 
residential system; 

Beneficiaries: Annually, about 6 – 7 girls, 
leavers of the residential institutions, or-
phans or from single parent family;

Description: The beneficiaries are host-
ed in the Social Apartment — social es-
tablishment, which works in Orhei. The 
provided services (social, psychological, 
vocational assistance, etc.) aim to in-
crease the degree of personal and social 
autonomy of the girls;

Results: 24 girls (four generations of 
beneficiaries) benefited from services 
provided within “Towards Independence” 
Project. At the present, here there are 
7 beneficiaries. 5 of these 24 girls found-
ed families, becoming mothers. After 
vocational courses, 12 girls obtained the 
specialisation of baker, 2 of barman and 
4  of hairdresser. Currently, 16 of them 
are employed and other 3 are on mater-
nity leave. 
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„Ferice de cel ce îngrijeşte de  
cel sărac! Căci în ziua nenorocirii 
Domnul îl izbăveşte” (Psalmii 4).

Centrele parohiale

Scop: Reducerea gradului de vulnerabili-
tate a persoanelor în dificultate.

Descriere: Centrele sunt stabilimente 
sociale ce activează pe lângă parohii şi 
promovează voluntariatul ca o resursă 

importantă pentru soluţionarea proble-
melor sociale la nivel local. În cadrul lor se 
desfăşoară activităţi de educaţie non-for-
mală destinate copiilor (animaţie, ajutor 
la pregătirea temelor de acasă), activează 
cantine, spălătorii şi garderobe sociale. 

Activităţile de educaţie  
non-formală în Centrele 
parohiale

Pr. Sergiu Aga cu 
beneficiarii Centrului  
„Dar din Dar” 
de la Orhei

Sergiu Aga priest  
with the beneficiaries  
of  “Gift from Gift” Centre 
from Orhei

Activities of non-formal 
education in Parochial 
Centres
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Inaugurarea Centrului  
„Sf. Martiri Brâncoveni”,  
or. Soroca 

Inauguration of  
“St. Martiri Brancoveni” 
Center, Soroca town

Activităţile de educaţie non-formală  
în Centrele parohiale

Activities of non-formal education  
in Parochial Centres

“Blessed is he who considers  
the poor! The God delivers him  

in the day of trouble” [Psalm 41]

Parochial Centres 

Purpose: Decreasing the vulnerability 
degree of the people in need. 

Description: Centres are social estab-
lishments belonging to parishes and pro-
mote volunteering as an important re-
source to solve social problems at local 
level. Within them there are carried out 
activities of non-formal education for 
children (animation, support in home-
work preparation), and social canteens, 
wardrobes and laundry work.

Results: in 2011, 7 Centres were active, 
where, daily over 100 children participate 

in the activities of non-formal education 
and in the social canteens 30 elderly take 
the meal.
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Centrul parohial  
„Sf. Maria Magdalena”  
de la Roşu, r-nul Cahul

Servicii oferite: cantină socială, activităţi 
de educaţie non-formală pentru copii;

Rezultate: 20 de bătrâni au beneficiat 
de serviciile cantinei sociale (5 dintre ei 
au luat prânzul la cantină, iar 15 au primit 
hrana la domiciliu); 20 de voluntari au re-
alizat activităţi pentru copii, 10 dintre ei 
au participat zilnic la distribuţia hranei la 
domiciliu; 60 de copii au fost motivaţi să 
participe la activităţile din Centru în ca-
drul a 6 ateliere de educaţie non-formală.

Activităţi de educaţie  
non-formală, Centrul 
„Sf. Maria Magdalena“

Beneficiarii  
cantinei sociale

Beneficiaries  
of the social canteen 

Activities  
of non-formal education,  
“St. Maria Magdalena” 
Centre 
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Activităţi de educaţie non-formală,  
Centrul „Sf. Maria Magdalena“

Activities of non-formal education,  
“St. Maria Magdalena” Centre

“St. Maria Magdalena”  
Parochial Centre from Rosu, 
Cahul district 

Provided services: social canteen, activi-
ties of non-formal education for children;
 
Results: 20 elderly benefited from ser-
vices of the social canteen (5 of them 
took the meal at the canteen and the oth-
er 15 received it at home), 20 volunteers 

Beneficiarii  
cantinei sociale

Beneficiaries  
of the social canteen 

did activities for children, 10 of them 
took part daily in distributing the meal at 
home; 60 children were motivated to at-
tend the activities from the Centre within 
6 workshops of non-formal education.
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Centrul social „Manfredi”,  
din Cahul

Servicii oferite: activităţi de educaţie 
non-formală pentru copii, cantină socia-
lă, spălătorie socială;

Rezultate: 42 de copii au beneficiat de 
serviciile Centrului, 19 dintre ei vin din fa-
milii monoparentale; asistentul social a 
lucrat cu familiile acestora; 25 de volun-
tari au fost implicaţi în oferirea servicii-
lor, în campania „Copilărie fără violenţă”;  
cca 300 de tineri din 3 instituţii de învă-
ţământ au fost informaţi despre violenţa 
domestică (efecte, modalităţi de identi-
ficare şi de semnalizare a fenomenului).

Centrul parohial „Dar din Dar” 
din Orhei

Servicii oferite: garderobă socială, edu-
caţie non-formală pentru copii, spălăto-
rie socială, consiliere psihologică, centru 
de consiliere a persoanelor dependente 
sau codependente de alcool şi drog;

Rezultate: De spălătoria socială au bene-
ficiat 3 bătrâni şi 4 cupluri mamă-copil; 
20 de voluntari s-au implicat în activită-
ţile Centrului; a fost lansată pagina web 
www.parohia.md; 20 de copii au bene-
ficiat de activităţile zilnice de educaţie 
non-formală şi cca 100 au partcipat la ta-
băra de vară; a fost lansat proiectul „Bra-
ţele părinteşti”, prin care sunt susţinute 
material 15 familii din localitate.

Summer Camp realised  
in partnership with 
“Bambini in Romania” 
Association, Orhei town 

Tabăra de vară realizată  
în parteneriat cu Asociaţia 
„Bambini in Romania”, 
or. Orhei
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Activităţi de educaţie  
non-formală,  
Centrul „Manfredi”,  
or. Cahul

Activities of non-formal 
education,  
“Manfredi” Centre, Cahul 

Icons painting workshop,  
“Gift from Gift” Centre 
from Orhei

Atelier de pictură  
a Icoanelor,  
Centrul „Dar din Dar”  
din Orhei

“Manfredi” Social Centre, Cahul 

Provided services: activities of non-
formal education for children, social can-
teen, social laundry; 
 
Results: 42 children benefited from ser-
vices of the Centre, 19 of them are single 
parent families; social assistant worked 
with their families; 25 volunteers were 
involved in providing services, in “Child-
hood without violence” Campaign, about 
300 young people from 3 educational in-
stitutions were informed on domestic vi-
olence (effects, identification and signal-
ization modalities of the phenomenon). 

“Gift from Gift” Parochial Cen-
tre from Orhei 

Provided services: social wardrobe, 
non-formal education for children, social 
laundry, psychological counselling, and 
counselling centre for alcohol and drug 
dependent and co-dependent people; 

Results: 3 elderly and 4 mother – child 
couples benefited from social laundry; 
20 volunteers involved in activities of the 
Centre; www.parohia.md website was 
launched; 20 children benefited from dai-
ly activities of non-formal education and 
about 100 participated in summer camp; 
“Parents’ Arms” Project was launched, 
through it 15 families from locality are 
supported. 
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Centrul parohial  
„Sf. Martiri Brâncoveni” 
de la Soroca 

Servicii oferite: educaţie non-forma-
lă pentru copiii din familii defavorizate, 
asistenţă socială pentru bătrâni;

Rezultate: 25 de copii, au participat la 
atelierele de educaţie non-formală; în 
preajma Crăciunului, 9 bătrâni au fost asi-
guraţi cu lemne şi cărbuni în cadrul campa-
niei „Să facem cald în casa lor”; la Centru 
activează 16 voluntari.

Centrul parohial  
„Sf. Vasile cel Mare”  
de la Cania

Servicii oferite: ateliere de educaţie non-
formală pentru copiii cu reuşită slabă şi/
sau din familii social-vulnerabile, spălăto-
rie şi baie socială, garderobă socială;

Rezultate: 30 copii participă lunar la 
cele 6 ateliere de educaţie non-formală; 
16 voluntari activează în cadrul Centru-
lui; 20 de persoane în dificultate (bătrâni 
solitari şi persoane imobilizate la pat) au 
acces gratuit la serviciile sociale (ajutor 
în gospodărie, spălătorie şi baie socială), 
precum şi beneficiază de ajutoarele co-
lectate de la săteni (produse alimentare, 
haine şi bani). 

Activităţi ecologice, Centrul 
„Sf. Martiri Brâncoveni“,
or. Soroca

Environmental activities,  
“St. Martiri Brancoveni” Centre, 
Soroca

Activităţi sportive, Centrul 
parohial  
„Sf. Vasile cel Mare”  
din s. Cania, r-nul Cantemir

Sports activities,  
“St. Vasile cel Mare” 
Parochial Centre, Cania 
village, Cantemir district

Atelier de creaţie, Centrul 
„Sf. Martiri Brâncoveni“, 
or. Soroca

Creation workshop, 
“St. Martiri Brancoveni” 
Centre, Soroca
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Activităţi de animaţie, 
Centrul „Sf. Vasile cel Mare” 
din s. Cania, r-nul Cantemir

Animation activities,  
“St. Vasile cel Mare” 
Cania village, 
Cantemir district

“St. Martiri Brancoveni” Paro-
chial Centre from Soroca

 
Provided services: non-formal educa-
tion for children from socially vulnerable 
families, social assistance for elderly; 

Results: 25 children participated in 
workshop of non-formal education, 9 
elderly benefited from wood and coals 
within “Let’s make warm in their house” 
Campaign organised on the Christmas 
Eve, www.sfintiimartiri¬brancoveni.com 
website was launched, 16 volunteers 
work within the Centre. 

Parochial Centre “St. Vasile cel 
Mare” from Cania 

Provided services: workshops of non-
formal activities for children with poor 
school success and / or from socially vul-
nerable families, social laundry and bath, 
social wardrobe;

Results: 30 children benefited from the 
services of the Centre during 6 work-
shops of non-formal activities, 16 volun-
teers work within the Centre, 20 people 
in need (lonely elderly and bedridden 
persons) who have free access to provid-
ed social services (support in household, 
social laundry and bath) as well as offer-
ing packages collected from inhabitants. 



Misiunea Socială Diaconia | Raport anual 201138

Centrul parohial din Coşcalia, 
r-nul Căuşeni

Servicii oferite: activităţi de educaţie 
non-formală pentru copii, activităţi soci-
ale pentru bătrâni;

Rezultate: 60 de copii au participat la 
atelierele de educaţie non-formală; în ac-
tivităţile Centrului sunt implicaţi 17 volun-
tari; 10 bătrâni singuratici au fost ajutaţi 
în treburile casnice pe parcursul a 38 de 
vizite la domiciliu; 10 copii din familii so-
cial-vulnerabile au primit jucării şi daruri 
de Crăciun datorită unei campanii sociale, 
organizate la nivel local.

Centrul parohial  
„Sf. Ioan Maximovici”  
din or. Leova

În prezent, majoritatea proiectelor sociale 
ale parohiei sunt gestionate autonom. În 
colaborare cu „Diaconia” este implemen-
tat proiectul „Cooperarea transfrontalie-
ră pentru o viaţă fără droguri“ şi cantina 
socială;

Servicii oferite: cantină socială, bibliote-
că parohială, centru de consiliere pentru 
persoanele dependente şi codependente 
de alcool şi drog, şcoală duminicală pen-
tru tineri şi maturi, activităţi de educaţie 
non-formală pentru copii;

Rezultate: Zilnic 15–20 de persoane 
vârstnice sunt asigurate cu un prânz cald 
la cantina „Sf. Ilie”; 35 de batrâni din lo-
calitate au primit produse alimentare în 
Campania „Un cozonac de Paşti” şi al-
ţii 20 în Campania „Un Crăciun fericit”, 
fondurile pentru procurarea produselor 
au fost acumulate în urma unei colecte 
de maculatură; 30 de copii din localitate 
au ocazia să participe în fiecare sâmbă-
tă şi duminică la activităţile de educaţie 
non-formală, acestea sunt coordonate 
de voluntari; Centrul a coordonat acţiuni-
le ecologice raionale, organizate în cadrul 
proiectului „Hai Moldova”; cca 150 de 
persoane au fost informate despre avort 
în cadrul conferinţei „Rupe Tăcerea”;  
250 de tineri au fost informaţi despre ris-
curile consumului de alcool şi drog în ca-
drul proiectului „Sf. Dimitrie”, iar pentru 
a le propune tinerilor alternative sănătoa-
se a fost inaugurată o sală de fitness în 
incinta liceului teoretic „C. Spătaru” din 
or. Leova, pusă gratis la dispoziţiea tutu-
ror elevilor din toate şcolile din localitate. 

Mihaela Cristea, 
coordonatorul Centrului  
„Sf. Ioan Maximovici” 
din or. Leova împreună  
cu beneficiarii

Mihaela Cristea, coordinator 
of “St. Ioan Maximovici” 
Centre from Leova together  
with beneficiaries 
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Activităţi de animaţie,  
Centrul parohial  
din Coşcalia, r-nul Căuşeni

Animation activities, 
Parochial Centre from 
Coscalia, Causeni district 

Parochial Centre from Coscalia, 
Causeni district 

Provided services: activities of non-for-
mal education for children, social activi-
ties for elderly; 

Results: 60 children participated in 
workshops of non-formal education, 17 
volunteers are involved in the activities 
of the Centre, volunteers supported 10 
lonely elderly in household chores during 
38 home visits; 10 children from socially 
vulnerable families benefited from toys 
and gifts collected within the Christmas 
Campaign at local level. 

“St. Ioan Maximocici” Parochial 
Centre from Leova 

At the present, the majority of social proj-
ects of the parish are managed indepen-
dently. In collaboration with “Diaconia”, 
there is implemented “Cross-border Co-
operation for a Life without Drugs” Euro-
pean Project and social canteen; 

Provided services: social canteen, paro-
chial library, counselling centre for alco-
hol and drug dependent and co-depen-
dent people, Sunday school for youth and 
adults, activities of non-formal education 
for children;

Results: Daily 15–20 elderly benefit from 
a hot meal at “St. Ilie” canteen; 35 elderly 
from locality received food products with-
in “A cake for Easter” Campaign and other 
20 within “A Happy Christmas” Campaign, 
the funds for purchasing the products were 
accumulated after collecting waste paper; 
30 children from locality have the op-
portunity to take part in the activities of 
non-formal education, every Saturday and 
Sunday, these activities are coordinated by 
volunteers; the Centre coordinated district 
environmental actions organised within 
“Hai Moldova” project; about 150 persons 
were informed on abortion within “Rupe 
Tacerea” conference; 250 young people 
were informed on the risks of alcohol and 
drug consumption within “St. Dimitrie” 
Project, and in order to propose to youth 
healthy alternatives there were inaugu-
rated a fitness room within “C. Spataru” 
Secondary School from Leova, and all chil-
dren from the locality can benefit from its 
services for free. 
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Proiectul:  
„Cooperarea transfrontalieră 
pentru o viaţă fără droguri”

Perioadă de implementare: 2011-2012

Scop: Prevenirea traficului și consumului 
de alcool și droguri; 

Descriere: Activităţile de bază ale pro-
iectului vizează reducerea cererii pe piaţa 
drogurilor, prevenirea traficului și consu-
mului de alcool și droguri, formarea unei 
reţele primare de intervenţie comunitară, 
dar și iniţierea și dezvoltarea unui pro-
gram specializat de reabilitare pentru vic-

timele traficului şi consumului de alcool/
droguri. În vederea prevenţiei consumului 
de alcool şi drog, sunt realizate ore edu-
cative în şcoli;

Partea de intervenţie comunitară este 
realizată prin sesiuni de formare pentru 
profesioniștii care intervin la nivel comu-
nitar (medici, preoţi, poliţiști, asistenţi so-
ciali, cadre medicale), organizarea work-
shop-urilor, programelor de reabilitare 
pentru victimele traficului și consumului 
de alcool/droguri, precum şi înfiinţarea 
Centrelor de reabilitare pentru victimile 
traficului şi consumului de alcool;

Rezultate: au fost înfiinţate 3 Centre de 
reabilitare pentru victimile traficului şi 
consumului de alcool (Chișinău, Leova, 
Orhei); 40 de persoane au participat la 
sesiuni de formare în domeniul prevenirii 
consumului de alcool şi drog; 260 de elevi 
au participat la lecţiile de informare. 

Prevenim  
consumul de alcool şi droguri
„Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii” (Pilde 1, 7).

Sesiuni de prevenţie, 
liceul „Ion Creangă” din or. Chişinău

Prevention sessions, “Ion Creanga”  
Secondary School from Chisinau
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Project:  
“Cross-border Cooperation  
for a Life without Drugs”

Implementation Period: 2011–2012

Purpose: Preventing trafficking and alco-
hol and drug consumption; 

Description: The project main activities 
aim to reduce the demand on drug trade, 
to prevent trafficking, drug and alcohol 
consumption, to create a primary net-
work of communitarian intervention, as 
well as to start and develop a specialized 

programme of rehabilitation for victims 
of trafficking and drug/alcohol consump-
tion. In order to prevent drug and alcohol 
consumption, there are made educative 
lessons in schools; 

Intervention in community is made 
through training sessions for profession-
als who intervene at communitarian level 
(doctors, priests, policemen, social assis-
tants, medical staff), organisation of the 
workshops, rehabilitation for victims of 
trafficking and drug/alcohol consump-
tion, as well as creation of rehabilitation 
Centres for victims of trafficking and al-
cohol consumption; 

Results: 3 Rehabilitation Centres for vic-
tims of trafficking and alcohol consump-
tion (Chisinau, Leova, Orhei); 40 persons 
took part in training sessions to prevent 
drug and alcohol consumption; 260 pu-
pils participated in informative sessions. 

We prevent  
alcohol and drug consumption 
“The fear of the God is the beginning of knowledge” (Proverbs 1:7)

Curs de formare în domeniul prevenirii  
consumului de alcool şi droguri, or. Orhei

Training course for preventing drug  
and alcohol consumption, Orhei town 
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Cancerul la sân 

Programul de diagnosticare a 
cancerului mamar, Termografia 
„Sfântul Nectarie de Eghina” 

Scop: Facilitarea accesului populaţiei ru-
rale la serviciile de diagnosticare a cance-
rului la sân;

Descriere: Se realizează diagnosticarea 
gratuită, în stadii precoce a patologiilor 
glandelor mamare. Pentru diagnostica-
re este folosit un termograf, aparat care 
scanează temperatura emanată de corpul 
uman fără vreun efect nociv; 
 
Rezultate: au fost investigate 6798 de 
femei din 24 de localităţi, la 35,6% dintre 
ele (2420 de persoane) au fost depistate 
diferite patologii. 

Dorel Dumbraveanu 
(doctor) during 
a thermographic 
consultation

Dorel Dumbrăveanu 
(medic) în timpul unei 
consultaţii termografice 
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Dorel Dumbrăveanu 
(medic) în timpul unei 
consultaţii termografice 

Dorel Dumbraveanu 
(doctor) during 
a thermographic 
consultation

Breast cancer 

Breast Cancer Detection  
Programme, “St. Nectarie  
de Eghina” Thermography 

Purpose: Facilitating the rural popula-
tion’s access to cancer diagnostic services; 

Description: There is made diagnosis for 
free in early stages of mammary gland 
pathologies. For detection, there is used 
a thermograph – device that scans the 
temperature emanated by human body, 
without any harmful effect; 

Results: 6798 women from 24 locali-
ties were investigated, to 35,6 % of them 
(2420 persons) there were detected dif-
ferent pathologies. 
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Ana G. are 18 ani şi a făcut parte din ge-
neraţia de beneficiare a Apartamentului 
social 2010-2011. În familia din care vine 
nu a văzut modele de comportament. Deşi 
are cui să spună „mamă” şi „tată”, necazu-
rile, alcoolul şi sărăcia erau un risc pentru 
dezvoltarea ei. În iunie 2010 a păşit pragul 
Apartamentului Social. Bucuria şi speranţa 
adusă de această nouă casă au fost um-
brite de un cumplit accident rutier în care 
i-a decedat bunica — singurul sprijin. Eve-
nimentul a marcat-o, astfel încât pentru 
o perioadă scurtă a devenit anxioasă. O 
motivaţie pentru a-şi reveni a fost faptul 
că surioara sa mai mică avea mai mult ca 
oricând nevoie de ajutorul ei. Colegele de 

la apartament şi echipa de lucru au încura-
jat-o să treacă peste acest moment şi să-şi 
reia entuziasmul, amintindu-i de ideea că 
trebuie să devină „cineva” în viaţă. 
Şi-a dorit să devină bucătar. Realizarea 
acestui vis a fost posibilă, pentru că fi-
ecare tânără din proiect beneficiază de 
instruire profesională. În iulie 2011 a ie-
şit din Apartamentul Social. Viaţa „după 
poartă” a început cu un loc de muncă. S-a 
angajat la o plăcintărie, apoi la o mini-
brutărie. După o jumătate de an adminis-
tratoarea firmei a remarcat perseverenţa 
ei şi a decis să o numească responsabil de 
secţie. Relaţia dintre Ana şi familia care 
gestionează firma s-a consolidat, ea le-a 
devenit o adevărată fiică: acum locuieşte 
în casa lor şi reuşeşte să îşi ajute surioara. 
Calităţile de care dispune, experienţa tră-
ită în apartamentul social şi Oamenii care 
îi sunt alături con-stituie talanţii acestei 
tinere pe pământ, pe care va trebui să-i 
înmulţească. Ea urmează să înveţe la li-
ceu, iar după aceea la o facultate.

Poveşti de succes
„Cu un bănuţ poţi cumpăra cerul. Nu pentru că cerul ar fi atât de ieftin,  
ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire” (Sf. Ioan Gură de Aur).
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Ana G. is 18 and was beneficiary of the 
Social Apartment during 2010-2011 pe-
riod. She did not see behaviour models in 
her family. Although she has whom to say 
“mother” and “father”, the troubles, alco-
hol and poverty were a risk for her devel-
opment.	In	June	2010	she	entered	as	ben-
eficiary in the Social Apartment. The joy 
and hope brought by this new home were 
darkened by a terrible accident in which 
her grandmother – the only support died. 
The event marked her so deeply that she 
became anxious in a short time. A reason 
to recover was the fact that her younger 
sister needed her help more than ever. The 
colleagues from apartment and the work 

team encouraged her to overcome that 
moment and to regain her enthusiasm, 
saying her that she must become “some-
one” in life. 
She wanted to become a cook. This dream 
could come true because every girl from 
project benefits from vocational courses. 
In	 July	 2011	 she	 left	 the	 Social	 Apart-
ment. “After gate” life started with a job. 
She was employed in a pie shop then in a 
mini-bakery. After half a year, the bakery 
administrator noted her perseverance and 
decided to name her department respon-
sible. The relationship between Ana and 
family that manages the bakery strength-
ened, she became for them like a daugh-
ter: at the moment she lives in their house 
and	manages	to	help	her	sister.	The	quali-
ties that she has, the lived experience in 
Social Apartment and People who are by 
her side, constitute the talents of this girl 
on the earth, and she must multiply them. 
She pursues to study at secondary school 
and then at university.

Success Stories
“You can buy the sky with a penny. Not because the sky would be so cheap, 
but because God is so loving” (St. John Chrysostom).
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Natalia Cojocaru are 29 de ani şi locu-
ieşte în Chişinău. În 2010 a devenit mă-
mică: l-a adus pe lume pe Ovidiu-Fabian. 
Această bucurie, însă se luptă cu amarul 
de a înfrunta viaţa în sărăcie. Tatăl copi-
lului a refuzat să le acorde vreun sprijin, 
de aceea unicul lor venit este ajutorul so-
cial acordat pentru copil. 
Din septembrie 2011, Natalia este benefi-
ciara Centrului de consultanţă „În braţele 
mamei”. În acest proiect a primit lunar 
un suport material, constituit din produ-
se igienice, scutece şi produse alimentare 
pentru bebeluş, medicamente, dar şi con-
siliere psihologică. În decembrie, i-a fost 
asigurată instruirea pentru cursuri de ma-
saj. Gândul că va avea o meserie i-a dat 
încrederea în ziua de mâiine: în primăvară 
va duce copilul la grădiniţă, iar ea va reuşi 
să muncească. Sfânta Scriptură ne înva-
ţă că acolo unde sunt doi sau trei adunaţi 
în numele lui Dumnezeu, acolo este şi 
Dumnezeu în mijlocul lor, de aceea, cu 
siguranţă Natalia şi copilul ei vor reuşi, 
pentru că au în inimă iubirea, speranţa şi 
puterea de a merge mai departe. 

Parascovia Baba (Cania) — invalid de 
gradul II, 66 de ani (Cania Cantemir) este 
de 3 ani beneficiara băii şi spălătoriei so-
ciale de la Centrul „Sf. Vasile cel Mare”. 
Pentru că suferea de o paralizie parţială, 
s-a numărat printre persoanele vizitate cu 
regularitate de către voluntari. A primit 
pachet alimentar de Crăciun, colecte de 
la garderoba socială. La sfârşitul acestui 
an, boala ei s-a agravat şi a fost nevoie de 
o intervenţie chirurgicală la coloana ver-
tebrală. Suma necesară pentru realizarea 
ei era de 10000 de lei. A fost nevoie de 
o mobilizare comunitară pentru a susţine 
acest caz. Voluntarii au colectat 3000 de 
lei de la agenţii economici din localitate, 
alţi 3000 de lei a oferit Direcţia teritorială 
de asistenţă socială şi protecţie a familiei. 
Acum această beneficiară este internată 
în spital. Va trece şi peste această „încer-
care”, pentru că alături de ea sunt oameni 
cu inimă mare. 
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Natalia Cojocaru is 29 and lives in Chi-
sinau. In 2010 she became mother: she 
gave birth to a boy, Ovidiu-Fabian her joy, 
but she struggles to face life in poverty. 
Child’s father refused to give them any 
support, so their only income is the social 
support given for child. 
Since September 2011, Natalia is benefi-
ciary of “In Mother’s Arms” Counselling 
Centre. Due to this project she received 
monthly a material support of hygienic 
products, diapers and food products for 
baby, medicines but also psychological 
counselling. In December, her massage 
course was assured. The thought that she 
will have a specialisation gave her trust in 
tomorrow’s day: in spring her child will at-
tend the kindergarten, and she will man-
age to work. The Holy Scripture teaches us 
that where there are two or three gathered 
in God’s name, there is God among them, 
so it is surely that Natalia and her child will 
succeed because they have in their heart 
love, hope and power to go forward. 

Parascovia Baba (Cania) — second de-
gree invalid, 66 years old, (Cania, Can-
temir) is beneficiary of the social bath and 
laundry from “St. Vasile cel Mare” Centre 
for 3 years. Because she suffers from par-
tial paralysis, she was among persons vis-
ited by volunteers at home regularly. She 
received a food package for Christmas, 
packages from social wardrobe. At the 
end of this year, her illness worsened and 
it was needed of a surgery intervention of 
vertebral column. The necessary amount 
to do it was of 10 000 Lei. And there was 
necessary a communitarian mobilisation 
to support this case. Volunteers collected 
3000 Lei from local economic agents and 
other 3000 Lei were given by Territorial 
Social Assistance and Family Protection 
Department. 
Now, this beneficiary is hospitalised. She 
will pass over this “difficulty” because 
there are people with big soul near her. 
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Buget / The budget
Venitul total în 2011 
Overall income 2011 

CONSTRUCŢIA ŞI AMENAJAREA 
CENTRULUI MATERNAL/
CONSTRUCTION AND EQUIPPING 
OF THE MATERNAL CENTRE 
Din bugetul total de 470.320 € 
acordat pentru anii 2010 şi 2011

CENTRE PAROHIALE/
PAROCHIAL CENTRES
Proiectul "Braţele Părinteşti", 
susţinerea la distanţă, distribuirea 
ajutoarelor umanitare,  
Centrele parohiale din localităţile: 
Cania, Coşcalia, Roşu, Cahul şi Soroca, 
Cantina socială din Leova  
şi activităţile de educaţie non-formală 
din centrul parohial de la Orhei

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR/
CAPACITY BUILDING  
"Young	Diaconia",	 
"Cinci Talanţi Pr&Fundraising", 
schimbul de experienţă,  
Proiectul "Laboratorul Orhei"

DEPARTAMENTUL MEDICAL  
ŞI PREVENŢIE/ DEPARTMENT  
OF HEALTH AND PREVENTION
Proiectul "Cooperarea transfrontalieră 
pentru o viaţă fără droguri", 
Program de diagnosticare a cancerului 
mamar, Termografia 
"Sf. Nectarie de Eghina"

CENTRE REZIDENŢIALE/
RESIDENTIAL CENTRES
Apartamentul social 
"Spre Independenţă"  
şi Centrul de consultaţă "Dar din Dar",  
Centrul Maternal "În braţele mamei" 
şi Centrul de Consultanţă"

559 694 € 
Distribuţia cheltuielilor în 2011 

Costs distribution in 2011

84.954 €

317.587€

27.087 €
60.246 €

69.820 €

Construcţia şi amenajarea 
Centrului Maternal

Construction and Equipping  
of the Maternal Centre

57%

Centre rezidenţiale

Residential Centres

12%

Centre parohiale

Parochial Centres

15%
Dezvoltarea capacităţilor

Capacity building

5%
Departamentul  

Medical şi Prevenţie

Department  
of Health and Prevention

11%
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Echipa / The Team

IGOR BELEI
Director

OLEG PARASCHIV
Secretar general
Secretary-General

ANA GALIŢ
Contabil-şef
Chief-accountant

ELENA ADASCALIŢA
Office-manager

TATIANA MACOVEI
Coordonator centre parohiale
Parochial Centre Coordinator

OXANA COVALCIUC-
CIOBANU
Project writer

MIHAELA BELEI
Coordonator programe  
copil şi familie
Child and Family Programme 
Coordinator

MARIANA COSOI
Coordonator proiectul 
„Cooperarea transfrontalieră 
pentru o viaţă fără droguri”
„Cross-border for a life without 
drugs” Project Coordinator

NADEJDA FLOREA
Coordonator  
programe educaţionale  
şi de voluntariat
Educational and volunteering 
Programme Coordinator

DOREL DUMBRĂVEANU
Coordonator programe  
medicale şi responsabil  
de ajutoare umanitare  
şi emergenţă 
Medical Programme  
Coordinator and Responsible 
for humanitarian aids  
and emergency

ANNA ZASTAVNEŢCAIA
PR&Fundraiser

LUDMILA ŞCHIOPU
Psiholog
Psychologist

VASILE NISTOR
Şofer
Driver
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Donatori locali / Local sponsors

S.R.L. „PLAIUL BÂRLĂDEAN”

S.A. „COMBIFURAJ” 

S.A. „MEDICAMENTUM” 

TROFIM PRIGALĂ (NOTAR) 

S.R.L. „DEPOFARM” 

S.R.L. „BECAD” 

S.R.L. „CLAVDIBAR” 

COMPANIA „BIOPROTECT” 

S.R.L. „PROGAGROTER” 

S.R.L. „TURNVESPLAS” 

S.R.L. „POHOARNA-AGRO” 

S.R.L. „VATRA RĂZĂŞEASCĂ” 

MIHAELA BELEI
Programe familie şi copil
Family and Child 
Programmes

Coordonatori locali / Local coordinators

IULIAN BUDESCU
Centrul parohial  
„Manfredi”, or. Cahul
“Manfredi” Parochial Centre, 
Cahul town

MARIA UNTILĂ
Centrul parohial  
„Sf. Maria Magdalena”  
s. Roşu, r-nul Cahul
“St. Maria Magdalena”  
Parochial Centre,  
Rosu village, Cahul district

ELISAVETA  
HULUŢĂ-SAFTIUC
Centrul parohial  
„Sf. Martiri Brâncoveni”,  
or. Soroca
“St. Martiri Brancoveni”  
Parochial Centre,  
Soroca town

NATALIA ŢÎBÎRNĂ 
Centrul parohial Coşcalia, 
r-nul Căuşeni
Coscalia Parochial Centre, 
Causeni district

GABRIELA ANTOFICĂ 
Centrul parohial  
„Sf. Vasile cel Mare”  
s. Cania, r-nul Cantemir
“St. Vasile cel Mare” 
Parochial Centre, 
Cania village, 
Cantemir district

MIHAELA CRISTEA
Centrul parohial  
„Sf. Ioan Maximovici”, 
or.Leova
“St. Ioan Maximovici”  
Parochial Centre,  
Leova town

MARIANA AGA
Centrul parohial „Dar din Dar”, 
Apartamentul Social „Spre 
Independenţă” , 
or. Orhei
“Gift from Gift”, 
“Towards Independence” 
Social Apartment, 
Orhei town
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Donatori externi / Foreign sponsors

CARITAS VIENNA
Austria 

LANDUL  
AUSTRIA INFERIOARĂ

CARITAS AMBROSIANA
Milano, Italia 

MONACO  
AIDE ET PRESENCE 
Principatul Monaco 

ORTHODOX CHRISTIAN 
MISSION CENTER 

SUA

UN GRUP DE DONATORI 
PRIVAŢI DIN LINZ 

Austria

Fundaţia 
STEPIC

CHURCH  
WORLD SERVICE

FUNDAŢIA 
VISMARA

Italia

EPISCOPIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ A ITALIEI
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Parteneri / Partners
„Socoteşte milostenia nu ca o cheltuială, ci ca un venit; nu ca o pierdere, ci ca un câştig,  
căci tu, prin ea, dobândeşti mai mult decât ai dat” (Sfântul Ioan Gura de Aur).

“Consider charity not as an expense but an income; not as a loss but as a gain, because you, throu-
gh it, gain more than you gave” (St. John Chrysostom).

DIRECŢIA MUNICIPALĂ 
PENTRU PROTECŢIA 

DREPTURILOR  
COPIILOR 

Chişinău, R. Moldova

 Asociaţia 
BAMBINI IN ROMANIA

(Italia)

Fundaţia 
SOLIDARITATE  
ŞI SPERANŢĂ
Iaşi, România

CARITAS MOLDOVA 
R. Moldova

Revista pentru copii 
SPIRIDUŞII

SHOPPING MALLDOVA
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