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Proiectele 
sociale
o lucrare sfântă şi mântuitoare

Adevărata identitate a creştinului se 
manifestă prin slujirea aproapelui. În-
suşi  Mântuitorul Hristos a zis: „Întru 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi 
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 
unii faţă de alţii” (Ioan 4, 13).  În toa-
te timpurile erei creştine, comunita-
tea celor care l-au urmat pe Hristos, 
formând Biserica Sa, a intervenit în  
dificultăţile  sociale ale confraţilor, 
identificând şi aplicând mijloacele caritabile sau 
filantropice. Astăzi noţiunile de caritate, diaconie,  
filantropie, milostenie şi agapă sunt instrumentele 
de intervenţie în problemele sociale ale unei socie-
tăţi care încă nu a revenit din criza spirituală cauzată 
de trecutul ideologic şi cel demografic al Basarabiei.

Activităţile sociale în parohiile Mitropoliei Basarabiei 
coordonate sistematic de Misiunea Socială Diaconia 
sunt în continuă creştere. De la an la an echipa de 
specialişti şi buni creştini a acestui departament a 
elaborat şi a desfăşurat numeroase proiecte so-

cial-filantropice, prin care a venit cu 
servicii sociale primare şi specializate 
către persoane sau grupuri sociale în 
dificultate. Intervenţiile sociale din 
cadrul Centrului maternal „În braţele 
mamei”, demarate în anul 2012, au 
devenit o „peşteră a Betleemului” 
pentru adăpostul a 23 de cupluri ma-
mă-copil şi o „primă zi a săptămânii” 
pentru alte 15 care au beneficiat de 

consultarea medicală, psihologică şi juridică.

Reţeaua de centre sociale parohiale din cuprinsul 
Mitropoliei care au activat în acest an, a devenit 
o „călătorie misionară” pentru mulţi tineri şi tine-
re în continuitatea şi dezvoltarea filantropiei în R. 
Moldova.

Rugăm pe Bunul şi Milostivul Dumnezeu să încunu-
neze cu har şi succes activitatea tuturor celor im-
plicaţi în această lucrare sfinţitoare şi mântuitoare 
a Bisericii lui Hristos.

Din mila lui Dumnezeu
 PETRU

Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei,
şi Exarh al Plaiurilor.
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	În perioada 14–21 februarie, am oferit plapume 
la 500 de persoane din raioanele afectate de ger 
(bătrâni singuratici şi copii din familii social-vul-
nerabile);

	În luna aprilie am inaugurat Centrul parohial 
„Sfântul Stelian”(satul Feteşti din raionul Edineţ);

	În campania de Paşti „Masa Bucuriei” am colectat 
1500 kg de produse alimentare. Acestea au ajuns 
în casele a 220 de bătrâni singuratici, benefici-
ari ai Centrelor parohiale, şi la 2 cantine sociale, 
unde zilnic iau masa câte 20 de bătrâni;

	Pentru al şaselea an consecutiv, vara, am orga-
nizat Taberele Solidarităţii în 4 localităţi din 
Moldova;

	Pe 22 noiembrie am organizat Conferinţa ştiin-
ţifico-practică „Aproape de tine” Biserica 
Ortodoxă - promotor al intervenţiei socia-
le integrate;

	În cadrul Festivalului Voluntarilor ed. a X-a, Diaco-
nia a fost desemnată Cea mai activă organizaţie 
care promovează voluntariatul în Republica 
Moldova;

	În campania de Crăciun „De la Mame pentru 
Mame” am colectat cca 52000 lei şi 3500 de 
haine pentru susţinerea cuplurilor mamă-copil 
aflate în dificultate. 

2012 
pentru 
Diaconia

2012 
for  
Diaconia
	During 14-21 February period, we offered blan-

kets to 500 people from the districts affected 
by frost (lonely elderly and children from social 
vulnerable families);

	In April we inaugurated “Saint Stelian” Parochial 
Centre (Fetesti village, Edinet district);

	During “Table of Joy” Easter Campaign we col-
lected 1500 kg of food products. These products 
were distributed to 220 lonely elderly - benefi-
ciaries of the Parochial Centres, and to the 2 so-
cial canteens, where 20 elderly benefit from a 
hot meal daily;

	For the 6th consecutive year, in the summer, we 
organised The Solidarity Camps in 4 localities 
from Moldova;

	On the 22nd of November we organised The 
International Scientific-practical Confer-
ence “Close to you” The Orthodox Church 
— promoter of the integrated social inter-
vention;

	Within the Volunteers’ Festival, the 10th edition, 
Diaconia was designated as the most active or-
ganisation which promotes volunteering in the 
Republic of Moldova;

	During “From Mothers to Mothers” Christmas Cam-
paign we collected about 52 000 MDL and 3500 of 
clothes to support mother–child couples in need.
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2012 în cifre:

Buget total: 280000 euro

Angajaţi: 55   

Voluntari: 130

Beneficiari asistaţi:

Copii: 262   

Bătrâni: 97

Cupluri mamă-copil: 42 

Familii: 42 

Tinere ieşite din sistemul rezidenţial: 7

Persoane dependente/codependente de dro-
guri: 20

Asistenţă unică:

241 de bătrâni au primit pachete alimentare de 
Crăciun şi de Paşti;

600 de copii au participat la activităţile din cadrul 
taberelor de vară;

1759 de tineri au participat la sesiuni de informare 
privind traficul şi consumul de alcool şi drog;

2000 de persoane au fost investigate gratuit în Pro-
gramul de prevenire a cancerului la sân.

2012 in numbers:

Total budget: 280 000 €

Employees: 55   

Volunteers: 130

Assisted beneficiaries:

Children: 262    

Elderly: 97

Mother–child couples: 42  

Families: 42

Girls, leavers of the residential system: 7

Addicted/co-addicted people: 20

Unique assistance:

241 of elderly received the food packages at Christ-
mas and Easter;

600 children took part in the activities within the 
summer camps;

1759 young people attended the informative ses-
sions regarding the alcohol and drug trafficking and 
consumption;

2000 people were investigated for free within the 
Program of preventing the breast cancer.
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Centrele parohiale sunt stabilimente sociale care 
activează în parohiile Mitropoliei Basarabiei şi au 
drept scop reducerea gradului de vulnerabilitate a 
persoanelor în dificultate. Prin implicarea volunta-
rilor, aici se desfăşoară activităţi de educaţie desti-
nate copiilor (animaţie, ajutor la pregătirea temelor 
pentru acasă), activează cantine, spălătorii şi gar-
derobe sociale.

1. Centrul parohial  
din s. Coşcalia (Căuşeni)

Anul inaugurării: 2007;
Finanţator: Caritas Viena;
Servicii oferite: activităţi de educaţie non-formală 
pentru copii, activităţi sociale pentru bătrâni;
Impact: 16 voluntari au organizat ateliere de edu-
caţie non-formală pentru cei 68 de copii beneficiari; 
prin vizite la domiciliu, 10 bătrâni singuratici au fost 
ajutaţi în treburile casnice.

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

Anul inaugurării: 2004;
Finanţator: Monaco Aide et Presence;
Servicii oferite: ateliere de educaţie non-formală 
pentru copiii cu reuşită slabă şi/sau din familii soci-
al-vulnerabile, spălătorie şi baie socială, garderobă 
socială;
Impact: 16 voluntari s-au implicat în activităţile 
Centrului; 33 copii au participat lunar la cele 6 ateli-
ere de educaţie non-formală; 20 de persoane aflate 
în dificultate (bătrâni solitari şi persoane imobilizate) 
au beneficiat de servicii sociale (ajutor în gospodă-
rie, spălătorie şi baie socială, ajutoare colectate de la 
consăteni: produse alimentare, haine şi bani).

The parochial centres are social establishments 
which activate in the parishes of the Metropolitan 
Church of Bessarabia and their main goal is to re-
duce the vulnerability degree of the people in need. 
Within them, through the volunteers’ involvement, 
there are carried out educational activities for chil-
dren (animation, support in homework preparation), 
and social canteens, wardrobes and laundry work.

1. Parochial Centre  
from Coscalia (Causeni district)

Year of inauguration: 2007;
Donor: Caritas Vienna;
Provided services: activities of non-formal educa-
tion for children, social activities for elderly;
Impact: 16 volunteers organised workshops of 
non-formal education for 68 children — beneficiaries 
of the centre; 10 lonely elderly were helped with the 
household chores through home visits.

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

Year of inauguration: 2004;
Donor: Monaco Aide et Presence;
Provided services: workshops of non-formal ed-
ucation for children with poor school success and/
or from social vulnerable families, social laundry and 
bath, social wardrobe;
Impact: 16 volunteers were involved in the Cen-
tre’s activities; 33 children took part monthly in the 
6 workshops of non-formal education; 20 people in 
need (lonely elderly and bedridden people) benefit-
ed from social services (support in household, social 
laundry and bath, donations collected from the vil-
lagers: food products, clothes and money).
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3. Centrul parohial „Sfântul 
Stelian” din s. Feteşti (Edineţ)

Anului inaugurării: 2012;
Finanţator: Caritas Viena;
Servicii oferite: activităţi educative pentru copii şi 
activităţi sociale pentru bătrânii singuratici;
Impact: în activităţi a fost implicat un grup de 25 
de voluntari; 31 de copii au beneficiat de suport în 
pregătirea temelor pentru acasă şi au participat la 
activităţi de educaţie non-formală; 5 bătrâni au fost 
asistaţi la domiciliu.

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

Year of inauguration: 2012;
Donor: Caritas Vienna; 
Provided services: educational activities for chil-
dren and social activities for lonely elderly;
Impact: a group of 25 volunteers was involved in 
the Centre’s activities; 31 children benefited from 
support in homework preparation and also took part 
in the activities of non-formal education; 5 elderly 
were assisted at home. 
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4. Centrul de consultanţă  
„Dar din Dar” din Orhei

Anului inaugurării: 2008;
Finanţator: Church World Service, Vismara/Caritas 
Ambrosiana;
Servicii oferite: garderobă socială, educaţie 
non-formală pentru copii, spălătorie socială, consi-
liere psihologică, consiliere pentru persoanele de-
pendente sau codependente de alcool şi drog;
Impact: 20 de voluntari s-au implicat în activităţile 
Centrului; 4 familii au beneficiat lunar de serviciul 
spălătorie socială; garderoba socială a deservit lunar 
între 20 şi 40 de beneficiari; 20 de copii au participat 
la activităţile de educaţie non-formală; 25 de fami-
lii social-vulnerabile au primit pachete alimentare 
cadrul proiectului „Un început sănătos de viaţă”; în 
luna iulie, 35 de adolescenţi au participat la tabăra 
de spiritualitate ortodoxă „Apă de piatră” cu tema-
tica „Virtutea creştină”; de hramul oraşului Orhei 
(luna noiembrie), voluntarii au organizat o colectă 
de produse alimentare pentru 15 bătrâni singuratici; 
la iniţiativa parohiei au fost organizate pelerinaje, 
proiecţii de filme şi evenimente publice precum: 
conferinţele spirituale „Valorile şi ispitele tinereţii”, 
seminarul ortodox pentru preotesele Mitropoliei Ba-
sarabiei, trainingul „Tinerii — vlăstare vii ale Bisericii”, 
atelierul de colinde bizantine.

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

Anului inaugurării: 2003;
Finanţatori: Monaco Aide et Presence şi Caritas 
Viena;
Servicii oferite: cantină socială, activităţi de edu-
caţie non-formală pentru copii;
Impact: 18 voluntari s-au implicat în activitatea 
Centrului; 75 de copii au beneficiat de suport în 
pregătirea temelor pentru acasă şi au participat la 
activităţi de educaţie non-formală; 26 de bătrâni au 
beneficiat de serviciile cantinei sociale.

4. “Gift from Gift”  
Counselling Centre from Orhei

Year of inauguration: 2008;
Donors: Church World Service, Vismara/Caritas Am-
brosiana;
Provided services: social wardrobe, non-formal 
education for children, social laundry, psychological 
counselling, and counselling for alcohol and drug 
addicted or co-addicted people;
Impact: 20 volunteers were involved in the Centre’s 
activities; 4 families benefited monthly from the so-
cial laundry’s services; the social wardrobe served 
monthly between 20–40 beneficiaries; 20 children 
took part in the activities of non-formal education; 
25 social vulnerable families received food packag-
es within “A Healthy Beginning of Life” project; in 
July 35 teenagers took part in the camp of orthodox 
spirituality, “Stone Water” with the theme “Christian 
Virtue”; at the town’s day (in November), volunteers 
organised a food collection for 15 lonely elderly; at 
the parish’s initiative there were organised pilgrim-
ages, movie projections and public events as: spiri-
tual conferences, “The values and the temptations 
of the youth”, the orthodox seminar for the priests’ 
wives from the Metropolitan Church of Bessarabia, 
the training “The young people — living offspring of 
the Church”, the workshop of Byzantine carols. 

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

Year of inauguration: 2003;
Donors: Monaco Aide et Presence and Caritas Vienna;
Provided services: social canteen, activities of 
non-formal education for children;
Impact: 18 volunteers were involved in the Centre’s 
activity; 75 children benefited from the support in 
homework preparation and also took part in the ac-
tivities of non-formal education; 26 elderly benefit-
ed from the social canteen’s services.
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6. Centrul „Manfredi” din Cahul

Anul inaugurării: 2005;
Finanţator: Monaco Aide et Presence şi Caritas 
Viena;
Servicii oferite: activităţi de educaţie non-formală 
pentru copii, spălătorie socială;
Impact: în activităţile Centrului s-au implicat 15 
voluntari; 35 de copii au participat la activităţile de 
educaţie non-formală şi au fost ajutaţi la pregăti-
rea temelor pentru acasă; 16 bătrâni au benefici-
at de spălătorie socială, precum şi de asistenţă la 
domiciliu.

Proiectul „Braţele părinteşti”

Anul lansării: 2011;
Finanţator: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei;
Scop: susţinerea familiilor social-vulnerabile;
Descriere: proiectul presupune asistarea la dis-
tanţă a unor familii social-vulnerabile; lunar acestea 
beneficiază, după necesitate, de asistenţă materială 
(produse alimentare, igienice, rechizite şcolare etc), 
precum şi de servicii de asistenţă juridică, psiholo-
gică şi sprirituală;
Impact: au fost susţinute 20 de familii din Chişinău 
şi Orhei.

6. “Manfredi” Social Centre  
from Cahul

Year of inauguration: 2005;
Donors: Monaco Aide et Presence and Caritas Vienna;
Provided services: Activities of non-formal edu-
cation for children, social laundry;
Impact: 15 volunteers were involved in the Centre’s 
activities; 35 children took part in the activities of 
non-formal education and were helped in homework 
preparation; 16 elderly benefited from the social 
laundry, as well as from home assistance.

The Fatherly Arms Project

Year of inauguration: 2011;
Donor: Romanian Orthodox Eparchy from Italy;
Purpose: supporting the social vulnerable families;
Description: the project supposes the assistance at 
distance of the social vulnerable families; they ben-
efit monthly, as needed, from material assistance 
(food, hygienic products, school supplies, etc.), as 
well as from legal, psychological and spiritual assis-
tance.
Impact: 20 families were supported from Chisinau 
and Orhei.

Raport anual 2012
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Asistenţa  
rezidenţială 
siguranţă şi intervenţie complexă 

Residential 
Assistance 
Security and complex intervention 



Raport anual 2012

www.diaconia.md   |   13

Centrul Maternal  
„În braţele mamei”

Anul inaugurării: 2010;
Finanţatori: Caritas Viena, Caritas Ambrosiana,  
Monaco Aide et Presence, Church World Service;
Scop: asigurarea dreptului fiecărui copil de a creşte 
în familie;
Descriere: proiectul presupune cazarea în Centrul 
Maternal a cuplurilor-mamă copil/gravidelor în ca-
zurile de emergenţă. 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, gesti-
onarea resurselor etc., în vederea creării unui meca-
nism de viaţă autonomă; asistarea în comunitate a 
cuplurilor mamă-copil este realizată prin intermediul 
Centrului de consultanţă;
Impact: în Centrul Maternal au fost asistate 23 
de cupluri mamă-copil, iar de serviciile Centrului de 
consultanţă au beneficiat 15 cupluri mamă-copil, 
majoritatea dintre acestea au primit asistenţă psi-
hosocială, juridică şi suport material; 15 familii soci-
al-vulnerabile au primit pachete alimentare în cadrul 
proiectului de prevenire a malnutriţiei „Un început 
sănătos de viaţă”, în luna septembrie, la Centrul Ma-
ternal a fost inaugurat terenul de joacă şi parcarea 
pentru cărucioare.

Apartamentul social  
„Spre Independenţă”

Anul inaugurării: 2007;
Finanţatori: Monaco Aide et Presence,  
Vismara/Caritas Ambrosiana, Caritas Viena;
Scop: integrarea socială a orfanilor şi orfanilor so-
cial;
Descriere: anual, câte 6-7 tinere ieşite din siste-
mul rezidenţial, orfane sau din familii dezorganizate, 
sunt găzduite în cadrul Apartamentului social – sta-
biliment social din Orhei. Serviciile oferite (asistenţă 
socială, psiphologică, spirituală, vocaţională etc.) ur-
măresc creşterea gradului de autonomie personală 
şi socială a tinerelor;
Impact: a cincea generaţie de beneficiare a absolvit 
în mai 2012, iar în prezent aici se află alte 6 tinere.

“In Mother’s Arms”  
Maternal Centre

Year of inauguration: 2010;
Donors: Caritas Vienna, Caritas Ambrosiana, Mona-
co Aide et Presence, Church World Service;
Purpose: ensuring the child’s right to grow up in 
family;
Description: the project supposes the hosting at 
the Maternal Centre of the mother–child couples/
pregnant women in emergency cases. The multidis-
ciplinary team elaborates an Individual Intervention 
Plan, which aims to strengthen the relationship 
between mother and child, to form skills of child’s 
care, resource management, etc., in order to develop 
a mechanism of autonomous life; the assistance in 
the community of the mother–child couples is real-
ised through the Counselling Centre;
Impact: 23 mother–child couples were assisted 
within the Maternal Centre, 15 mother–child cou-
ples benefited from the services provided by the 
Counselling Centre, the majority of them benefited 
from psychosocial and legal assistance and material 
support; 15 social vulnerable families received food 
packages within the project of malnutrition preven-
tion, “A Healthy Beginning of Life”, in September, the 
playground and parking for the prams within the Ma-
ternal Centre was inaugurated.

“Towards Independence”  
Social Apartment

Year of inauguration: 2007;
Donors: Monaco Aide et Presence, Vismara/Caritas 
Ambrosiana, Caritas Vienna;
Purpose: the social integration of the orphans and 
social orphans;
Description: Annually, about 6-7 girls, leavers of 
the residential institutions, orphans or from disor-
ganised families are hosted in the Social Apartment 
— social establishment from Orhei. The provided ser-
vices (social, psychological, spiritual, vocational as-
sistance, etc.) aim to increase the degree of personal 
and social autonomy of the girls;
Impact: the 5th generation of beneficiaries grad-
uated in May 2012, and at the moment there are 
another 6 girls in the Social Apartment. 
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Diaconia pune în valoare tânărul 
ca resursă pentru comunitate.

Proiectul „Young Diaconia”

Anul lansării: 2007;
Finanţator: Caritas Viena;
Scop: creşterea numărului de tineri implicaţi în 
programele Diaconiei, prin sprijinirea participării lor 
în diverse activităţi de voluntariat, în beneficiul co-
munităţii;
Descriere: prin acest proiect, se valorifică tânărul 
ca resursă capabilă de a schimba viaţa comunităţii, 
în acest sens a fost formată reţeaua „Orthonet”, 
formată de grupuri de tineri din diverse parohii ale 
Mitropoliei Basarabiei;
Impact: au fost active 7 grupuri de voluntari (cca 
130 de tineri), care s-au implicat în activităţi sociale 
la nivel de comunitate; pentru ei au fost organizate 
6 formări, în vederea dezvoltării capacităţilor perso-
nale şi de lucru cu beneficiarii.

Proiectul „Taberele de vară” 

Anul lansării: 2005;
Parteneri: Caritas Ambrosiana şi Bambini in Ro-
mania;
Scop: promovarea voluntariatului şi a activităţilor 
de animaţie în zonele rurale;
Descriere: taberele de zi sunt organizate de către 
o echipă formată de voluntari din Italia şi Republica 
Moldova. Programul fiecărei tabere conţine: jocuri, 
activităţi de educaţie non-formală pentru copii şi ac-
tivităţi sociale (asistarea la domiciliu a bătrânilor, ac-
tivităţi ecologice etc.). Fiecare tabără durează 6 zile;
Impact: au fost organizate 4 tabere de vară în loca-
lităţile: Manta (r-nul Cahul), Răzălăi (r-nul Sângerei), 
Feteşti (r-nul Edineţ) şi oraşul Orhei; în proiect s-au 
implicat 24 de voluntari din Italia şi 15 din Moldova.

Diaconia promotes the youth as 
a resource for the community.

“Young Diaconia” Project

Starting year: 2007;
Donor: Caritas Vienna;
Purpose: increasing the number of young people 
involved in “Diaconia’s” programs through support-
ing their participation in different volunteering ac-
tivities for the community’s benefit;
Description: through this project, the youth is pro-
moted as a resource capable to change the commu-
nity 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;
Impact: 7 groups of volunteers were active (about 
130 young people), who were involved in the social 
activities at the community level; there were organ-
ised 6 trainings for volunteers, in order to develop 
personal and work skills with the beneficiaries.

“Summer Camps” Project 

Starting year: 2005;
Partners: Caritas Ambrosiana and Bambini in Ro-
mania;
Purpose: promoting volunteering and animation 
activities in rural areas;
Description: the day camps are organised by a team 
formed of volunteers from Italy and the Republic of 
Moldova. The program of each camp includes: games, 
activities of non-formal education for children and so-
cial activities (assisting elderly at home, environmen-
tal activities, etc.). Each camp lasts 6 days;
Impact: 4 summer camps were organised in the 
localities: Manta (Cahul district), Razalai (Singerei 
district), Fetesti (Edinet district), and Orhei town; 
24 Italian volunteers and 15 Moldovan volunteers 
were involved in this project.

Voluntariatul  
în Diaconia

Volunteering 
in Diaconia
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Programe medicale  
şi de prevenire  
a dependenţelor

Medical and Prevention 
addiction programs
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„Dacă sufletul este sănătos, boala trupească nu-i 
poate pricinui omului nici o pagubă.” 

(Sf. Ioan Gură de Aur)

Proiectul  
„Cooperarea transfrontalieră 
pentru o viaţă fără drog”

Anul lansării: 2011;
Scop: prevenirea traficului şi consumului de droguri 
şi alcool;
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul 
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova;
Descriere: activităţile de bază ale proiectului vizea-
ză formarea unei reţele primare de intervenţie co-
munitară şi dezvoltarea unui program specializat de 
reabilitare pentru victimele traficului şi consumului 
de droguri/alcool;
Impact: 1579 de tineri din 20 de instituţii de învă-
ţământ au participat la lecţii de informare; 20 per-
soane au beneficiat de consiliere în cele 3 centre 
specializate din Chişinău, Orhei şi Leova; la sesiunea 
de formare au participat 60 de profesionişti care pot 
interveni la nivel comunitar (medici, psihologi, pre-
oţi, asistenţi sociali, responsabili din administraţia 
publică raională, voluntari).

Termografia mobilă  
„Sfântul Nectarie de Eghina”

Anul lansării: 2005;
Scop: facilitarea accesului populaţiei rurale la ser-
viciile de diagnosticare a cancerului la sân;
Finanţator: Caritas Ambrosiana;
Descriere: se realizează diagnosticarea gratuită, 
în stadii precoce, a patologiilor glandelor mamare. 
Pentru diagnosticare este folosit un termograf, apa-
rat care scanează temperatura emanată de corpul 
uman fără vreun efect nociv;
Impact: au beneficiat de investigaţie gratuită 2000 
de persoane.

„If the soul is sound, the physical illness can’t cause 
any harm to a human being.” 

(St. John Chrysostom)

“Cross-border Cooperation  
for a Life without Drugs” 
Project

Starting year: 2011;
Purpose: prevention of trafficking and alcohol and 
drug consumption;
Donor: European Union through the Common Op-
erational Program Romania-Ukraine-Republic of 
Moldova;
Description: The project main activities aim to 
create a primary network of community interven-
tion and to develop a specialised program of reha-
bilitation for victims of trafficking and drug/alcohol 
consumption;
Impact: 1579 young people from 20 educational 
institutions took part in informative sessions; 20 
people benefited from counselling within the 3 
specialised centres from Chisinau, Orhei and Leova; 
60 specialists (doctors, psychologists, priests, social 
workers, responsible for the district public adminis-
tration, volunteers) took part in the training session 
who can involve at the community level.

“St. Nectarie de Eghina” Mobile 
Thermography 

Starting year: 2005;
Purpose: facilitating the rural population’s access 
to cancer diagnostic services;
Donor: Caritas Ambrosiana;
Description: there is made diagnosis for free in 
early stages of mammary gland pathologies. For de-
tection, there is used a thermograph – device that 
scans the temperature emanated by human body, 
without any harmful effect;
Impact: 2000 people benefited from a free inves-
tigation.
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Diaconia  
e sprijin  
pentru  
bătrânii  
singuratici

Diaconia  
is a support 
for the 
lonely 
elderly



Raport anual 2012

www.diaconia.md   |   19

Campania de Paşti  
„Masa Bucuriei”

Scop: ameliorarea situaţiei bătrânilor singuratici;
Descriere: a fost organizată o colectă de produse 
alimentare şi fonduri în reţelele de magazine şi lecţii 
de solidaritate pentru liceeni şi studenţi;
Impact: au fost acumulaţi 16200 de lei din donaţii 
şi 1500 de kg de produse alimentare(în valoare de 
peste 20 mii lei); 220 de bătrâni din 10 localităţi au 
primit pachete alimentare; 2 cantine sociale (din 
Leova şi Roşu) au fost aprovizionate cu produse 
alimentare; au fost organizate lecţii de solidarita-
te în 11 instituţii de învăţământ; 60 de voluntari au 
participat la colectarea şi repartizarea produselor 
alimentare.

“Table of Joy”  
Easter Campaign

Purpose: improving situation of the lonely elderly;
Description: There were organised food and funds 
collection in the store networks and solidarity les-
sons for high-school pupils and students;
Impact: there were accumulated 16 200 MDL from 
donations and 1500 kg of food products (of over 20 
000 MDL); 220 of lonely elderly from 10 localities 
received food packages; 2 social canteens (from 
Leova and Rosu) were provided with food products; 
the were organised solidarity lessons within 11 ed-
ucational institutions; 60 volunteers took part in the 
food products collection and distribution. 
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Campania de Crăciun  
„De la Mame pentru Mame”

Scop: promovarea solidarităţii pentru susţinerea 
cuplurilor mamă-copil aflate în dificultate;
Descriere: au fost organizate ateliere de confec-
ţionare a jucăriilor de brad cu participarea mame-
lor-voluntare din Chişinău; un târg de caritate la care 
au fost vândute aceste jucării; o colectă de produse 
pentru copii din incinta celor 12 săli ale reţelei Unica 
Shaping şi cine de caritate ale căror gazde au fost 
familiile de donatori privaţi;
Impact: au fost colectaţi cca 52000 lei în urma ac-
tivităţilor din campanie, inclusiv a donaţiilor private 
şi cele oferite prin intermediul terminalelor de plată; 
garderoba Centrului Maternal „În braţele mamei” a 
fost completată cu 3500 de produse pentru copii.

“From Mothers to Mothers” 
Christmas Campaign

Purpose: promoting solidarity to support mother–
child couples in need;
Description: there were organised creation work-
shops for making Christmas tree toys with the par-
ticipation of the mothers-volunteers from Chisinau; 
there was organised a charity fair where the toys 
were sold; there were organised a collection of 
goods for children within the 12 fitness centres of 
Unica Shaping network and also charity dinners, the 
hosts being the families of private donors;
Impact: there were collected about 52 000 MDL 
as a result of the activities within the campaign, in-
cluding the private donations and donations through 
terminals; the wardrobe of “In Mother’s Arms” Ma-
ternal Centre was completed with 3500 goods for 
children.

Cultivăm 
solidaritatea  

socială
Cultivăm 

solidaritatea  
socială
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Dezvoltarea 
capacităţilor
Pentru creşterea capacităţilor 
echipei, au fost organizate 
următoarele formări:

1. Formarea spirituală 
2. Formare tehnică „Arta fotografiei”
3. Scrierea de proiecte

Eveniment

Conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică „Aproape 
de tine” Biserica Ortodoxă 
promotor al intervenţiei sociale 
integrate

Scop: prezentarea experienţei Diaconiei ca instru-
ment al Bisericii Ortodoxe în organizarea şi desfăşu-
rarea activităţilor sociale la nivel parohial;

Impact: evenimentul a fost organizat pe data de 
22 noiembrie, în incinta Universităţii Libere Interna-
ţionale din Moldova şi a întrunit peste 100 de parti-
cipanţi (preoţi, lectori universitari, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale şi locale, reprezentanţi 
ai organizaţiilor partenere din România şi Italia, stu-
denţi). Prin intermediul discursurilor multidisciplina-
re şi a discuţiilor, a fost abordat modelul integrat de 
intervenţie a Bisericii la nivel comunitar, rolul pe care 
îl are parohia în consolidarea efortului comunităţii 
pentru susţinerea persoanelor nevoiaşe, precum şi 
importanţa dialogului dintre actorii sociali.

Capacity 
building
For the team’s capacity devel-
opment there were organised 
the following trainings:

1. Spiritual training; 
2. Technical training, “The art of photography”;
3. Project writing.

Event

International Scientific-practical 
Conference “Close to you” The 
Orthodox Church — promoter 
of the integrated social 
intervention

Purpose: presenting Diaconia’s experience as a tool 
of the Orthodox Church in organizing and developing 
the social activities at the parochial level;

Impact: the event was organised on November 
22nd, at the Free International University from 
Moldova and gathered together over 100 partici-
pants (priests, lectors, representatives of central 
and local public authorities, representatives of the 
partner organisations from Italy and Romania, stu-
dents). Through the multidisciplinary speeches and 
discussions, there was approached the integrated 
intervention model of the Church at the communi-
ty level, the parish’s role in the consolidation of the 
community’s efforts for the support of the needy 
people, as well as the importance of the dialogue 
between the social actors.
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Centre parohiale
Parochial Centres 
81650 €

Centre rezidenţiale
Residential Centres 
130500 €

Dezvoltarea capacităţilor
Capacity building 
37300 €

Proiecte medicale şi de prevenţie
Medical and Preventing projects
23850 €

Intervenţie în situaţii de emergenţă
Intervention in emergency situations 
6700 €

Distribuţia cheltuielilor / The expenses distribution

www.diaconia.md   |   25
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Istoriile  
de succes 
vorbesc despre impactul 
proiectelor pe care  
le implementăm

Cristina este una dintre beneficiarele Centrului Ma-
ternal „În braţele mamei”. La doar 16 ani a adus pe 
lume o fetiţă. 

Deşi maternitatea este considerată cea mai frumoa-
să perioadă din viaţa unei femei, iar apariţia pe lume 
a unui copil e cea mai mare bogăţie pentru o familie, 
pentru Cristina aceste sentimente minunate au fost 
umbrite de teamă şi nesiguranţă.

Era un copil care avea să aducă pe lume un alt copil. 

Această situaţie era o „ruşine” pentru familia ei, de 
aceea a fost trimisă departe de casă. Ajunsă singură 
în momentele în care avea cel mai mult nevoie de 
susţinere, era în pragul disperării.

În Centrul Maternal „În braţele mamei” a fost plasată 
în septembrie 2011. Pe parcursul a 8 luni a bene-
ficiat de toate serviciile oferite aici. Deşi nu avea 
experienţă de viaţă, copilul a făcut-o curajoasă şi 
puternică: o mamă iubitoare, pregătită să înfrunte 
toate problemele pentru a rămâne împreună cu fiica 
ei. Echipa de lucru din cadrul Centrului a reuşit să 
convingă familia beneficiarei să o accepte ACASĂ.

Acum Cristina îşi continuă studiile, iar părinţii o aju-
tă să-şi crească copilul. Perioada în care s-a aflat în 
Centrul Maternal a avut un rol important în crearea 
ataşamentului între ea şi copil. Reîntoarcerea în fa-
milie a fost pentru această beneficiară o şansă de a 
merge mai departe, de a fi în siguranţă şi a trăi din 
plin bucuria de a fi MAMĂ.

The 
success 
stories 
speak about the impact of the 
projects that we carry out

Cristina is one of the beneficiaries of “In Mother’s 
Arms” Maternal Centre. At only 16 she gave birth  
to a girl.

Although the maternity is considered the most 
beautiful period in a woman’s life and bringing a 
child into the world is the biggest treasure for a 
family, for Cristina these wonderful feelings were 
shadowed by fear and insecurity.

She was a child who was going to give birth to an-
other child.

This situation was a “shame” for her family, because 
of this, she was sent away from home. In those mo-
ments when she most of all needed support, she 
remained alone being hopeless and desperate.

In September 2011, she was placed in “In Mother’s 
Arms” Maternal Centre. During 8 months she ben-
efited from all the services provided by the Centre. 
Although she didn’t have life experience, the child 
made her brave and strong: a loving mother pre-
pared to face all the problems in order to remain 
with her daughter. The work team within the Cen-
tre managed to convince the beneficiary’s family to 
accept her back HOME.

Now, Cristina is continuing her studies, and her 
parents help her to raise the child. The period she 
was at the Maternal Centre had an important role in 
creating the attachment between her and her child. 
Returning to her family was, for this beneficiary, a 
chance to go further, to feel safe and to live the joy 
of being a MOTHER.
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Alături 
de beneficiarii şi echipa 
Diaconiei, în 2012 au fost:

Donatorii privaţi care au răspuns la solicitările de 
donaţii şi cei 130 de voluntari care s-au implicat în 
activităţi.

Close 
to Diaconia’s beneficiaries  
and team, in 2012 were:

The private donors who answered to the donation 
requests and those 130 volunteers who were in-
volved in activities..

CARITAS VIENNA
Austria 

Asociaţia
BAMBINI IN ROMANIA

(Italia) 

CHURCH  
WORLD SERVICE

UNICA  
SHAPING

SHOPPING  
MALLDOVA

CARITAS AMBROSIANA
Milano, Italia 

Fundaţia
SOLIDARITATE şI SPERANţĂ

Iaşi, România 

FOURCHETTE

MONACO  
AIDE ET PRESENCE 
Principatul Monaco 

CARITAS  
MOLDOVA

EVEREST

ULIM

LINELLA

Revista pentru copii
SPIRIDUşII

FAGUR

DIRECţIA MUNICIPALĂ 
PENTRU PROTECţIA 

COPIILOR

AzUR

Un grup de donatori privaţi coordonat  
de ing. Folkmar Alzner (Linz, Austria)

FUNDAţIA 
VISMARA

Italia

Donatorii externi / Foreign donors:

Partenerii / Partners:

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

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

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

care activează pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova.

Acest material a fost editat cu suportul Caritas Viena.

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

Efortul Diaconiei vine să îndeplinească 
îndemnul lui Hristos de a îmbrăca,  
hrăni şi adăposti oamenii.

Însă nu doar grija materială e cea care ne preocupă, 
ci în primul rând creşterea personală a celui asistat, 
readucerea speranţei de viaţă şi ajutorul spre mân-
tuire pentru apropierea de Dumnezeu, în armonie 
cu sine şi cu cei din jur. 

Biserica este zi de zi alături de nevoile oame-
nilor, încercând să dea răspunsuri şi soluţii, atât 
la problemele individuale, cât şi la provocările so-
ci¬etăţii moderne. 

o importanţă deosebită în acţiunea noastră o 
acordăm vieţii şi formării copilului, pentru a crea 
un mediu ce va favoriza dezvoltarea persoanei şi 
a unei societăţi integre moral. Din acest motiv, o 
mare parte din proiectele Diaconiei este concen-
trate pe protecţia drepturilor copilului la toate eta-
pele de vârstă. 

În 2012 Diaconia s-a focusat pe consolidarea 
proiectelor începute în anii precedenţi, dar şi pe 
îmbunătăţirea calităţii asistenţei oferite, mobili-

zării comunităţii prin pro-
grame de dezvoltare a vo-
luntariatului şi campanii de 
colectare de fonduri pentru 
soluţionarea diferitor pro-
bleme sociale. 

Biserica a identificat 
modele ce dau răspunsuri 
concrete, multidisciplinare 
şi actuale la situaţiile omului în nevoie. 

În continuare vom consolida relaţiile cu alţi 
actori sociali pentru o sinergie în acţiunea la nivel 
naţional. În 2013 ne propunem să stimulăm solida-
ritatea socială. În acest sens, vom lansa programul 
„Aproape de Aproapele”, orientat spre acumularea 
produselor pe plan local. Milostenia trebuie să fie o 
valoare specifică nu doar creştinilor de peste hota-
re — exemplu valorificat până acum în intervenţia 
socială, dar şi acel sentiment care stă la baza acţiu-
nii coordonate de Biserică prin Diaconia.

Igor Belei, 
Director al Misiunii Sociale „Diaconia”


