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Donaţia ta va face o schimbare pozitivă în viaţa beneficiarilor serviciilor 
noastre, pe care le oferim cu Dragoste, Grijă şi Atenţie!

Cu 45 de lei asiguri unui copil în situație de risc o zi de sprijin pentru asimilarea programei școlare, 
sprijin în dezvoltarea abilităților sociale prin jocuri, lecții tematice interactive, ateliere Mâini dibace  și o 
masă caldă de care nu se poate bucura acasă.

Cu 150 de lei poți să asiguri o zi de plasament unui copil lipsit de grija părintească, el va fi protejat 
de orice tip de abuz și sprijinit în integrare.

Cu 170 de lei poți să asiguri o vizită  socio-medicală la un bolnav singuratic imobilizat la pat.

Cu 110 lei  asiguri unei persoane fără adăpost o noapte în Căminul din Stăuceni, un loc cald, unde 
poate face o baie, își poate schimba hainele, servi o masă cladă, unde va fi ascultat, consiliat și ajutat 
în reintegrare.

Cu 80 de lei asiguri unui bătrân singuratic o zi în Centrul Comunitar, unde se poate întâlni cu 
semenii săi, petrece timpul recreativ la șezători, ateliere Mâni dibace, își poate îmbunătăți starea de 
sănătate prin gimnastică curativă, asistență medicală primară, își poate valorifica experiența sa prin 
împărtășirea ei cu copii și tinerii, va fi ascultat și consiliat.
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Cine a schimbat lumea?

Un om înțelept din Extremul Orient spunea: „În tinerețe, uni-
ca mea rugăciune către Dumnezeu era: „Doamne, dă-mi pu-
tere să schimb lumea”.
La mijlocul vieții, când am înțeles că nu am schimbat nici un 
suflet, eu l-am rugat pe Dumnezeu: „Doamne, dă-mi harul să 
schimb pe acei apropiați: familia, prietenii, și atunci eu voi fi 
fericit”.
Acum, când sunt un om bătrân, am început să văd cât de 
prost am fost. Iar singura mea rugăciune este: „Doamne, dă-
mi harul să mă schimb”.
Anul trecut am modificat statutul Caritas Moldova. Au fost 
luate în calcul chiar și planurile de renovare și construcție 
unui nou sediu pentru misiune. Toate aceste lucruri sunt im-
portante și utile. 
Aceasta este realitatea pe care o trăiesc oamenii din Mol-
dova. Legile și clădirile trebuie umplute cu viață, de altfel, 
acestea rămân doar litere și pereți goi.   
Totuși, în toți anii colaborării noastre, voi ați făcut un lucru 
excelent, plin de viață, perspicace și practic pentru oamenii 
nevoiași din Republica Moldova. Vă mulțumesc!
Vă doresc să începem noul an cu schimbări în noi înșine, 
cu reînnoire, renovare și dezvoltare, or fiecare din noi poate 
realiza acest lucru, iar fiecare pas făcut ne aduce bucurie și 
satisfacție personală. 
„Cine s-a schimbat, a schimbat lumea!”

Pr. Alfred Weiss,                                                                                
Președinte Caritas Moldova (2001-2015)

Mulţumim partenerilor pentru contribuția la realizarea proiectelor

Bălți                                                       
 Centrul de zi pentru copii
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”
 Ajutor umanitar

Stîrcea, Glodeni                                                      
 Centrul Medico-Social

Sîngerei                                                      
  Centrul de resurse în reabilitarea și 
 incluziunea socială a copiilor cu CES
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”

Grigorăuca, Sîngerei                                                      
  Centrul Medico-Social
  Adopție la distanță “Nașii de botez”
  Suport la distanță a persoanelor vârstnice  
 „O viață demnă”

Ungheni                                                      
  Renovarea atelierelor școlii profesionale
  Adopție la distanță “Nașii de botez”

Stăuceni, mun. Chișinău                                                      
  Centrul Medico-Social
  Cămin de noapte pentru persoane fără adăpost “Sf. Ștefan”
  Adopție la distanță “Nașii de botez”

Chișinău                                                       
 Renovarea complexului “Orfeu”             
 Centrul Medico-Social                              
 Pledoarie pentru îngrijiri la domiciliu
 Ajutor umanitar
 Ajutor de urgență acordat persoanelor vulnerabile
 Alimentație suplimentară copiilor din Spitalul TBC
 Consolidarea capacităților în Fibrioza chistică
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile copilului acum”
 “Copii cu viitor – un viitor pentru copii”

Slobozia Rașcov, Camenca                                                      
 Centrul educativ preșcolar
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 Teren de joacă

Rașcov, Camenca                                                     
 Centrul Medico-Social
 Centrul de zi pentru copii
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”

Tiraspol                                                    
 Centrul Medico-Social
 Centrul de zi și de plasament pentru 

copii “Petrușca”
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”

Bender/Tighina                                                   
 Centrul Medico-Social
 Atelier de creație pentru copii
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 Pledoarie pentru îngrijiri la domiciliu

Crețoaia, Anenii Noi                                                  
 Adopție la distanță “Nașii de botez”

Șoldănești                                                 
  Ajutor umanitar

Căușeni                                                  
 Alegeri sănătoase în prevenirea HIV/SIDA

Glodeni

Anenii Noi

Ocnița

Șoldănești

Criuleni

Ialoveni

Ștefan-Vodă

Camenca

Rîbnița                                                     
 Centrul de zi pentru bătrâni
 Centrul de zi pentru copii
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”

Rîșcani                                                    
  Renovarea atelierelor școlii 
 profesionale
  Adopție la distanță “Nașii de botez”
  Ajutor umanitar

Stăuceni

Orhei                                                     
 “Copii cu viitor – un viitor 
 pentru copii”
 Ajutor umanitar



Definiţie
Caritas Moldova este o Organizaţie de Caritate cu rol social, a cărei misiune este de a contribui la 
eradicarea sărăciei şi instituirea unor sisteme sociale echitabile, introducând o serie de proiecte 
inovatoare, care au rezultat în sporirea bunăstării comunităţii, promovând valorile toleranţei şi 
milei creştine.

Identitate
Fundaţia de Binefacere „Caritas Moldova” este unul dintre cei 48 de membri ai Federaţiei Caritas 
Europa şi membru al Caritas Internationalis, o confederaţie globală care cuprinde 162 de 
organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme şi serviciu social, eforturile căreia 
sunt îndreptate spre construirea unei lumi mai bune, în special pentru persoanele defavorizate, 
indiferent de rasă, religie, vârstă, sex, ocupaţie sau apartenenţă politică.

Statut juridic
Misiunea Religioasă Catolică „Caritas Moldova” a fost creată la 10 mai 1995 ca departament 
social al Bisericii Romano-Catolice din Moldova, care  acţiona prin intermediul filialelor Caritas 
din  parohiile locale, formate din director local (parohul comunităţii), coordonator operaţional, 
colaboratori şi  voluntari, iar la 02 iunie 2015, a fost reorganizată prin transformare în 
Fundația de Binefacere “Caritas Moldova”.

Arie geografică
Fundaţia noastră îşi desfăşoară  activităţile pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul 
echipei nationale si a reţelei regionale din Bălţi, Bender, Chişinău, Creţoaia, Grigorăuca, Raşcov, 
Rîbniţa, Slobozia Raşcov, Stăuceni, Stîrcea, Tiraspol, Ungheni, Glodeni, Rîșcani.

Beneficiari
Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt persoanele în etate, cele abandonate, 
persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, 
persoane aflate în situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile.
■ 4500 beneficiari
■ 130 colaboratori
■ 50 voluntari activi

Inspiraţie
Sursa de inspiraţie a Caritas-ului este Doctrina Socială Catolică, învăţăturile Evangheliei şi ale 
Bisericii, bazele fundamentale ale acordării asistenţei sociale şi cadrul legislativ în vigoare. 

C ine suntemC ine suntem

Proiecte implementate conform domeniilor de activitate

Dezvoltare comunitară

Asistenţă medicală

Asistență socială

Educație, Prevenire și Tineret

Intervenţii în cazul 
calamităţilor naturale

Dezvoltare organizaţională, 
pledoarie și promovare 
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CARITAS
D O N AŢI I  Ş I  C A M P A N I I  D E  C A R I T A T E

Asistenţă individuală acordată persoanelor/familiilor vulnerabile 
aflate în situaţii de risc social

SCOP: reducerea riscului social al persoanelor sau familiilor care nu pot depăși situaţiile dificile 
din cauza factorilor de natură economică, socială, psihologică, etc.

Realizări:

DONAŢII TOTALE
771.853 Lei

VIEŢI SCHIMBATE
61

FAPTE BUNE
20I niţierea de noi proiecte face parte din  activităţile  permanente ale  Caritas Moldova. 

Proiectul „Asistenţă individuală acordată persoanelor/familiilor vulnerabile afla-
te în situaţii de risc social“ a apărut în urma iniţiativei de a veni în ajutor persoanelor aflate în 
dificultate, oferindu-le speranță și sprijin. Activitatea din cadrul proiectului este orientată către 
persoane sau familii defavorizate din punct de vedere social și economic, dar care vor să își depă-
șească condiţia și fac tot posibilul să îmbunătăţească situaţia în care se află.

Pentru a veni în ajutor persoanelor, familiilor aflate în situaţii extrem de dificile, Caritas Mol-
dova, din surse proprii, dar și din donaţii private, a oferit în acest an suport financiar direct în 61 
de cazuri. Aceste familii au avut nevoie de multă susținere și încurajare, dar și de ajutor financiar. 
Prezentăm în cele ce urmează, câteva dintre situaţiile dificile în care s-au pomenit unele persoane 
și care au solicitat ajutorul nostru:

Cazul lui Gabriel G. este unul  de-a dreptul emoţionant. La vârsta de un an, băiatul a fost di-
agnosticat cu leucemie. Gabriel a fost internat  
în spital chiar la prima sa aniversare. Republica 
Moldova nu are condiții adecvate pentru oferi-
rea tratamentului de chimioterapie pentru ast-
fel de copii. Totuși, medicii din țară au reușit să 
prevină răul cel mai mare. Acum totul depinde 
de medicamentele pe care copilul ar trebui să 
le primească și respectarea strictă a tratamen-
tului. Achiziționarea medicamentelor necesare 
este posibilă doar în țările europene (Germania, 
Austria, Franța, Spania, Marea Britanie), iar Cari-
tas Moldova a contribuit la colectarea de fonduri 
pentru achiziționarea acestora. 
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În iunie 2014, la Caritas Moldova s-a adresat 
Ecaterina R. cu rugămintea de a-l ajuta pe fiul 
ei, Daniel. Acesta este diagnosticat cu hipoacu-
zie profundă bilaterală. Caritas Moldova a ofe-
rit banii pentru procurarea aparatului auditiv 
performant, astfel Daniel va putea percepe mai 
ușor lumea din jur. Mulţumim pentru contribu-
ţie companiei Acust Med SRL.  

Caritas Moldova s-a implicat și în cazul Olivi-
ei I., o fetiţă în vârstă de 4 ani care, în martie 2014, 
a fost diagnosticată cu leucemie acută. Medi-
camentele care îi sunt administrate la moment 
sunt procurate din țări precum Italia, Franța, 
Germania, Rusia. Până acum părinţii au cheltuit 
12.300 euro pentru medicamente și asta timp 
de doar 3 luni. O dată la trei luni, Olivia trebuie 
să plece în Italia pentru a face analize. Numai in-
ternarea ei în acea clinică costă 3.500 euro. Tra-
tamentul este unul foarte costisitor, iar părinţii 
trebuie să adune o sumă de peste 40.000 euro. 

Ina L. a fost  diagnosticată cu osteonecro-
ză. Lipsa mijloacelor financiare suficiente pen-
tru intervenţia chirurgicală și 
tratament au determinat-o 
să apeleze la oameni de bună 
credinţă. Dna Ina L. este mama 
a doi copii. Aceasta ne-a dez-
văluit că „Viața alături de cei doi 
copii e frumoasă şi că îşi doreşte 
să fie o mamă sănătoasă pen-
tru copiii ei”. Caritas Moldova a 
oferit  o sumă de bani dnei Ina 
L., contribuind la acoperirea 
cheltuielilor pentru interven-
ţia chirurgicală, care urma a fi 
efectuată în Israel. Graţie aju-
torului acordat, la mijlocul lunii 

iulie, doamna Ina L.  a plecat în Israel la trata-
ment.

Laura B. are 4 ani. Ea a fost diagnosticată cu 
tumoare neuroectodermală ce afectează coloa-
na vertebrală. Timp de cinci luni,  Laura a fost 
țintuită la pat pentru că nu putea să-și miște 
nici picioarele, nici mâinile, nici capul. Laura a 
fost supusă la 10 cure de chimioterapie la Insti-
tutul Oncologic. Starea fetiţei s-a îmbunătățit, 
dar pentru a stopa dezvoltarea tumorii este ne-
cesar un curs de radioterapie, pe care îl poate 
urma doar într-o clinică particulară din Turcia. 
Tratamentul costă 12500 euro. Multe persoane 
cu inima mare s-au implicat în cazul Laurei, iar 
Caritas Moldova i-a ajutat pe părinţii Laurei să 
adune suma pentru  tratament.

Tatiana M. a fost diagnosticată cu insufici-
enţă renală. De 2-3 ori pe săptămână, Tatiana ur-
mează proceduri costisitoare de dializă. Pentru 
o adolescentă este foarte dificil să accepte, în loc 
de activități sportive, tratamente zilnice și patul 
din spital. Dializa, însă, este o soluție provizorie. 

Pentru o remediere completă, 
este nevoie de un transplant de 
rinichi, care costă în jur de 60 de 
mii de dolari. Momentan Tatiana 
se afla la Minsk. Mama ei a vân-
dut apartamentul, unica locuinţă, 
pentru a achita reabilitarea fiicei 
sale. Caritas Moldova a contribuit 
financiar în acest caz și îndeamnă 
și alte persoane cu inimă mare să 
ofere donații.

Ana G., în vârstă de 7 ani,  a 
fost diagnosticată cu cancer al 
rinichilor, stadiul III. Părinții au 
contactat  o clinică din Turcia, 
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care poate să o ia pe fetiță la 
tratament. Costul internării este 
de 15 225 de euro, sumă de care 
familia nu dispune. Lucrează 
doar tatăl, mama are grijă de 
copii. Sunt trei la număr, dintre 
care cel mai mic are doar 10 luni. 
Au fost adunați doar 77 096 lei. 
Caritas Moldova a contribuit, 
de asemenea, la colectarea de 
fonduri. Visul Anei este să devi-
nă medic, pentru ca să învețe să 
trateze copiii bolnavi de cancer. 

Laurenţiu C. a fost diagnos-
ticat cu o boală foarte rară - ex-
trofia vezicii urinare. În 2012, 
Laurenţiu a suportat o operaţie 

reușită, care îl ține în viață. Băiatul 
mai are nevoie de o intervenție 
pentru transformarea uretrei și a 
altor organe. O nouă intervenţie 
chirurgicală este programată în 
Serbia, al cărei cost este de 8.000 
euro - o sumă de care familia băia-
tului nu dispune. 

Credem că lucrurile bune și va-
loroase se fac cu pași mici. Cu im-
plicarea fiecăruia, multe suferinţe 
pot fi alinate. În susținerea acestei 
idei, prezentăm mai jos o diagramă 
ce ilustrează felul în care s-au con-
stituit ajutoarele financiare acor-
date. De observat că cea mai mare 
parte provine din donaţiile private. 

MULțUMIM CELOR CARE AU CONTRIBUIT:  

Cedacri International SRL; Excons Grup SRL; IM Glass Container 
Company SA; FPC „Numina“ SRL; Expo Business Chișinău, Zona 

Antreprenorială Liberă; Dina Cociug SRL; Casa de comerţ Moldcablu SRL; 
ÎI Muntean Oleg; Bioprotect SRL; Contabilitatea şi Audit SRL; Nostalitserv-
Prim SRL; Total Gravura SRL; FCP Ungar SRL; Regula de Aur SRL; Asociaţia 

Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM; Bicomplex SRL; Viovada SRL

Resurse Caritas Moldova   25%
Donaţii private   75%
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Campanie de colectare a fondurilor “Lumânarea Credinţei”
În fiecare an, pe data de 11 februarie, este 

marcată Ziua Internațională a Bolnavului. 
În această zi, Caritas Moldova dorește să atragă 
atenția societății în mod special asupra proble-
melor persoanelor nevoiașe și bolnave și chea-
mă pe toți la solidaritate umană cu cei în nevoi.

Anume această dată am considerat-o im-
portantă când am decis să culminăm campania 
anti foamete „O familie umană, hrană tuturor”, 
lansată de noi pe 5 decembrie 2013. Aceas-
tă campanie s-a născut din inițiativa globală a 
Caritas Internationalis, a primit binecuvântarea 
Papei Francisc și a fost implementată în peste 
165 de țări ale lumii. În acest an, organizațiile 
Caritas, au desfășurat diferite activități pentru a 
reduce foametea la nivel global. 

De altfel, și Caritas Moldova, cu susținerea 
episcopului E.S. Anton Coșa, a desfășurat în 
2014 mai multe campanii de colectare de pro-
duse alimentare care au fost distribuite bol-
navilor săraci și singuratici prin cele 7 centre 
de îngrijire medico-socială la domiciliu. O altă 
inițiativă, numită campania caritabilă „Lumâna-
rea Credinţei”, a fost realizată prin filialele paro-
hiale Caritas din republică. 

Astfel, în perioada 05 martie – 12 mai 2014 
și 30 noiembrie 2014 – 8 ianuarie 2015, întru 
susţinerea celor în nevoie, mai ales a celor care 
suferă de foame, în schimbul unei donații de 
20/25 lei sau 30/35 lei, fiecare donator a primit 
drept cadou o „Lumânare a Credinței”. 

În perioada Postului Mare și a Paștelui au fost 
distribuite 1181 de lumânări, iar în perioada Ad-
ventului și a Crăciunului - 289 de lumânări. Din 
suma totală a donațiilor colectate, 6370 lei au 
fost utilizați pentru cumpărarea produselor ali-
mentare și distribuirea lor în parohiile implicate 
în campania de binefacere. 

De exemplu, în parohia „Sf. Iosif” din or. 
Rîbniţa, au fost cumpărate alimente pentru 19 
persoane ţintuite la pat, în parohia „Înălțarea 
Sfintei Cruci” din or. Tiraspol - pentru 8 persoa-
ne sărace și nevoiașe, în parohia „Sf. Marta” din 
s. Sloboda – Rașcov a fost pregătită o masă cal-
dă pentru 7 persoane vârstnice cu nevoi speci-
ale, care locuiesc singure. 

Restul din totalul mijloacelor financiare co-
lectate, adică 12188 lei, a fost utilizat pentru 
achiziționarea și distribuirea pachetelor alimen-
tare către bolnavi și persoanele social vulnera-
bile de „Ziua Internațională a Bolnavului”. Peste 
50 de familii din 17 localități, preponderent cu 
mulți copii sau persoane foarte înaintate în vâr-
stă, care locuiesc în situații extrem de grele, au 
primit pachete alimentare.  

Apreciem generozitatea oamenilor de bună 
credință care s-au implicat activ în campanie și 
au sprijinit această cauza socială adresată oa-
menilor în situație de sărăcie extremă.

De asemenea, dorim să le mulţumim tutu-
ror partenerilor noștri, Parohiile Romano Ca-
tolice din Dieceza de Chișinău, Hotelul „Vila 
Natali”, Compania „Moldauditing” SRL, Centrul 
European de Educație „FIDES” și ULIM, pentru 
susținerea acordată pe parcursul desfășurării 
acestei campanii. 
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Caritas Moldova, vine în ajutorul tinerilor și 
persoanelor interesate în dezvoltarea co-

munităţilor din care fac parte, prin implementa-
rea proiectului „Tinerii pentru comunitate și lume”.

Strategia generală este de a crește capaci-
tatea grupurilor de tineri și a altor membri ai 
comunității ca resursă capabilă pe lângă parohii-
le țintă, cu scopul de a-i motiva să identifice pro-
blemele din comunitatea lor, să pună în aplicare 
proiecte și inițiative pentru a soluţiona proble-
mele cele mai importante pentru ei.

SCOP: Implicarea tinerilor în dezvoltarea 
comunității și în procesul de luare a deciziilor la 
nivel comunitar și republican. 

REALIZĂRI: Proiectul „Tinerii pentru comuni-
tate și lume” și-a început activitatea în șapte pa-
rohii - Rașcov, Slobozia-Rașcov, Tiraspol, Rîbnița, 
Bălți, Stârcea și Bender. Pentru buna implementa-
re a acestui proiect, au avut loc întâlniri cu preoții, 
s-au format grupurile de voluntari, s-au identificat 
moderatorii de grup și au fost organizate formări.

Astfel, tinerii au luat parte la câteva module 
de instruire în domeniul „Formarea moderatorilor 
și a liderilor grupurilor de tineret din comunități”. 
După formări, voluntarii s-au implicat în diverse 
activități, cum ar fi: 
▪  50 de tineri (din Bălţi, Rașcov, Slobozia 

Rașcov, Rîbnița și Tiraspol) s-au implicat lunar 
în ședinţe tematice atât pentru voluntari cât 
și pentru tinerii interesaţi de voluntariat;

▪  17 voluntari și moderatori ai grupurilor au or-
ganizat seminare destinate atât voluntarilor 
cât și persoanelor interesate. Teme abordate: 
„Eu sunt unic”, „Riscurile cu care se confruntă 
tinerii”, „Modul sănătos de viaţă”, etc.

▪  Organizarea acţiunilor de caritate, în cadrul 
parohiilor locale: distribuirea unui prânz cald 

persoanelor în etate și singuratice în perioada 
de advent (voluntarii din Slobozia-Rașcov); 
vizita la domiciliu și distribuirea pachetelor 
alimentare colectate în perioada Adventului 
(voluntarii din Rîbnița).

▪  100 de tineri și seniori care participă și spriji-
nă activ iniţiativele de voluntariat din filiale-
le Caritas din Bălți, Rîbnița, Rașcov, Slobozia 
Rașcov, Sângerei, Tiraspol, Bender și invitați 
speciali, voluntarii gazdei – Fundația Don 
Bosco, au participat la cea de a IV a ediţie a 
Festivalului voluntarilor „Familia Voluntarilor 
Caritas Moldova”;

▪  Organizarea și implicarea voluntarilor în di-
verse activităţi civice și de team building:

▪  29 voluntari din Bălţi, Rașcov, Slobozia-
Rașcov, Rîbnița și Tiraspol s-au implicat în 
organizarea zilei internațională a copiilor la 
nivel local – 1 iunie, Sf. Nicolae, Crăciun;

▪  Organizarea diverselor programe și taberelor 
de vară cu implicarea a 23 voluntari în calitate 
de animatori (Rașcov, Tiraspol, Rîbnița);

▪  Tinerii voluntari din Slobozia-Rașcov, au dis-
tribuit în perioada adventului, prânzuri calde 
și au colindat persoanele vârstnice și singura-
tice din localitate;

▪  Achiziţionarea și plantarea butașilor de tranda-
firi pe teritoriul parohiei din Rașcov, în care au 
fost implicaţi moderatorul și 20 de voluntari;

▪  6 voluntari din Rașcov, au fost implicaţi în vop-
sirea acoperișului Centrului de zi pentru copii;

▪  26 de voluntari din Rașcov, Slobozia-Rașcov 
și Tiraspol, s-au mobilizat, au amenajat și cu-
răţat teritoriul adiacent parohiilor și centrelor 
de zi pentru copii;

▪  Organizarea activităţilor de agrement și mo-
derarea evenimentului de deschidere a tere-
nului sportiv din Slobozia-Rașcov.

▪  Implicarea voluntarilor în diverse campanii ca-
ritabile (Lumânarea Credinţei; Masa bucuriei, 
etc.)
Astfel, Caritas Moldova, asumându-și res-

ponsabilitatea creștină de a ajuta pe cei săraci 
și împovărați, s-a solidarizat cu Misiunea Socială 
Diaconia, în cadrul Campaniei de Paști „Masa Bu-
curiei” desfășurată pe 12 aprilie 2014. Cei 12 vo-
luntari din Bălţi și comuna Stăuceni au colectat 
produse alimentare neperisabile în magazinele 
Linella Stăuceni, Green Hills și Fidesco Bălți, pen-

Devino voluntar – implică-te şi tu !
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tru bătrânii singuratici – beneficiari ai Centrelor 
Medico - Sociale a Caritas Moldova și beneficiarii 
Cantinei Sociale din Stăuceni. 

Voluntarii au numărat produsele colectate 
și le-au distribuit la 40 de bătrâni singuratici din 
Glodeni, 35 din s. Grigorăuca, r-ul Sângerei și 25 
din Stăuceni, mun. Chișinău. Restul produselor 
rămase (200 de kg), au fost utilizate pentru hrana 
zilnică a beneficiarilor Cantinei Sociale a Parohiei 
Romano Catolice din Stăuceni. 

„Din start a existat frica că oamenii nu vor fi re-
ceptivi şi vor trece pe alături, însă bălțenii binevoi-
tori s-au implicat cu seriozitate în această campa-
nie. Mă bucur, că nouă ne-a reuşit!”, a spus Tatiana, 
voluntara din or. Bălţi.

„Campania de Paşti „Masa Bucuriei” a fost ceva 
inedit prin faptul că am fost pusă în situaţia stre-
santă, dar şi plăcută, de a cere de la străini.

La început îmi părea enervant pentru că per-
soanele pur şi simplu ne ignorau, dar gândindu-mă 
că produsele acestea le strâng pentru cei mai săraci 
ca noi, am stat toată ziua în picioare. La sfârşitul zi-
lei am înțeles câtă plăcere am primit, că, de fapt, 
am trăit o zi plină, am făcut ceva bun, şi mă simt 
satisfăcută moral şi spiritual.

Apoi am distribuit produsele şi partea asta m-a 
marcat mult, mai mult decât cea în care am colectat, 
pentru că am fost în mijlocul oamenilor care supra-
vieţuiesc, pentru care un pachet de orez înseamnă 
mai mult decât pentru mine. Oamenii pe care i-am 
văzut erau săraci, dar atâta speranţă se întrezărea 
în ochii lor, încât am decis ca anul viitor voi face la 
fel. O să mă implic, pentru a le oferi o bucată de pâi-
ne”: ne-a povestit Magda, voluntara din Stăuceni.

Astfel, prin intermediul acestui proiect, sunt 
realizate unele dintre obiectivele menite să spri-
jine generația tânără, prin cultivarea valorilor 
morale corespunzătoare, cultivarea de noi lideri 
sociali, sprijinirea dezvoltării personalității lor cu 
idei solide in domeniul social, politic, economic, 
cultural și personal.

Iar pentru că organizația Caritas Moldova nu 
se limitează doar la sursele naţionale, din 2013, 
primește voluntari internaţionali prin programul 
EVS (Agatha, din Franţa, și Alfonso, din Spania). 
Pe parcursul anului 2013, Agatha s-a implicat în 
activităţile desfășurate atât în cadrul oficiului, 
cât și în proiectele implementate pe întreg teri-
toriul republicii. Iar începând cu 2014, Alfonso, 
cu cunoștințele sale în arta fotografică, filmare și 
editare video, se ocupă de realizarea filmului 
despre activitatea Caritas Moldova.

„Când călătoreşti într-o țară mai puțin cunos-
cută în restul Europei, aşteptările tale se schimbă în 

fiecare zi, la fel ca şi viziunea asupra acestei țări şi a 
locuitorilor ei. 

Mă numesc Alfonso şi activez ca voluntar în Ca-
ritas Moldova începând cu iulie 2014.

Am fost plăcut surprins de numărul proiectelor 
implementate de Caritas în diferite domenii pre-
cum: educația, îngrijire medico-socială, asistența 
persoanelor fără adăpost, instruire pentru copii şi 
tineret, etc. Pentru mine a fost o oportunitate uni-
că să aflu despre asistența socială şi despre cultura 
unei țări ce se află în continuă mişcare şi schimbare. 

Pe parcursul activității, am realizat foto şi video 
reportaje despre proiectele Caritas şi am implemen-
tat un proiect fotografic cu persoanele fără adăpost. 

Fiecare din ei a primit câte un aparat foto de uni-
că folosință, pentru a putea prezenta o zi din viața 
lor, acele lucruri care îi fac fericiți, dar şi greutățile 
prin care trec.

Cu ajutorul artei fotografice am încercat să apro-
pii de societate una din cele mai vulnerabile şi ascun-
se pături, demonstrând că fiecare persoană poate 
avea valori şi abilități, indiferent de statutul său social. 

Eu apreciez şi sunt recunoscător pentru oportu-
nitatea de a lucra cu această organizație recunos-
cută la nivel internațional, ce activează pentru cei 
mai vulnerabili, şi nu în ultimul rând, aş vrea să le 
mulțumesc colaboratorilor Caritas Moldova, pen-
tru acceptarea şi susținerea inițiativelor mele.”

(Alfonso Garcia)
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Domeniul de activitateD ezvoltare comunitară 
  D ezvoltare comunitară 
  

SCOP: Îmbunătăţirea condiţiilor de studii în vederea eficientizării procesului didactic în 
cadrul Școlii Profesional Tehnice.  

REALIZĂRI: 350 studenţi, cu vârste cuprinse între 15-18 ani, vor beneficia de ateliere și săli de 
studii renovate. Atelierele de meserii au fost dotate cu echipament pentru specialitățile: bucătar, 
sudor, auto-lăcătuş şi lemnar. 

DONATOR: Caritas Elveţia, Fundaţia Leopold Bachmann şi Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi 
Cooperare (SDC)

SCOP: Crearea spaţiului de joacă şi distracţii pentru copii şi adolescenţii din familiile 
vulnerabile.

REALIZĂRI: 25 de copii de vârsta preşcolară şi 65 copii şi tineri de vârsta şcolară, din satul 
Slobozia-Raşcov vor beneficia de teren sportiv pentru jocuri de mini-fotbal, volei şi baschet, 
echipamente de joc și distracţii pentru copii. 

DONATOR: Ambasada Republicii Cehia în Moldova

Reparaţia laboratoarelor Şcolii Profesionale Tehnice din or. Rîşcani

Construcţia terenului sportiv din s. Slobozia-Raşcov, r-nul Camenca
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SCOP: Crearea condiţiilor necesare pentru reabilitarea şi integrarea copiilor cu dizabilități, de 
vârstă preşcolară şi şcolară.

REALIZĂRI: După elaborarea proiectului tehnic, în cadrul proiectului au demarat lucrările de 
construcţie ce urmează a fi finalizate în luna octombrie 2015.  

DONATOR: Fondul European de Est al Bisericii Catolice „Renovabis”

SCOP: Îmbunătăţirea condiţiilor de studii în vederea eficientizării procesului didactic în 
cadrul Școlii Profesional Tehnice.

REALIZĂRI: Pe parcursul anului, a fost elaborat proiectul tehnic de renovare a clădirii ce 
serveşte drept laborator pentru instruirea şi petrecerea orelor practice. În luna octombrie 2014 
au început lucrările de renovare care urmează a fi finalizate în luna iunie 2015. 

DONATOR: Caritas Elveţia şi Fundația Leopold Bachmann 

Renovarea Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” mun. Chişinău

Reparaţia laboratoarelor Şcolii Profesional-Tehnice din or. Ungheni



DEZVOLTAREA COMUNITARĂRAPORT ANUAL - CARITAS MOLDOVA 201510

SCOP: Prevenirea infectării şi reducerea răspândirii 
HIV în rândul tinerilor din mediul rural, combaterea 
fenomenului de stigmatizare a persoanelor infectate 
cu HIV în regiunile rurale (r-ul. Căușeni).

REALIZĂRI: 97 de adolescenţi, cu vârste cuprinse 
între 14-18 ani, din r-ul. Căuşeni au participat la 
training-ul „Modul sănătos de viaţă în prevenirea HIV/
SIDA” (50h). 87 adulţi din acelaşi raion au participat 
la training-ul „Prevenirea HIV/SIDA şi eficientizarea 
comunicării părinţilor cu copiii” (volum total – 24h). 
În cadrul proiectului au fost achiziționate un carusel 
pentru terenul de joacă al Centrului Comunitar, 
inventar sportiv (mingi de fotbal, cercuri, seturi de 
badminton), echipament tehnic (un centru muzical, 
aparat de fotografiat, proiector, ecran), uniformă 
pentru membrii echipei de fotbal, inventar sportiv 
pentru dotarea sălii de fitness, laptop şi un aparat de 
fotografiat.   

DONATOR: Caritas Luxembourg

ST
O
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A
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S!Alegeri sănătoase pentru tineri în prevenirea HIV/SIDA
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SCOP: Acordarea asistenței medico-sociale ca-
lificate la domiciliu persoanelor cu dizabilitați, 
bolnavilor incurabili, bătrânilor cu surse mi-
nime de existenta din orașele: Tiraspol, Ben-
der, Chișinău și din localitățile Stăuceni (mun. 
Chișinău), Grigorăuca (r-ul Sângerei), Stârcea 
(r-ul Glodeni), Rașcov (r-ul Camenca).

REALIZĂRI: În anul 2014 au fost deserviți 497 
pacienți, cu efectuarea a 16365 vizite medicale 
la domiciliu si 3643 de vizite in scop social.   

Au fost încheiate contracte cu fiecare be-
neficiar. În rezultatul examinării de către me-
dicul de familie, se întocmește un plan de în-
grijiri la domiciliu. Pacientul este supravegheat 
de echipa mobilă pentru o perioada de la 1 la 
3 luni. 

Fiecare pacient este asigurat cu medica-
mentele necesare pentru calmarea durerii si 
tratament simptomatic necesar, la fel și cu ma-
terialele igienice necesare.

În unele cazuri, pacienții țintuiți la 
pat sunt ajutați cu utilaj medical: paturi 
multifuncționale, cărucioare pentru invalizi, 
scaune WC, cârje, bastoane sau alte utilaje 
pentru a le ușura viața.

Paralel cu serviciile medicale se acordă și 
servicii de menținere a curățeniei la domiciliul 
pacientului,  igiena corporală, schimbarea și 
spălatul lenjeriei de pat și de corp, ajutor gos-
podăresc. 

Rudele și persoanele apropiate primesc 
instruire de la asistentele medicale: metode și 
tehnici de îngrijire a bolnavului, administrarea 
medicamentelor necesare, masaj de prevenire 
a escalelor, etc.

 Începând cu luna aprilie 2014, în s. Grigo-
răuca (r-ul Sângerei) a început un nou proiect 
,,Viață demnă,,. Acest proiect prevede ajutora-

rea la distanță a familiilor nevoiașe din loca-
litate de către persoane sau familii din Repu-
blica Cehă. Ajutorul este unul individualizat și 
depinde de necesitățile beneficiarilor. Poate fi 
un sprijin pentru încălzire in perioada de iarnă, 
tratament, reparația locuinței sau satisfacerea 
altor nevoi speciale sau urgente. Anul trecut 
au fost ajutate 7 familii iar 35 de familii sunt in 
așteptarea ajutorului. 

 De asemenea, pe parcursul anului 2014 FB 
Caritas Moldova a prestat 1630 vizite la domi-
ciliu, care au fost achitate de către CNAM cu 
148 864 lei.

DONATOR: Caritas Viena, Caritas Luxemburg, 
Caritas Cehia, Caritas Ostravsco-Opavsco (Re-
publica Cehă), CNAM.

Asistenţa medico-socială la domiciliu

Domeniul de activitateA sistenŢă medicală 
  A sistenŢă medicală 
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SCOP: Prelungirea vieții copiilor bolnavi de fibrioză chistică (FC)

REALIZĂRI: 58 de persoane (copii și maturi) care suferă de Fibrioza Chistică au fost implicați 
în campania de sensibilizare și informare a populației; au primit susținere informațională și 
tehnică; au avut acces gratuit la unele medicamente, au beneficiat de advocacy și lobby privind 
protocolul de tratament, programul național și condițiile de spitalizare.

DONATOR: Caritas Luxembourg

Consolidarea capacităţilor în fibrioza chistică
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SCOP: Asistența psiho-socială a persoanelor 
singuratice de vârsta a III-a în or. Rîbnița.

REALIZĂRI: 20 persoane în etate au benefi-
ciat de activități desfășurate în cadrul  atelie-
relor de lucru manual, servicii de consultanță 
psihologică,  activități recreative, sportive și 
sociale, asistență medicală primară, prânzuri 
calde.

În cadrul atelierului de lucru manual, vârst-
nicii au confecționat compoziții de revelion 
(coroniţe de Crăciun/Advent, icoane, cărți, 
sfeșnice, brăduţi decorativi de Crăciun, pun-
gi, umerașe pentru copii), au împletit ciorapi, 
mănuși, fulare, au croșetat păpuși, au învățat 

noi tehnici de lucru manual utilizând mate-
riale reciclabile. 

De asemenea, au fost organizate vizite la 
cinematograf, muzee, săli de concerte și gale-
rii de artă, au fost celebrate zilele de naștere 
ale beneficiarilor precum și diverse sărbători. 
Au fost organizate și expoziţii cu vânzare a lu-
crărilor confecţionate  în cadrul atelierelor.

În cadrul Centrului, activează o asistentă 
medicală care are grijă de starea sănătății a 
fiecărui vârstnic, precum și alţi colaboratori 
care ajută fiecare vârstnic să-și petreacă tim-
pul frumos și sănătos.

DONATOR: Caritas Viena

Asistenţa psiho-socială a persoanelor singuratice de vârsta a III-a, 
Caritas Rîbniţa

Domeniul de activitateA sistenŢă socială 
  A sistenŢă socială 
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SCOP: Susținerea la distanță a copiilor din fa-
milii defavorizate.

REALIZĂRI: 40 de copii din 13 familii social 
vulnerabile din localitățile rurale Rașcov, Slo-
bozia Rașcov, Grigorăuca, Crețoaia, Stăuceni 
și urbane Chișinău, Bălți, Ungheni, Rîșcani, Ti-

raspol, Rîbnița, Bender au beneficiat de aju-
tor financiar și material din partea „Nașilor de 
botez” a companiilor austriece „Big” și „Salon 
Real”.  

DONATOR: Bundesimmobiliengesellschaft 
G.m.b.h, Salon Real/ Austria

Susţinere la distanţă a copiilor din familii defavorizate „Naşii de botez”

SCOP: Reintegrarea persoanelor fără adăpost 
în societate, ameliorarea stării lor de sănătate 
fizică și morală.
REALIZĂRI: Pe parcursul anului 2014, de ser-
viciile căminului au beneficiat 72 de persoane, 
dintre care 22 beneficiari și-au găsit un loc de 
muncă și au închiriat un apartament; 13 bene-
ficiari au fost reintegraţi în familiile lor. 

Spectrul serviciilor oferite în cadrul cămi-
nului include: adăpost de noapte, alimentaţie, 
îmbrăcăminte, condiții de igienizare, consul-

taţii medicale, medicamente, identificarea 
cazurilor și stabilirea planului individualizat de 
intervenţie pentru fiecare beneficiar, stabili-
rea reţelei sociale a beneficiarului, mobilizarea 
resurselor beneficiarului, resocializarea și in-
cluziunea socială a persoanelor fără adăpost, 
oferirea consilierii psiho – sociale și susţinerea 
moral-spirituală, petrecerea timpului liber, ac-
ces la resurse informaționale (TV, radio, ziar, 
cărți), vizită la teatru. 
DONATOR: Caritas Viena

Căminul de noapte pentru persoane fără adăpost ”Sfântul Ştefan”, 
c. Stăuceni, mun. Chişinău



EducațiE, PrEvEnirE și TinErET

www.caritas.md

15

SCOP: Prevenirea abandonului școlar, integra-
rea socială a copiilor din familii social-vulnera-
bile, socializarea copiilor instituționalizați din 
Bălți, Rîbnița și Rașcov/Camenca.
REALIZĂRI: 134 de copii din familii social-vul-
nerabile, cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani, au 
beneficiat de asistență pedagogică în pregăti-
rea temelor pentru acasă, de cursuri de utiliza-
re a calculatorului, de activități pe grupuri de 
interese, lucru manual, de consiliere psiho-so-
cială și educație moral-spirituală, de asistență 
medicală primară, de activități interactive, or-
ganizarea excursiilor, participarea la competiții 
sportive, de organizarea taberelor de vară, și 
de o masă caldă. 

32 de copii au beneficiat lunar de serviciile 
Centrului de zi din or. Bălți. Pedagogii, împre-
ună cu copiii, au organizat șezători la o ceașcă 
de ceai, dezbateri, lecții/seminare pe temele 
- etica, estetica, lumea din jurul nostru, lumea 
animalelor, științe ale naturii, etc. Copii s-au 
implicat activ în Parlamentul copiilor și la edi-
tarea lunară a buletinului „Vântuleţ”. În timpul 

verii, copiii au luat parte la tabăra de vară 
în care au participat la concursuri, au mers în 
excursii, etc. 

37 de copii, lunar, au beneficiat de servici-
ile Centrului de zi din or. Rîbnița. Copii au fost 
implicați în acțiuni de caritate (de Crăciun, 
Paște, Ziua Bolnavului, etc.), pe parcursul că-
rora și-au putut vinde lucrările confecționate 
manual. Cu banii adunați, au fost pregătite 
pachete alimentare pentru vârstnicii  țintuiți 
la pat. S-au organizat  activități de agrement 
pentru copii precum excursii prin locuri istori-
ce, vizite la cinematograf și participarea la fes-
tivalul de colinde de Crăciun.

În cadrul atelierelor de creație, copiii din 
Centrul de zi s. Rașcov au descoperit noi ta-
lente și au încercat să lucreze cu materiale noi 
cum ar fi argila polimerică, fermoare, mărgele, 
cu care au reușit să creeze bijuterii și accesorii. 

În timpul verii, 82 de copii atât ai centru-
lui cât și copii din împrejurimi, au luat parte 
la tabăra de vară. De asemenea, a fost organi-
zată o tabără comună cu copiii centrului de zi                

Integrarea socială a copiilor din familii vulnerabile în cadrul Centrelor de zi 
pentru copii în or. Bălţi şi Rîbniţa, s. Raşcov, r-ul Camenca

Domeniul de activitateE ducaŢie, Prevenire 
Şi tineretE ducaŢie, Prevenire 
Şi tineret
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SCOP: Integrarea socială a copiilor din familii 
defavorizate și a copiilor instituționalizați prin 
dezvoltarea aptitudinilor în cadrul Atelierului 
de creație pentru copii din or. Bender/Tighina.

REALIZĂRI: 20 de copii talentați din familii so-
cial-vulnerabile, cu vârste cuprinse între 9-17 
ani au beneficiat de munca în atelierele de 
pictură pe batic, confecționarea jucăriilor, bro-
derie, mâini dibace; Consiliere psiho-socială și 
educație spirituală; Activități interactive, dez-
voltarea relațiilor interpersonale, orientarea 
copiilor la valorile creștine și orientare profesi-
onală; Asigurarea unei mese calde. 

Astfel, în cadrul Atelierului “Mâini Dibace”, 
14  copii au confecționat noi jucării și creaţii 
din diverse materiale. 

În cadrul atelierului „Pictură pe batic”, 11 
copii au realizat tablouri pe batic. Au fost or-
ganizate expoziții și master clas-uri în Muzeul 
de Arte din or. Bender/Tighina, în care copiii au 
împărtășit operele lor de artă și au arătat cum 
să lucreze cu tehnica desenului pe batic. 

În timpul lecțiilor de Etică creștină, 20 co-
pii au fost familiarizați cu valori creștine. În 
luna august copiii împreună cu voluntarii au 
participat la lecții creative și exerciții spiri-

tuale în s. Rașcov, raionul Camenca. În ca-
drul activităților comune, copiii și-au format 
abilități de comunicare, au obținut experiență 
de aplanare a conflictelor, au învăţat să aplice 
cunoștințele în soluționarea situaţiilor conflic-
tuale. 

DONATOR: Caritas Cehia, Ordinul “Preasfânta 
Inima a lui Isus” din Polonia 

„Petrușca” din or. Tiraspol, în care copii au fă-
cut schimb de experiență, au relaţionat cu co-
pii de vârsta lor, ceea ce a consolidat relaţiile 
dintre centre. 

DONATOR: ERSTE Foundation, Komensky 
Fond, Caritas Viena (Centrul de zi din Bălți), Ca-
ritas Viena (Centrul de zi din Rașcov), Caritas 
Viena (Centrul de zi din Rîbnița).

Integrarea socială a copiilor din familii defavorizate şi a copiilor 
instituţionalizaţi, prin dezvoltarea aptitudinilor, în cadrul Atelierului de creaţie 
pentru copii, Caritas Bender (Tighina)
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Reintegrarea familială şi integrarea socială a copiilor din familiile social-
vulnerabile, oferirea unui adăpost temporar copiilor în situaţii de risc, în cadrul 
Centrului  "PETRUŞCA", din or. Tiraspol

SCOP: Reintegrarea familială și integrarea so-
cială a copiilor din familii social-vulnerabile, 
oferirea unui adăpost temporar pentru copiii 
în situații de risc, asistarea tinerilor lipsiți de în-
grijire părintească în continuarea studiilor. 

REALIZĂRI: 27 de copii din Centrul de plasa-
ment și 39 copii din Centrul de zi, 6 tineri din 
locuințe asistate au beneficiat de: 
•	 Asistenţă socială profesionistă pentru co-

pii și familiile acestora; activităţi educative: 
asistenţă zilnică în pregătirea temelor pen-
tru acasă, organizarea cercului dramatic 
și de lucru manual, cursuri de utilizare ale 
calculatorului, ore educative – deprinderi 
de viaţă; consiliere psiho-socială a copiilor 
și familiilor acestora; susţinere psihologică 
și moral-spirituală: discuţii individuale cu 
preotul, participarea la serviciul divin. 

•	 Activităţi culturale: vizionarea spectaco-
lelor teatrale, a filmelor la cinematograf, a 
expoziţiilor în muzee, înscrierea la biblio-
teci, călătorii și excursii, organizarea festi-
vităţilor de sărbători, celebrarea zilelor de 
naștere ale copiilor. A fost organizată o ta-
bără comună cu copiii centrului de zi din 
s. Rașcov, în care copii au făcut schimb de 
experiență, au relaţionat cu copii de vâr-
sta lor, ceea ce a consolidat relaţiile dintre 
centre. Activităţile de vară au continuat 
cu „Insula fericirii”, care își propuse să cre-
eze condiții favorabile pentru socializarea 

copiilor și adolescenților în societate. În 
fiecare zi de vineri au fost create „Vinerile 
Teatrale”, în care copiii aveau posibilitatea 
să-și demonstreze talentul lor. De aseme-
nea, organizarea expoziţiilor cu vânzare a 
lucrărilor confecţionate de copii centrului, 
la diverse evenimente locale. 

•	 Asistenţă medicală: acordarea asistenţei 
medicale în cazuri de urgenţă, colaborare 
cu medicul de familie, tratamentul copiilor 
la spital, în caz de necesitate; 

•	 Apartamente asistate pentru 6 tineri lipsiți 
de îngrijire părintească și suport în con-
tinuarea studiilor, în urma cărora 2 tineri 
au reușit să devină independenţi datorită 
proiectului; 

•	 Pe durata aflării copiilor în centru, s-a lucrat 
intensiv cu familiile lor, au fost îmbunătățite 
condițiile de trai, au fost ajutați să-și recu-
pereze dreptul la indemnizații sociale, să-și 
găsească un loc de muncă și să-și înscrie 
copiii la grădiniță/școală.

•	 Datorită colaborării cu administrația pu-
blică locală, 2 ateliere de creație au activat 
grație finanțării locale. Prin contribuţia fi-
nanciară oferită de echipa locală de fotbal 
și Congregația ”Inimii lui Isus”, a fost procu-
rată îmbrăcăminte pentru copiii nevoiași, 
au fost oferite și alte obiecte de primă ne-
cesitate beneficiarilor Centrului.

DONATOR: Caritas Viena  
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Educaţie preşcolară pentru copii din s. Slobozia Raşcov, r-nul Camenca
SCOP: Facilitarea accesului la educație pentru 
copiii din localitățile unde nu există instituții 
preșcolare.
REALIZĂRI: 10 copii de vârstă preșcolară din 
s. Stîrcea, r-ul Glodeni,  foști beneficiari ai Cen-
trului Educativ Preșcolar din s. Stîrcea (proiect 
finalizat în 2013),  au fost susţinuţi pentru a 
continua procesul de învățare. Aceasta, garan-
tează continuarea educației copiilor în confor-
mitate cu principiul respectării particularităţi-
lor de vârstă, a aptitudinilor de bază, sociale și 
de comunicare.

Pe parcursul anului 2014, un număr de 25 
copii din s. Slobozia-Rașcov, r-ul Camenca au 
fost implicaţi în activități didactice și de dez-
voltare intelectuală, jocuri instructiv-educati-
ve, care au condus la îmbunătățirea stării lor 

de sănătate, la dezvoltarea fizică și intelectu-
ală, la socializarea lor. Pe parcursul zilei copiii 
au beneficiat de o alimentație gratuită. 

De asemenea, familiile din care provin co-
piii au avut parte de asistență socială și au par-
ticipat la instruiri organizate de către un psiho-
log-expert în lucrul cu copil - familie.

Centrul de zi pentru copii din Slobozia-
Rașcov, r. Camenca, a fost gazda mai multor 
serbări de Sfântul Nicolae, Crăciun, Paști, cu 
ocazia Mărțișorului, Zilei Internaţionale a Ma-
melor, Zilei Internaționale a Copiilor. De săr-
bători, părinţi și copii s-au bucurat din plin de 
programe artistice antrenante, în care au răsu-
nat cântece, au fost declamate poezii și s-au 
jucat scenete.
DONATOR: Caritas Viena

Centrul de resurse pentru părinţi şi specialişti interesaţi în reabilitarea şi 
incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educative speciale (CES)  

SCOP: Informarea și consultarea  părinților și 
specialiștilor în vederea reabilitării copiilor cu CES.

REALIZĂRI: Pe parcursul anului 2014, un nu-
măr 30 de copii și părinții acestora, atât din 
or. Sângerei cât și din raion, au beneficiat  de 
consultații gratuite în cadrul Centrului de Re-
surse.

De serviciile Centrului de resurse au bene-
ficiat 53 de specialiști care se ocupă de copii 
cu cerințe speciale atât din raion cât și din re-
publică (Bender, Dubăsari, Anenii Noi, Glodeni, 
Chișinău). De asemenea s-au efectuat semina-
re si training-uri pentru 20 de părinți care cresc 
copii cu CES. În urma seminarelor, părinţii s-au 

implicat în diverse activităţi legate de socia-
lizarea și educare copiilor lor. 

18 voluntari au primit instruire privind 
organizarea timpului liber pentru copii din 
instituții de reabilitare sau copii cu CES.

Specialiștii din cadrul Centrului au organi-
zat pe parcursul anului următoarele activităţi:

31 ianuarie 2014 - training pentru părinţi 
„Timp liber-cum să fiu lângă copilul meu”; 7 
februarie 2014 -  s-a desfășurat seminarul cu 
tematica „Kinetoterapia în recuperarea copii-
lor cu IMC la domiciliu”; 11 februarie 2014 - s-a 
organizat a II-a parte a seminarului de instrui-
re cu tematica „Kinetoterapia în recuperarea 
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„Familia este prioritară – drepturile copilului acum”

SCOP: Consolidarea capacităților actorilor ne-
guvernamentali și autorităților competente 
din Moldova, Belarus și Ucraina privind pune-
rea în aplicare a recomandărilor Comisiei ONU 
ce vizează drepturile copilului.  

REALIZĂRI: Pe data de 15 mai 2014, în cadrul 
Universității Libere Internaționale din Mol-
dova s-a desfășurat Conferința Internațională 
Științifico–Practică „Păstrarea integrității fami-
liei – politică prioritară pentru protecția copi-
lului”.

150 de participanți din Moldova, Ucraina, 
Belarus, România și Austria, practicieni și aca-
demicieni, asistenți sociali, psihologi, mana-
geri și educatori, masteranzi, doctoranzi s-au 
întrunit pentru a dezbate subiecte precum 
rolul Bisericii și modul de implicare a acesteia 
în promovarea familiei și susținerea membrilor 
acesteia, aspecte morale și etice, modelul Cari-
tas în diferite țări în asistarea familiei și membri-
lor acesteia, rolul statului în punerea în aplicare 
a protecției sociale a familiilor și copiilor și po-
liticile guvernamentale, familia contemporană 
- necesități și riscuri în îngrijirea copilului, rolul 
mediului academic în studierea problemelor 
conexe familiei, pregătirea cadrelor și a tinerei 
generații, asistența familiilor cu risc de separa-
re sau în divorț, reforme pro-familie, practici 

pozitive, prevenirea instituționalizării copi-
lului: lucrul cu familia, și familia ca partener în 
integrarea socială a membrilor vulnerabili.

Printre oaspeții de onoare s-au numărat: 
Episcopul Catolic de Chișinău, Anton Coșa, Mi-
nistrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din 
Republica Moldova, dna Valentina Buliga, dl 
Gerhard Schaumberger, Șeful CAD, Ambasada 
Austriei, dl Valeriu Ghilețchi, deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova și dna Barbara Wolf 
de la Caritas Viena, partenerii Caritas Moldova 
de la Fundația ”Aspern” din Kiev și Caritas Be-
larus.

Adunarea Generală Caritas Moldova a fost 
organizată pe 26 Septembrie sub semnul Fa-
miliei. În cuvântul său de salut, Episcopul An-
ton Coșa a spus: „Vorbind despre situația familie 
la această Adunare Generală, se impune de la 
sine următoarea întrebare: care ar putea fi rolul 
Caritas-ului în susținerea familiei? Căutând să 
răspundem la această chestiune, atrag atenția, 
că nu putem reduce angajarea noastră carita-
tivă doar la un simplu existențialism specific bi-
rourilor sociale ale ministerelor sau a primăriilor 
noastre.”

Caritas Moldova a implementat politica sa 
în domeniul protecției copilului, in cadrul unul 
training organizat in Caritas Parohial Râbnita, 
cu expertul din Austria Astrid Wrinckler, și cu 

copiilor cu IMC la domiciliu”, la care a participat 
Serviciul social și Echipele mobile din republi-
că; 9 aprilie 2014 - a fost organizat un training 
pentru voluntari „Activități de voluntariat în 
lucrul cu copii cu CES” la care au participat 
19 voluntari; 10 iunie - training pentru părinţi 
„Educaţie fără palme”, organizat cu scopul de 
a ameliora și consolida relaţiile dintre părinte 
– copil și copil – părinte”; 2 iulie 2014 - a fost 
organizat seminarul cu tematica: „Asistenţa 
socială a copiilor cu CES”, în vederea îmbună-
tăţirii serviciului de asistenţa socială a copiilor 
cu CES; 18 - decembrie s-a desfășurat masa ro-
tunda cu tematica „Centru de resurse ca par-
tener în dezvoltarea serviciilor de socializare a 
copiilor cu CES”,  unde s-au implicat cadrele de 

sprijin din școlile din or. Sângerei, specialiștii 
echipei mobile si specialiștii psiho-pedagogi. 

DONATOR: Caritas Luxemburg
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„Copii cu viitor – un viitor pentru copii”

participarea a 20 de colaboratori implicați in 
servicii acordate copiilor.  

De asemenea, în cadrul acestui proiect a 
fost evaluat serviciul pentru protecția și îngri-
jirea copilului, de către expertul autohton Vic-
toria Adascalița. Evaluarea a fost una participa-
tivă, în care au fost intervievați 27 de angajați, 
29 de copii beneficiari, 2 focus grupuri organi-
zate, în urma cărora, expertul a elaborat rapor-
tul de evaluare și propunerea de îmbunătățire 
a metodologiei de lucru a Centrelor de zi pen-
tru Copii Caritas Moldova.

DONATOR: Cooperarea Austriacă pentru Dez-
voltare în parteneriat cu Caritas Austria

SCOP: Crearea unui mediu în care copiii și tine-
rii din localităţile rurale să fie susținuți în dez-
voltarea unor perspective – atât pentru ei, cât 
și pentru colegii lor, asistență psihologică, edu-
caţională în cazul copiilor care nu au o comu-
nicare cu părinții și care, de obicei, trec foarte 
ușor într-o stare depresivă.

REALIZĂRI: 

•	 30 de persoane au participat la training-
ul „Concepte-cheie în domeniul prevenirii 
suicidului la copii și tineri” organizat în pe-
rioada 11-13 martie 2014. Aceștia au fost 
familiarizați cu problema suicidului la copii 
și adolescenţi, cu modalitățile de preve-
nire a acestuia, precum și 
cu felul de a  interveni  în 
situaţii de criză. Trainingul 
a fost susținut de Dr. Clau-
dius Stein, reprezentant al 
organizaţiei „Kriseninter-
ventionszentrum“, Viena, 
Austria.

•	 486 de copii au fost impli-
caţi în activităţi recreative, 
dar și educaţionale,  în ca-
drul taberelor de vară or-
ganizate în perioada 2-6 

iunie 2014. Acestea au avut loc în r-ul. 
Orhei, satele Mitoc, Puțintei, Ciocâlteni și 
or. Orhei.

•	 26 de traineri au fost instruiți în cadrul ToT 
„Modalităţi de intervenţie educaţională 
în prevenirea comportamentului suicidal 
la elevi, desfășurat în perioada 4-8 august 
2014. Acest training a avut ca scop să faci-
liteze organizarea ședinţelor săptămânale 
în cadrul Cluburilor pentru Tineri. 

•	 Marcarea pe  10 septembrie a  Zilei mondi-
ale de prevenire a suicidului, prin organiza-
rea de workshop-uri pentru copii și tineri în 
Scuarul Catedralei din Chișinău.
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„Tinerii pentru comunitate şi lume”

SCOP: Implicarea tinerilor în dezvoltarea 
comunității și în  procesul de luare a deciziilor 
la nivel comunitar și republican.

REALIZĂRI:  În cadrul proiectului, au fost vizitaţi 
tinerii - potenţiali voluntari, cărora li s-a prezen-
tat activităţile misiunii și de ce avem nevoie de 
voluntari, în ce constă activitatea de voluntar și 
alte tematici legate de voluntariat, s-au format 
grupuri de voluntari; s-a identificat moderatorii 
grupurilor și s-au organizat formări pentru ei; 
lunar se adună la reuniuni tematice în grupurile 
de tineri; se implică activ în activităţi și campa-
nii organizate de către fundație cât și de paro-
hii. Astfel, au fost active 5 grupuri de voluntari 
(cca 45 de tineri), care s-au implicat în activităţi 
sociale la nivel de comunitate. Moderatorii de 
grupuri și-au asumat din start angajamentul să 
dezvolte voluntariatul în cadrul rețelei „Young 
Caritas” prin acţiuni menite să motiveze și să 

mobilizeze noi tineri în activităţi de volunta-
riat, au remarcat că voluntariatul este o dez-
voltare nu doar comunitară dar și personală. 
Astfel, moderatorii proiectului au împărtășit 
atât reușitele obţinute și activităţi realizate cât 
și dificultăţile întâmpinate. Pentru ei au fost 
organizate formări în vederea dezvoltării capa-
cităţilor personale și de lucru cu beneficiarii: o 
formare pentru lecţiile de solidaritate din ca-
drul campaniei de Paști „Masa Bucuriei” pentru 
liderii grupurilor de voluntari (Bălţi, Stăuceni) și 
în cadrul campaniei „Lumânarea Credinţei”, de 
asemenea 2 module de training „Formarea mo-
deratorilor și a liderilor grupurilor de tineret din 
comunități”. Și pentru că sunt voluntari activi, 
au creat atmosferă și și-au împărtășit activităţi-
le realizate în cadrul „Festivalului voluntarilor”, 
organizat anual de Caritas Moldova.

DONATOR: Duesseldorf 

•	 Începând cu septembrie 2014, 126 de 
copii participă săptămânal la ședinţele 
desfășurate în cadrul Cluburilor pentru Ti-
neri.

•	 Elaborarea și editarea materialelor 
informaționale legate de subiectul preve-
nirii suicidului și a ghidului pentru traineri 
„Viața este un dar“.

•	 30 persoane (cadre didactice, psihologi) 
au participat la training-ul „Concepte fun-

damentale de intervenție în situații de cri-
ză“, organizat în perioada 8-10 octombrie 
2014. Moderatorii  trainingului au fost Dr. 
Klaus Schweinbacher și Mag. Karin Spinka, 
reprezentanţi al organizaţiei austriece „Die 
Boje”, organizaţie care oferă asistenţă co-
piilor și adolescenților aflaţi în situații de 
criză.

DONATOR: Cooperarea Austriacă pentru Dez-
voltare în parteneriat cu Caritas Austria.
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Produse alimentare pentru copiii internaţi în Spitalul Clinic Municipal de 
Ftiziopneumologie din Chişinău 

Domeniul de activitateI ntervenţii în calamităţiI ntervenţii în calamităţi

SCOP: Suplinirea lunară a raţiei alimentare a 
copiilor internaţi în Spitalul Clinic Municipal de 
Ftiziopneumologie din Chişinău. Alimentaţia 
suplimentară destinată copiilor contribuie 
la eficientizarea tratamentului şi profilaxia 
infecţiei.

REALIZĂRI:  În  perioada  iunie - decembrie 
2014, un număr de 135 copii (0-18 ani), 
internaţi în Spitalul Clinic Municipal de 

Ftiziopneumologie s-au bucurat de o 
alimentaţie suplimentară zilnică sub formă 
de produse lactate (iaurt, brânză dulce), 
sucuri, pireu din fructe şi legume. Alimentaţia 
suplimentară  bogată în proteine, carbohidraţi 
şi grăsimi contribuie la eficientizarea 
tratamentului şi profilaxia infecţiei.

DONATOR: Caritas Elveţia

SCOP: Oferirea ajutorului umanitar familiilor 
social vulnerabile și îmbunătățirea bazei tehni-
co-materiale a instituțiilor medico-sociale din 
Republica Moldova.

REALIZĂRI:  Pe parcursul anului 2014, Caritas 
Moldova a recepționat și a distribuit ajutor umani-
tar în formă de: îmbrăcăminte de iarnă/vară pen-
tru copii, femei, bărbați, paturi multifuncționale, 
noptiere, lenjerie de pat, echipament ortopedic 
și de îngrijire, mobilier școlar (bănci, scaune, ta-
blă școlară), cherestea tivită pentru construcția 
terenului de joc, produse igienice (gel pentru 
veselă, șervețele igienice, soluție pentru spălat 

geamuri), produse alimentare. 

Bunurile au fost transmise cu titlu gra-
tuit către organizații non guvernamenta-
le din: Chișinău, Prepelița; Autorități locale 
din: s. Colibași, Măcărești, Costuleni, Puțintei, 
Coșernița, Voinova; Azilurile de bătrâni din: Co-
cieri, Susleni, Chișinău; Instituțiile Medico Sani-
tare Publice din: Bălți, Orhei; Direcția generala 
asistență socială din mun. Chișinău, Departa-
mentul instituții penitenciare.

DONATOR: Caritas der Erzdiozese Wien, Cari-
tas Elveția, Kukukkultur, Casa Curată SRL.

Distribuirea ajutorului umanitar



www.caritas.md

23CUvânT DE înChEIERE

În tumultul problemelor actuale ale Moldovei 
am putea să ne pierdem orientarea și să uităm 

pentru ce am fost chemați noi, colaboratorii carității. 
Confruntările politice și provocările economiei ne 
pot duce cu gândul în altă parte. Dar anume în 
aceste momente suntem și mai mult chemați să 
uităm de egoul nostru personal și să turnăm lumină 
peste cei săraci.

Astăzi, în Moldova, tot mai mult vedem cum se 
profilează o nouă figură a săracului. Pe de o parte 
sunt cei cărora nu le face nimeni dreptate, fie că 
și-au pierdut economiile sau drepturile, fie că, nu 
pot beneficia de ceea li se cuvine. Pe de altă parte 
sunt cei care sunt „săraci cu duhul”, adică sărăcia 
lor este mai degrabă o stare de spirit, o obișnuință, 
o pretenție față de alții, o imposibilitatea de a 
lupta pentru propria viață, o limitare a inimii. Dar, 
în spatele fiecărui fenomen sau comportament 
social, stau oameni. Oameni care suferă de sărăcie 
materială sau spirituală. 

Dragostea lui Cristos ne îndeamnă să ne îngrijim 
de ei fără a face diferență între oameni, să mergem în 
întâmpinarea lor fără a-i judeca, creând servicii care 
să stimuleze participarea și incluziunea, expresie a 
solidarității și deschiderii inimilor noastre. 

Mulțumim! 
Otilia Sîrbu, 

Director Caritas Moldova 

C uvânt de încheiereC uvânt de încheiere
„Dacă mă slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti”. (In 12, 26) 

Mulțumesc tuturor celor care au 
participat la serviciu de caritate al 
Caritas Moldova – donatori și parte-
neri internaționali și din Moldova, din 
rețeaua Caritas, din instituții guverna-
mentale și din companii comerciale, 
oamenii cu suflet mare, colaboratori 
și voluntari, persoane care s-au im-
plicat sistematic sau doar ocazional, 
tuturor care au dorit să facă diferență. 
Fiecare gest a contat. 
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Caritas Bălţi
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Coordonator: alla Sobesceanscaia
balti@caritas.md

Caritas Creţoaia
s. Creţoaia, r-ul anenii noi, 
MD-6519
tel: 373/265/63213
Director: Pr. andrei Dăscălaşu
cretoaia@caritas.md

Caritas Chişinău 
str. Mitropolit Dosoftei 85 
or. Chişinău, MD-2012
tel: +373 /22 /221277
Resp.: Mons. Benone Farcaș
chisinau@caritas.md

Caritas Grigorăuca
str. Comsomolului 4 
s. Grigorăuca, r-ul Sîngerei, 
MD-6225
tel: +373/262/51499
Director: Pr. Daniel Medveş
grigorauca@caritas.md

Caritas Raşcov
s. Raşcov, r-ul Camenca 
tel: +373/216/67585 
Director: Pr. Ruslan Pogrebnîi
Coordonator: ludmila Puşcaş
rascov@caritas.md

Caritas Rîbnița
str. Pugaciov 22
or. Rîbniţa, MD-5501
tel: +373/555/41920
Director: Pr. Tadeusz Magierowski
Coordonator: anna Oleinic
rabnita@caritas.md

Caritas Slobozia Raşcov
s. Slobozia Raşcov, r-ul Camenca, 
MD-6631
tel: +373/216/43293
Director: Pr. Dmitrii Zelinschii
Coordonator: Oxana Oleinic
sloboda.rascov@caritas.md

Caritas Stăuceni
str. livezilor 25 com. Stăuceni, 
mun. Chişinău, MD-4839 
tel: +373/22/327177
Director: Pr. Roman Czaijka
stauceni@caritas.md
casastefan@caritas.md

Caritas Stârcea
adresa: s. Stârcea , r-ul Glodeni, 
MD-4901
tel: +373/249/25667
Director: Pr. Mihai Balan
Coordonator: natalia Cușnir
starcea@caritas.md

Caritas Tighina (Bender)
str. Komunisticeskaia 190
or. Tighina (Bender), MD-3200
tel. +373/552/29466
Director: Pr. Marcin Janus
bender@caritas.md

Caritas Tiraspol
adresa: str. Suvorov 17
or. Tiraspol, MD-3300
tel. +373/533/56609
Director: Pr. Piotr Kuszman
Coordonator: naşco vera 
tiraspol@caritas.md

Date de contact Reţeaua Caritas Moldova

Pr. Edgar Vulpe, 
Preşedinte Caritas Moldova
edgar.vulpe@caritas.md
Otilia Sîrbu, 
Director
otilia.sirbu@caritas.md
Viorica Ivancenco, 
Coordonator Proiecte
v.ivancenco@caritas.md
Victoria Reşetnic, 
Manager Finanţe
victoria.resetnic@caritas.md
Ana Musteață, 
Contabil asistent
ana.musteata@caritas.md
Stanislav Sîtnic, 
Contabil casier
stanislav.sitnic@caritas.md

Victor Bîcenco, 
Resurse umane
victor.bicenco@caritas.md
Irina Oriol, 
Manager Operaţional 
irina.oriol@caritas.md
Natalia Rabei, 
Manager Dezvoltare Organizaţională
natalia.rabei@caritas.md
Rodica Fişer, 
Coordonator Proiecte
rodica.fiser@caritas.md
Mariana Tanasî, 
Coordonator Proiecte
mariana.tanasi@caritas.md
Dumitrița Anița,
Asistent de proiecte
d.anita@caritas.md

Iulian Mariuța, 
Coordonator Proiecte
iulian.mariuta@caritas.md
Liliana Radu-Spătaru, 
Coordonator Proiecte
liliana.radu@caritas.md
Iulian Turcu, 
Coordonator Proiecte Construcţii
iulian.turcu@caritas.md
Anatol Frimu, 
Administrator-șofer
a.frimu@caritas.md

Echipa Fundaţiei Caritas Moldova

Date de contact Fundaţia Caritas Moldova
stradela Sf. Andrei 7
MD-2004 Chișinău

Tel/fax +373 22 29 31 56
www.caritas.md



Cine a schimbat lumea?

Un om înțelept din Extremul Orient spunea: „În tinerețe, uni-
ca mea rugăciune către Dumnezeu era: „Doamne, dă-mi pu-
tere să schimb lumea”.
La mijlocul vieții, când am înțeles că nu am schimbat nici un 
suflet, eu l-am rugat pe Dumnezeu: „Doamne, dă-mi harul să 
schimb pe acei apropiați: familia, prietenii, și atunci eu voi fi 
fericit”.
Acum, când sunt un om bătrân, am început să văd cât de 
prost am fost. Iar singura mea rugăciune este: „Doamne, dă-
mi harul să mă schimb”.
Anul trecut am modificat statutul Caritas Moldova. Au fost 
luate în calcul chiar și planurile de renovare și construcție 
unui nou sediu pentru misiune. Toate aceste lucruri sunt im-
portante și utile. 
Aceasta este realitatea pe care o trăiesc oamenii din Mol-
dova. Legile și clădirile trebuie umplute cu viață, de altfel, 
acestea rămân doar litere și pereți goi.   
Totuși, în toți anii colaborării noastre, voi ați făcut un lucru 
excelent, plin de viață, perspicace și practic pentru oamenii 
nevoiași din Republica Moldova. Vă mulțumesc!
Vă doresc să începem noul an cu schimbări în noi înșine, 
cu reînnoire, renovare și dezvoltare, or fiecare din noi poate 
realiza acest lucru, iar fiecare pas făcut ne aduce bucurie și 
satisfacție personală. 
„Cine s-a schimbat, a schimbat lumea!”

Pr. Alfred Weiss,                                                                                
Președinte Caritas Moldova (2001-2015)

Mulţumim partenerilor pentru contribuția la realizarea proiectelor

Bălți                                                       
 Centrul de zi pentru copii
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”
 Ajutor umanitar

Stîrcea, Glodeni                                                      
 Centrul Medico-Social

Sîngerei                                                      
  Centrul de resurse în reabilitarea și 
 incluziunea socială a copiilor cu CES
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”

Grigorăuca, Sîngerei                                                      
  Centrul Medico-Social
  Adopție la distanță “Nașii de botez”
  Suport la distanță a persoanelor vârstnice  
 „O viață demnă”

Ungheni                                                      
  Renovarea atelierelor școlii profesionale
  Adopție la distanță “Nașii de botez”

Stăuceni, mun. Chișinău                                                      
  Centrul Medico-Social
  Cămin de noapte pentru persoane fără adăpost “Sf. Ștefan”
  Adopție la distanță “Nașii de botez”

Chișinău                                                       
 Renovarea complexului “Orfeu”             
 Centrul Medico-Social                              
 Pledoarie pentru îngrijiri la domiciliu
 Ajutor umanitar
 Ajutor de urgență acordat persoanelor vulnerabile
 Alimentație suplimentară copiilor din Spitalul TBC
 Consolidarea capacităților în Fibrioza chistică
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile copilului acum”
 “Copii cu viitor – un viitor pentru copii”

Slobozia Rașcov, Camenca                                                      
 Centrul educativ preșcolar
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 Teren de joacă

Rașcov, Camenca                                                     
 Centrul Medico-Social
 Centrul de zi pentru copii
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”

Tiraspol                                                    
 Centrul Medico-Social
 Centrul de zi și de plasament pentru 

copii “Petrușca”
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”

Bender/Tighina                                                   
 Centrul Medico-Social
 Atelier de creație pentru copii
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 Pledoarie pentru îngrijiri la domiciliu

Crețoaia, Anenii Noi                                                  
 Adopție la distanță “Nașii de botez”

Șoldănești                                                 
  Ajutor umanitar

Căușeni                                                  
 Alegeri sănătoase în prevenirea HIV/SIDA

Glodeni

Anenii Noi

Ocnița

Șoldănești

Criuleni

Ialoveni

Ștefan-Vodă

Camenca

Rîbnița                                                     
 Centrul de zi pentru bătrâni
 Centrul de zi pentru copii
 Adopție la distanță “Nașii de botez”
 „Familia este prioritară – drepturile 
 copilului acum”
 „Tinerii pentru comunitate și lume”

Rîșcani                                                    
  Renovarea atelierelor școlii 
 profesionale
  Adopție la distanță “Nașii de botez”
  Ajutor umanitar

Stăuceni

Orhei                                                     
 “Copii cu viitor – un viitor 
 pentru copii”
 Ajutor umanitar
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DONEAZĂ BUNURI
DEVINO VOLUNTAR

Donaţia ta va face o schimbare pozitivă în viaţa beneficiarilor serviciilor 
noastre, pe care le oferim cu Dragoste, Grijă şi Atenţie!

Cu 45 de lei asiguri unui copil în situație de risc o zi de sprijin pentru asimilarea programei școlare, 
sprijin în dezvoltarea abilităților sociale prin jocuri, lecții tematice interactive, ateliere Mâini dibace  și o 
masă caldă de care nu se poate bucura acasă.

Cu 150 de lei poți să asiguri o zi de plasament unui copil lipsit de grija părintească, el va fi protejat 
de orice tip de abuz și sprijinit în integrare.

Cu 170 de lei poți să asiguri o vizită  socio-medicală la un bolnav singuratic imobilizat la pat.

Cu 110 lei  asiguri unei persoane fără adăpost o noapte în Căminul din Stăuceni, un loc cald, unde 
poate face o baie, își poate schimba hainele, servi o masă cladă, unde va fi ascultat, consiliat și ajutat 
în reintegrare.

Cu 80 de lei asiguri unui bătrân singuratic o zi în Centrul Comunitar, unde se poate întâlni cu 
semenii săi, petrece timpul recreativ la șezători, ateliere Mâni dibace, își poate îmbunătăți starea de 
sănătate prin gimnastică curativă, asistență medicală primară, își poate valorifica experiența sa prin 
împărtășirea ei cu copii și tinerii, va fi ascultat și consiliat.

DONEAZĂ  prin Card bancar  pe www.caritas.md 

DONEAZĂ  prin terminale electronice Netto Pro și MMPS COM   

DONEAZĂ  prin transfer bancar

 www.caritas.md

LEI EURO USD 

MRC Caritas Moldova
Cod fiscal: 1015620003945
Cont MDL
IBAN: 225100000100479
BC „Victoriabank” SA 
filiala Nr. 3, or. Chisinau
SWIFT BIC:  VICBMD2X416

IBAN: 222401700100479
SWIFT BIC:  VICBMD2X
Banca Intermediară: 
Commerzbank AG
Frankfurt am Main
SWIFT Code: COBADEFF

222400100100479
SWIFT BIC:  VICBMD2X
Banca Intermediară: 
Citibank N.A.
New York, N.Y.   
SWIFT Code: CITIUS33
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