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Directorul Fundației de Binefacere Caritas Moldova

Lucaci Edward
     Anul 2020 a reprezentat, pentru noi, cei de la Fundatia de Binefacere

Caritas Moldova, un an al incercarilor dar, in egala masura, si un an al bucuriei

si al recunostintei. 

   Cele mai multe incercari au fost legate de pandemia de Covid 19, de

provocarile determinate de aceasta, de eforturile depuse pentru a putea

ramane aproape de cei mai sarmani dintre sarmani, de copiii, batranii si

familiile vulnerabile si marginalizate. Si am reusit, gratie suportului

partenerilor nostri, nationali si internationali, datorita curajului, daruirii si

profesionalismului colegilor si voluntarilor din familia Caritas Moldova. 

      Dar, asa cum am mentionat, a fost si un an al bucuriei si recunostintei. Am

sarbatorit 25 de ani de Dragoste, Atentie si Grija pentru cei care se afla in

centrul misiunii noastre nobile, pentru cei mai putin norocosi decat noi. Chiar

daca acest moment solemn a fost umbrit de pandemia care a lovit intreaga

lume, am fost extrem de bucurosi sa putem celebra alaturi de beneficiarii

nostri, in prima linie, in lupta impotriva Covid 19, impotriva saraciei, impotriva

uitarii si abandonului, intr-o lupta continua pentru normalitate, pentru

speranta, pentru viata si visuri implinite.
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    Multumesc din suflet beneficiarilor

nostri, care au avut rabdare si

incredere in noi pe parcursul acestui an

atat de complicat pentru noi toti. 

 Mulțumesc, in egala masura,

partenerilor noștri, voluntarilor inimosi

ai Young Caritas Moldova și echipei

extraordinare a Caritas Moldova care,

împreună, au contribuit la atâtea

minuni pentru cei care au atât de multă

nevoie de dragoste, atenție și grijă!



Misiunea Caritas Moldova constă în
exercitarea carității creștine în sprijinul
celor mai nevoiași, pentru promovarea
echității sociale și apărarea demnității
umane.

Misiunea
noastră
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Viziunea
Caritas Moldova aspiră la crearea unei
comunități bazate pe solidaritate,
având în centrul preocuparilor noastre
promovarea demnității umane, binelui
comun, adevărului și libertății.

Valorile
Caritas Moldova este o organizație
formată dintr-o echipă motivată și
responsabilă care se ghidează după
valori și principii creștine, precum
demnitatea umană, solidaritatea,
compasiunea, voluntarismul,
integritatea, transparența și
universalitatea.



PROIECTELE 

DIN 2020

DRAGOSTE

Educație și Grijă în Centrele de Zi din Moldova 
DARE  - “Dream Achieve Realize Express”
PETRUSHKA

ATENȚIE

YOUNG CARITAS MOLDOVA - o rețea de voluntari din 5
regiuni ale Republicii Moldova. 
Voluntarii pentru o capitală prietenoasă tinerilor

GRIJĂ

SAFE - (SAFE Assistance for Elderly), este un proiect
specializat în îngrijiri medicale la domiciliu, și îngrijiri
medico-sociale.             

Reintegrare durabilă după întoarcerea voluntară 2020
Proiecte sociale   
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https://caritas.md/ro/projects/love/centre-de-zi-pentru-copii
https://caritas.md/ro/projects/love/centre-de-zi-pentru-copii
https://caritas.md/ro/projects/love/dare
https://caritas.md/ro/projects/love/petrushka
https://caritas.md/ro/projects/attention/young-caritas-moldova
https://caritas.md/ro/projects/care/safe


     La Caritas Moldova DRAGOSTEA ne dă putere să facem imposibilul să devină
realitate. Dragostea transformă, modelează, ridică pe cele mai înalte culmi,
zidește, susține, încurajează şi înfrumusețează viitorul. Iar viitorul este oglindit în
copiii din Republica Moldova. Copiii au nevoie de un mediu de susținere, în care
părinții, îngrijitorii și profesorii au abilități și priceperi de a le oferi Dragoste și
Suport, interacționând cu ei și încurajând copiii într-un mod pozitiv, care îi ajută să
dezvolte relații emoționale stabile.

DRAGOSTE

4 centre (Rașcov , Sloboda-Rașcov, Râbnița și
Petropavlovca) 
213 copii
93 părinți sau tutori 
132 familii

au beneficiat de serviciile centrelor de zi

DARE
69 de copii implicați
12 părinți implicaţi activ
127 sesiuni SOLE extra curriculare
34 sesiuni SOLE in format online
17 ședințe online de Mindfulness organizate
cu copiii
31 Exerciții noi de Mindfulness dezvoltate

Petrushka
105 copii
7 tineri 
11 familii 

au beneficiat de servicii complexe la
Centrul Petrushka.

proiecte destinate copiilor din familii
nevoiașe din Republica Moldova
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Educație și Grijă în Centrele
de Zi din Moldova 

https://caritas.md/ro/projects/love/centre-de-zi-pentru-copii
https://caritas.md/ro/projects/love/centre-de-zi-pentru-copii


Coordonatoarea proiectului CARING

Antir Diana
    „Anul 2020, fiind marcat de pandemia COVID-19, a fost trăit prin toate
etapele de acceptare a inevitabilului, de la șoc la acceptarea deplină a
situației, până la căutarea de noi oportunități de a trăi și de a lucra în
continuare.
   Părinții si copiii au fost foarte derutați de noile reguli de predare online. A
fost evident că personalul centrelor este profesionist în gestionarea
tehnologiei / gadgeturilor și a devenit un suport indispensabil pentru copii și
părinți în educația școlară online.
   În perioada de carantina, copiii nu frecventau centrele, dar erau monitorizați
de personalul centrelor și implicați în activități online / la distanță. Pentru a
obține rezultate bune ale muncii copiilor, profesorii au pregătit materiale care
au fost livrate copiilor acasă pentru a lucra la sesiuni, ateliere si alte activități.
Cantina centrelor nu a funcționat, dar beneficiarii au primit pachete cu
produse alimentare. De asemenea, bucătarii au organizat cursuri culinare
online pentru copii. Activitățile cu copiii au fost realizate folosind diverse
aplicații / platforme pentru cursurile online. Și aici, putem observa avantajele
învățării la distanță - dobândirea de noi abilități de către copii în lucrul cu
aplicațiile, căutarea informațiilor pe internet și șansa de a participa la un
proces modern de învățare progresivă. Profesorii au organizat excursii online
cu copii în diferite puncte de atracție ale lumii și ale țării noastre.
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   Suportul asigurat de Caritas Viena în
echiparea corespunzătoare a centrelor este
de o mare importanță, deoarece aceasta
este o investiție care va dura în timp,
ducând la atingerea standardelor minime de
calitate în cadrul centrelor pentru copii.
   Acest an neobișnuit ne-a adus mult stres,
dar și dezvoltare și multe oportunități. Ne
bucurăm că toți angajații, beneficiarii și
familiile lor sunt sănătoși.”



    Young Caritas Moldova este o rețea de voluntari. Împreună acționăm cu
solidaritate pentru copiii din familii nevoiașe, bătrâni singuratici, familii social
vulnerabile și nu în ultimul rând, avem oportunitatea de a primi informații,
experiențe și a ne implica pentru a schimba societatea în care trăim. 

5 echipe (Chișinău, Rîbnița, Rașcov, Sloboda-
Rașcov, Tiraspol) 
109 voluntari
19 voluntari cu carnete de voluntar 
6646 ore de voluntariat + online
cu vârstă 14 - +70
2 ediții lansate ale Ziarul YCM
270 prânzuri calde distribuite bătrânilor
8 traininguri pentru tineri
3 webinare
3 parteneriate noi:

Voluntarii pentru o
capitală prietenoasă
tinerilor

ATENȚIE
proiecte destinate tinerilor din 
Republica Moldova
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Young Caritas Moldova

2  weekend-uri de camping la Orheiul Vechi
25 participanți
4 traininguri: Arhitectură, Graffiti, Fundraising
1 perete pictat în tehnica graffiti
2 bănci în curtea Caritas făcute de către tinerii
voluntari

https://caritas.md/ro/projects/attention/young-caritas-moldova
https://caritas.md/ro/projects/attention/young-caritas-moldova


    Cunoaștem cu toții că anul 2020 a însemnat COVID-19, stat acasă, lucru/lecții
online... Dar conștientizăm noi oare că privit cu ochii optimiștilor, anul 2020 a
însemnat de fapt provocări, dezvoltarea abilităților de adaptare la schimbări,
rezistență în situații de risc. Și cea mai importantă lecție învățată în anul 2020:
solidaritatea cu ceilalți, cu oamenii pentru care criza pandemică nu a făcut decât să
afunde și mai mult în griji și nevoi pe cei chinuiți de soartă.
        Toate aceste lecții sunt despre voluntarii Young Caritas Moldova, care au ales să
vină în ajutor, să nu fie indiferenți și egoiști. Aceștia au conștientizat foarte bine că
dacă ei au ce mânca, sunt asigurați cu produse de igienă și au toate cele necesare
pentru un trai bun, există beneficiarii Caritas Moldova care nu-și doresc decât
strictul necesar și au primit cu mare bucurie inițiativa de ajutor.

Coordonatoarea voluntarilor Young Caritas Moldova

Racovița Mihaela
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     Astfel au fost inițiate campanii și acțiuni
de solidarizare cu cei nevoiași la inițiativa
tinerilor. Voluntarii au avut ocazia să
contribuie direct la dăruirea speranței. De
asemenea și voluntarii au avut de beneficiat
din implicarea în acțiunile Fundației, astfel
animânduși viața care începuse să se rezume
doar la lecții online și stat în casă.
       S-au simțit utili și au văzut impactul adus
sociatății, astfel nu au mai putut renunța la
activitatea de voluntariat. Prin jerfirea
timpului liber, dedicare cauzei și voință am
reușit să aducem lumină în casele oamenilor
care aveau nevoie de noi. 
Noi am fost acolo! Noi am ajutat! Pentru că
noi creștem ajutând pe alții!



GRIJĂ
proiecte de îngrijiri medicale și sociale 
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SAFE
245 beneficiari 
6632 vizite la domiciliu de către asistentele medicale 
2800 vizitede către lucrătoriisociali
6 asistente medicale 
4 lucrători sociali
120 persoane în etate au beneficiat de îmbrăcăminte și
încălțăminte

Reintegrare durabilă după
întoarcerea voluntară 2020 

6 familii au fost beneficiat de suport in
cadrul proiectului

Repatriaților li se oferă suport material din
donații private, consiliere și ajutor în
identificarea oportunităților de muncă, a
serviciilor medicale etc.

95%

din beneficiari, și-au îmbunătățit
semnificativ calitatea Vieții, fiind
combătut sentimentul de singurătate
și abandon, în special în condițiile
pandemiei.

PAG 10

Proiecte sociale
 551 solicitări de lapersoane fizice pentru
ajutor umanitar si financiar
14 solicitări de la persoane juridice pentru
ajutor umanitar si financiar 
94 de copiii din familii nevoiașe au primit câte
un ghiozdan echipat cu rechizite școlare 
1905 kg donații la Garderoba socială  dintre
care au fost distribuite 

142 fetite din familii defavorizate au primit
câte o geacă de toamnă-primăvară

83%



Coordonatoarea proiectelor sociale

Mistreț Dumitrița

    2020 a fost un an destul de provocător. În pandemie, primele luni am lucrat
de la domiciliu, am ținut legătura cu beneficiarii Caritas Moldova pe internet
sau la telefon. Am folosit orice resursă pentru a continua activitatea, dar și
pentru a ne proteja și pe noi și pe beneficiarii noștri.
   Cu parere de rău, din cauza pandemiei cei mai vulnerabili dintre ei au
devenit și mai vulnerabili. 
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   Deși nu a fost ușor și am fost nevoiți să
respectăm regulile impuse în contextul
stării de urgență, deplasările către
beneficiari devenise mai dificile sau invers
pentru beneficiari era complicat să ajungă
la noi oricum împreună cu echipa  nu am
renunțat și am ajutat persoanelor în etate,
persoanele cu dizabilități, familiile
vulnerabile, familiile monoparentale,
șomeri, persoanele aflate în situații de risc
datorită donatorilor extraordinari care ne-
au susțin în toate provocările existente.
Astfel am reușit să împărtășim bucurie și
fericire în toată Moldova.



50 de familii ajutate

30 de voluntari implicați

3 parteneri naționali

PerioadaDenumire campanie Rezultate

Oameni care ajută oameni 16-24 aprilie

CAMPANIILE 
anului 2020
Campanie de caritate în preajma sărbătorilor Pascale, cu menirea de a mobiliza
oamenii cu suflet mare și în cele mai grele timpuri de pandemie și de a ajuta pe
cei pentru care COVID-19 a însemnat și mai multă sărăcie decât înainte.
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57 visuri îndeplinite

29.458 lei donații

10 voluntari implicați

 
Culege Visurile Copilăriei 25 mai - 25 iunie

CAMPANIILE 
anului 2020
În contextul zilei de 1 iunie - Ziua Internațională a Copiilor, Fundația de
Binefacere Caritas Moldova a crezut în visurile copiilor și cu ajutorul
oamenilor cu suflet mare am reușit să #CulegemVisurileCopilăriei
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PerioadaDenumire campanie Rezultate

https://www.facebook.com/hashtag/culegemvisurilecopil%C4%83riei?__eep__=6&__cft__[0]=AZXiEuUbN2CbZy8d5leY_CSTRPBhriN8RKLx4ZB2FgHdR7uYFxADIdGwWnZ4vghkrYNdG33uZnQJuklQt4ynOErWMyy3bQ6mLhonJc5KU2mfr9VAsHS2DHB2Rao2KtAW7wU_LQUQSec2Mdv_tmDc9OfSrpxZaySb48XQbmHZKXcqEuw44xlAl-7ElcO9IieVImg&__tn__=*NK-R


1- 21 august 2020 94 de copii au primit
ghiozdane cu rechizite
școlare
4 parteneri naționali

1 partener
internațional

15 voluntari implicați
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CAMPANIILE 
anului 2020

PerioadaDenumire campanie Rezultate

Ajută-mă să-mi
pregătesc ghiozdanul
de școală



1673 buc. Dulciuri/biscuiți

1141 buc.  Produse alimentare

54 buc. Produse de igienă

CAMPANIILE 
În parteneriat cu Magazinul BONUS din mun. Chișinău, compania Trigor și alți
donatori am reușit să aducem sărbătorile de Crăciun în casele a paste 600 de
oameni cu posibilități financiare reduse.

PerioadaDenumire campanie Rezultate

Donează împotriva sărăciei 14-31 decembrie

anului 2020
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16 voluntari implicați

600 pachete alimentare 



direcționate copiilor
64%

direcționate către bătrânii
31%

direcționate familiilor numeroase
5%
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BUGETUL 2020

10811272.6
 MDL



Parteneriate naționale

Parteneriate internaționale
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Testimoniale
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 Facilitatorul SOLE din centrul social a declarat:
    „Cred că părinții si-au „crescut” dragostea necondiționată pentru copiii lor. Părinții care nu
și-au arătat niciodată afecțiune fizică față de copiii lor sunt acum mai predispuși să-l
îmbrățișeze, sărute, să ia mâna copilului și să le mângâie capul. Am fost atât de emoționată
să aud această mărturisire de la mai mulți copii din centru. Pe de altă parte, după izolare,
unele mame mi-au spus că învățat să se iubească mai mult, şi acum înțeleg că au nevoie sa-şi
facă timp pentru ele însăși, pentru a-și păstra echilibrul emoțional interior. Aceasta este o
mare realizare. ” (Centrul Petropavlovka)

" 

 Un părinte a declarat:
     „Copilul meu a devenit surprinzător de bun la percepția informațiilor pe care le primește
online în timpul lecțiilor școlare și cred că acest lucru se datorează în primul rând sesiunilor
SOLE”. (Mama, Petropavlovca)" 

 Un beneficiar al Centrului Petrushka a declarat:
    „Cu mare încredere pot spune că centrul Petrushka a jucat un rol imens în viața mea.
Datorită acestui centru, mi-am dat seama ce vreau de la viață și ce îmi place să fac. Suportul
material m-a ajutat să fiu la fel ca și ceilalți copii și să nu stau pe fundalul lor sau să rămân în
urmă. Sper că acest centru va exista mult timp, astfel încât cât mai mulți copii să poată
obține un bilet fericit pentru o viață normală. ”
(centrul Petrushka, Tiraspol)

 O mamă ce a beneficit de ajutor - campaniei de Crăciun, a
declarat:
     „Mulțumesc frumos pentru cadouri, sunteți  cei mai buni oameni ne-ati făcut sărbătorile
mai frumoase. Multumesc pentru fericirea pe care le-aţi  dăruit-o copiilor noştri şi
mulţumesc din suflet pentru că vă gandiţi la noi cei mai sarmani. Va multumim ca existati
Caritas Moldova Vă iubesc şi scriu aceste randuri cu lacrimi şi din suflet. Să aveţi un an cu
sănatate şi putere sa ajutati cat mai multi oameni nevoiasi. ”

 Psihologul de la Centrul de zi din Rashkov a declarat:
     „Ca psiholog, nu pot să spun totul sau să împărtășesc detaliile poveștilor copiilor. Tot ce
pot spune este că viața multora dintre ei este foarte dificilă și ei trec prin situații foarte dure.
Prin urmare, dorința de a ieși dintr-o viață atât de dificilă și de a se înțelege pe sine însăși
este mai puternică decât dificultățile pe care ei le întâmpină în psihoterapie (neîncredere,
rezistență, represiune etc.). Mai este mult de lucru, dar sunt mereu motivată de dorința lor de
a-și trăi viața mai conștient. ”



+373 22 29 31 49

secretariat@caritas.md

caritas.md

@caritas.md

caritasmoldova

mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 30/1


