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CINE SUNTEM?

INTRODUCERE
Al treilea deceniu Caritas Moldova este în slujirea celor mai
nevoiași din ţara noastră. Urmând îndemnul Mântuitorului,
echipa Caritas își realizează misiunea fiind motivată, în primul
rând, de adevărul evanghelic cu privire la acţiunile carităţii
creștine. Conștientizarea permanentă a identităţii și naturii
Caritas, ne inspiră în ceea ce suntem și în ceea ce facem.
Totodată, valorile unor grupuri minoritare, dar foarte active
din cadrul societăţii moldovenești și, deseori, dominarea lor
în spaţiul mediatic, impun o altă paradigmă de convieţuire umană, în care aspectul religios și spiritual este neglijat,
ba chiar, marginalizat sau interzis. Cert este că astăzi mulţi
neagă importanţa dimensiunii spirituale și transcendentale
ale binefacerii, asistenţei sociale și altor acţiuni civice.
DIACON EDGAR VULPE
PREȘEDINTE CARITAS MOLDOVA

Cei însă, care își păstrează încă în inima lor aspiraţia la cele
sfinte, se întreabă: „Unde este Dumnezeu?”, semănând eroilor din Evanghelie: „Doamne, când te-am văzut flămând, şi
te-am hrănit, sau însetat, şi ţi-am dat să bei? Când te-am văzut străin, şi te-am primit, sau gol, şi te-am îmbrăcat? Când
te-am văzut bolnav sau în închisoare, şi am venit la tine?”.
Noi cunoaștem răspunsul, de aceea și am acceptat slujirea
încredinţată nouă de Biserica Lui Cristos: „Adevăr vă spun:
tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi aţi
făcut” (Mt 25, 44-45)”.

Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova, creată la 10 mai 1995 de către Episcopia
Romano-Catolică de Chișinău și reorganizată din Misiunea Religioasă Catolică
„Caritas Moldova”, este o organizaţie non-profit care desfășoară o activitate cu
caracter umanitar și de binefacere și contribuie la eradicarea sărăciei și instituirea
unor sisteme sociale echitabile.
Caritas Moldova își desfășoară activităţile pe teritoriul Republicii Moldova
prin intermediul echipei naţionale (45 colaboratori și 93 de voluntari) și a
reţelei regionale din Chișinău, Bălţi, Tiraspol, Bender/Tighina, Râbniţa, Orhei,
Stăuceni, s. Stîrcea (r-nul Glodeni), s. Grigorăuca (r-nul Sîngerei), s. Creţoaia (r-nul Anenii Noi),
s. Rașcov și s. Slobozia Rașcov (r-nul Camenca).

CARITAS MOLDOVA LUCREAZĂ ÎN FAVOAREA PERSOANELOR NEVOIAȘE:

în etate
cu surse minime
de existenţă

fără adăpost sau
alte persoane aflate
în dificultate

cu dizabilităţi,
bolnavi incurabili, sau
cu patologii grave

copiilor și tinerilor
din familii social
vulnerabile

MISIUNE
Misiunea Caritas Moldova constă în exercitarea carităţii creștine în sprijinul celor mai nevoiași,
pentru promovarea echităţii sociale și apărarea demnităţii umane.

VIZIUNE
Caritas Moldova aspiră la crearea unei comunităţi bazate pe solidaritate, având în centrul
preocupărilor sale promovarea demnităţii umane, binelui comun, adevărului și libertăţii.

VALORI
Mulţumim din suflet tuturor angajaţilor și voluntarilor, binefăcătorilor și beneficiarilor, partenerilor și colegilor din alte
organizaţi pentru tot binele care, prin harul Lui Dumnezeu,
s-a reușit a fi realizat în anul 2016.

Caritas Moldova este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată și responsabilă care se ghidează după valori și principii creștine precum: demnitatea umană, solidaritatea, compasiunea,
voluntarismul, integritatea și transparenţa.

DOMENII DE ACTIVITATE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ASISTENŢĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ
EDUCAŢIE, PREVENIRE, TINERET
PLEDOARIE ȘI PROMOVARE
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PE PARCURSUL ANULUI 2016:

AM INTERVENIT
ȘI ÎN CAZUL:
familiilor social și
economic defavorizate;

300 PERSOANE
AU BENEFICIAT DE AJUTOR CONSIDERABIL
ÎN CADRUL PROIECTELOR DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Din 1994, Caritas Moldova oferă asistenţă socială persoanelor nevoiașe, aflate în sărăcie
extremă sau în situaţie de risc social. Programul de asistenţă social are scopul de contrinui la
eradicarea sărăciei prin oferirea de ajutor umanitar sau financiar; prin sprijinul și consultanţa
asistentului social; prin oferirea unui adăpost și sprijin în reintegrare socială și familială a
persoanele aflate în situaţii dificile pentru a preveni fenomenul oamenilor străzii;

AJUTOR UMANITAR ȘI FINANCIAR
REINTEGRARE SOCIALĂ
CONSULTANŢĂ INFORMATIVĂ
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ
PROIECTE SOCIALE:
1.

PREVENIRE ABANDONULUI FAMILIAL „NAȘII DE BOTEZ”, STĂUCENI

AJUTOR UMANITAR
ȘI AJUTOR FINANCIAR

60

Copii din familii
social și economic
vulnerabile;

100

Familii social
vulnerabile;

REINTEGRARE
SOCIALĂ

100

2. ASISTENŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
3. CĂMINUL DE NOAPTE PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST „SF. ȘTEFAN”, STĂUCENI
4. CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN ETATE”, RÂBNIŢA

56

SUPORT
PSIHO-EMOŢIONAL

40
65

Persoane în etate;

Persoane bolnave sau
cu necesităţi speciale;

AJUTOR FINANCIAR
ÎN CAZ DE URGENŢĂ

Persoane adulte,
în situaţii dificille;

22

Persoane - pentru
îngrijirea copiilor;

Persoane, sprijin în
reintegrare familială;

43

Persoane - pentru
ameliorarea sănătăţii;

persoanelor aflate în
situaţii dificile;
persoanelor care vor
să își depășească propria
condiţie;
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Proiect: PREVENIRE ABANDONULUI FAMILIAL „NAȘII DE BOTEZ”

2016

Proiect: ASISTENŢĂ INDIVIDUALĂ DE URGENŢĂ
Finanţatori: Caritas Viena;
Perioada de implementare: 2014 – prezent;
Scop: reducerea riscului social al persoanelor/familiilor social sau economic vulnerabile;
Impact: au primit - sprijin moral, consiliere și informare / ajutor umanitar / ajutor financiar:

CARITAS MOLDOVA A ASISTAT:
35 DE COPII AFLAŢI ÎN SĂRĂCIEI EXTREMĂ, CU RISC DE ABANDON ȘCOLAR,
IAR UNELE CAZURI DE ABANDON FAMILIAL, PRIN:

ȘCOLARIZARE: rechizite,haine și încălţăminte;
ASIGURARE CU CĂLDURĂ: în casă prin procurarea cărbunilor și lemnelor;
ÎMBUNĂTĂŢIREA ALIMENTAŢIEI COPIILOR: pachete cu produse alimentare;
AMELIORAREA SĂNĂTĂŢII prin procurarea medicamentelor;
ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAI PRIN: reparaţia locuinţei, procurarea
mobilei, materialelor de construcţii, electrocasnicelor (frigider, mașină de spălat);
Finanţatori: Bundesimmobiliengesellschaft G.m.b.h (Austria), „Caritas Viena”, „Salon Real” – Viena;
Perioada de implementare: 2009 – 2016;
Scop: prevenirea abandonului familial;
Activităţi:
Ajutor financiar pentru copii din familii defavorizate;
Ajutor umanitar (îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, rechizite școlare, etc);
Asistenţă socială individualizată;
Vizita copiilor adoptaţi la distanţă, o dată pe an, de către “Nașii de Botez”;
Corespondenţa între copiii adoptaţi și nașii de botez prin poșta tradiţională și electronică;
Impact: au fost susţinuţi financiar 21 copii din familii vulnerabile din Bender (3), Râbniţa (2),
Tiraspol (1), Bălţi (2), Chișinău (2), Râșcani (1), Ungheni (1), Rașcov (3), Stârcea (2), Grigorăuca (1),
Creţoaia (2);

SPRIJIN FINANCIAR ȘI MORAL
21 COPII / 21 FAMILIII / 77 PERSOANE ȘI MEMBRII FAMILIILOR

ASISTENŢĂ UMANITARĂ
500 KG DE HAINE / 360 KG DE PRODUSE IGIENICE
78 DE PACHETE ALIMENTARE

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
61 PERSOANE - PENTRU INVESTIGAŢII MEDICALE
23 PERSOANE - PENTRU PROCURAREA MEDICAMENTELOR
8 PERSOANE - PENTRU ACHITAREA INTERVENŢII CHIRURGICALE
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Proiect: CĂMINUL DE NOAPTE „SF. ȘTEFAN”, STĂUCENI
Finanţatori: Caritas Viena;
Parteneri: Parohia Romano-catolică „Preasfânta Inimă a lui Isus” din comuna Stăuceni;
Perioada de implementare: 2006 – prezent;
Scop: Reintegrarea socială a persoanelor adulte lipsite de adăpost sau de sprijin din partea familiei;
Impact: Pe parcursul anului 2016, 100 persoane aflate în situatii dificile au fost cazate la cămin:

G. Ecaterina 4 ani, Ecaterina a fost diagnosticată cu Retinoblastom Bilateral cu care luptă în ultimii
patru ani. Ochiul stâng i-a fost extirpat pentru a-i salva viaţa. De asemenea, Ecaterina a suportat 6
ședinţe de chimioterapie și laser, dar totuși tumoarea recidivează periodic. De aceea medicul din
Germania care o curează petrece periodic controale la ochiul drept pentru a evita apariţia unui nou
focar de tumoare și pentru a păstra funcţionalitatea ochiului.
Ecaterina poartă o proteză oculară la ochiul stâng, care trebuie schimbată o dată la 3-6 luni și care
poate fi efectuată doar în Germania, de aceia este nevoită periodic să suporte cheltuieli adiţionale
pentru transport și cazare.
Caritas Moldova a decis să contribuie la achitarea costului protezei, pentru ca Ecaterina să poată
fi integrată în societate și să socializeze cu semenii săi. Astfel, cu suportul financiar din partea
„Caritas Viena” în cadrul proiectului „Asistenţă individuală în situaţii de urgenţă”, Ecaterina a primit ajutor financiar unic în suma de 385 euro, iar alţi donatori privaţi au fost redirecţionaţi către
această familie dona direct bani.

CAZARE ŞI CINĂ CALDĂ
100 PERSOANE

24 PERSOANE

56 PERSOANE

AU BENEFICIAT DE
AJUTOR UMANITAR

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
INDIVIDUALIZATĂ

CONSILIERE
SPIRITUALĂ
60 PERSOANE
22 PERSOANE
AU GĂSIT UN LOC DE
MUNCĂ ȘI AU ÎNCHIRIAT
UN APARTAMENT
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ
INSTRUIRE CONTINUĂ A LUCRĂTORILOR SOCIALI DIN CADRUL CĂMINULUI „ SF. ȘTEFAN” asistenţii sociali din cadrul căminului au participat la 3 seminare privind problemele persoanelor
fără adăpost din Republica Moldova:
1. „Studiu operaţional privind prevalenţa și profilul de comorbidităţi la persoanele fără adăpost
cu tuberculoză activă și fără tuberculoză în municipiul Chișinău și evaluarea riscurilor de a abandona tratamentul sau de a face eșec terapeutic”
2. Școala de vară „Apatridia și Azilul – noţiuni generale. Fenomenul azilului și apatridiei la nivel
naţional și internaţional.”
3. Masa rotundă: „Asigurarea drepturilor fundamentale pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale și mentale” – Asociaţia Obştească “Speranţă şi Sănătate” , 27 iunie 2016
Participarea la aceste seminare a contribuit în mod pozitiv la rezultatele activităţii de ajutorare a
beneficiarilor în cadrul Căminului de Noapte Sf. Ștefan.
COLABORARE ȘI SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu comunitatea „Alcoolicii Anonimi” din Chișinău,
ceea ce a dezvoltat experienţa și eficienţa asistenţilor sociali în reintegrarea beneficiarilor dependenţi de alcool.

Larisa de 64 de ani împreună cu fiul său Roman de 31 de ani au fost beneficiari ai Căminului de Noapte
pentru persoane fără adăpost „Sf. Ștefan” din comuna Stăuceni.
Larisa: „Odată ce m-am căsătorit cu un cetăţean rus am decis să ne mutăm cu traiul în Rusia și am vândut apartamentul deoarece niciodată nu m-am gândit că mă voi mai reîntoarce în Moldova. Însă, după
moartea soţului, am pierdut totul. Nu am putut găsi, acolo, un loc de trăi, așa am decis să ne întoarcem în
Moldova. Din cauza vârstei mele era dificil să-mi găsesc de lucru, iar pensia mea nu era suficientă pentru
a supravieţui, economiile noastre s-au terminat și când nu am mai avut cu ce plăti chiria, am rămas fără
adăpost.
O perioadă am locuit la „Haltei”. Apoi, am cerut ajutor la Căminul de noapte pentru persoane fără adăpost „Sf. Ştefan” și am fost acceptaţi. Datorită sprijinului acordat de asistentului social din cadrul căminului, am găsit un loc de muncă în calitate de menajeră într-un showroom de mașini japoneze. De asemenea, Roman s-a angajat în câmpul muncii. Acum, după ce am economisit niște bani, avem posibilitatea să
închiriem o căsuţă veche din suburbia Chișinăului. Suntem recunoscători pentru ajutorul primit în cadrul
Căminului “Sf. Ştefan” și de șansa la reintegrarea pe care am primit-o.”

2016

Proiect: CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN ETATE, RÂBNIŢA
Finanţatori: Caritas Viena;
Perioada de implementare: 2008 – prezent;
Scop: de a îmbunătăţi starea psihologică și fizică a persoanelor în vârstă singuratice din Râbniţa;
Activităţi:
Servicii de consultanţă psihologică și asistenţă medicală primară;
Prânz cald;
Activităţi recreative, sportive și sociale: vizite la muzee și concerte, celebrarea sărbătorilor;
Ateliere de lucru manual: beneficiarii centrului au confecţionat decoraţiuni de revelion,
au împletit ciorapi, mănuși, fulare, au croșetat păpuși, utilizând materiale reciclabile;
Impact: 15 persoane în etate din or. Râbniţa au frecventat Centrul și, și-au îmbunătăţit
starea de sănătate, se simt mai activi și mai veseli.

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

12

2016

ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ
PE PARCURSUL ANULUI 2016:

610

PERSOANE

AU BENEFICIAT DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
ȘI SOCIALE LA DOMICILIU

12
Din 1999, Caritas Moldova oferă servicii de asistenţă medicală și socială calificată la domiciliu
persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor incurabili, bătrânilor cu surse minime de existenţă, în
cadrul Centrelor Medico-Sociale Caritas locale: Chișinău-Stăuceni; s. Stârcea, r-n Glodeni; s.
Rașcov, r-n Camenca; or. Tiraspol-Bender;
ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU - se acordă în conformitate cu prescripţia medicului specialist sau a medicului de familie, efectuate conform planului individual de îngrijire, adaptat după necesităţlle fiecărui pacient.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA DOMICILIU - igienă corporală, curăţenie la domiciliu pacientului, schimbarea și spălatul lenjeriei de corp și de pat, transportarea pacientului la medicul de familie, procurarea medicamentelor sau produselor alimentare, ajutor casnic.
CURSURI DE INSTRUIRE A RUDELOR ȘI A VOLUNTARILOR în îngrijirea persoanelor
bolnave sau ţintuite la pat.

PROIECTE MEDICO-SOCIALE:
1. ÎNGRIJIRI MEDICO - SOCIALE LA DOMICILIU
2. „HELP” – AJUTOR PERSOANELOR SINGURATICE ÎN ETATE

LOCALITĂŢI
DESERVITE:

mun. Chișinău;
com. Stăuceni; s. Goian;
s. Stârcea; or. Glodeni;
or. Tiraspol;
or. Bender;
s. Rașcov;
s. Valea Adâncă;
s. Caterinovca;
s. Constantinovca;
s. Iantarnoe;

5

CENTRE MEDICOSOCIALE

6

Asistente Medicale;

6

Asistente Sociale;

VIZITE

DE ÎNGRIJIRI MEDICO-SOCIALE
EFECTUATE LA DOMICILIU

88

de a sprijini pe cei cu nevoie
speciale, bolnavi incurabili,
ţintuiţi la pat, bătrâni
singuratici, cu surse
insuficiente de existenţă;
de a acorda asistenţă
medico-socială calificată
la domiciliu;

Echipe Mobile;

12

20004

CARITAS MOLDOVA
ȘI-A ASUMAT
ANGAJAMENTUL:

PERSOANE

AU PARTICIPAT LA INSTRUIRI
DE ÎNGRIJIRI MEDICO-SOCIALE

de a oferi produse
alimentare suplimentară
pentru a îmbunătăţi
tratamentul;
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Proiect: ÎNGRIJIRI MEDICO-SOCIALE LA DOMICILIU
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ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ

Proiect: „HELP” - AJUTOR PERSOANELOR SINGURATICE ÎN ETATE

Proiectul „Îngrijiri medico-sociale la domiciliu” este implementat în cadrul Centrelor Medico-Sociale
Caritas locale, în orașele: Tiraspol, Bender și s. Rașcov, r-nul Camenca.
Finanţatori: Caritas Viena, Caritas Luxemburg, Caritas Cehia;
Parteneri: Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

Proiectul „HELP – Ajutor Persoanelor singuratice în etate” este implementat prin intermediul Centrelor Medico-Sociale Caritas din: mun. Chișinău, com. Stăuceni și s. Stârcea, r-nul Glodeni și vine să
acopere lacunele existente în programul de servicii de asistenţă medico-sociale la domiciliu oferit de
instituţiile relevante de stat, persoanelor singuratice în etate cu surse minime de existenţă.
Finanţatori: Caritas Viena & ADA;

Perioada de implementare: 1999 - prezent;
Scop: asistenţă medicală și socială calificate la domiciliu bolnavilor cu surse insuficiente de existenţă
din regiunea transnistreană;
Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt acordate beneficiarilor gratuit, prin semnarea unui contract
anual și prevede:

Partener: Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
Perioada de implementare: Iulie 2015 –prezent;
Scop: acordarea ajutorului și asistenţei medicale și sociale persoanelor singuratice în etate și dezvoltarea unei reţele puternice de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu;
Activităţi:

servicii îngrijiri medicale și sociale;
servicii de instruire a rudelor în ceea ce privește îngrijirea persoanelor bolnave
sau ţintuite la pat;

Îngrijiri medicale și sociale la domiciliu persoanelor bolnave în faze terminale, după AVC, infarct
miocardic, cu diabet zaharat cu complicaţii, maladii din copilărie, etc.
Ajutor material: produse alimentare, medicamente și materiale igienice beneficiarilor deserviţi
pentru a obţine o recuperare mai rapidă.
Promovarea serviciilor sociale la Ministerele de resort, stabilirea metodologiei de stabilire a
costurilor pentru servicii sociale la MMPSF;
Promovarea serviciilor medicale și lobarea preţurilor pentru serviciile date la MS si CNAM.
Organizarea cursurilor de instruire pentru voluntari, asistenţi sociali personali.
Impact: în 2016, circa 190 de persoane singuratice în etate au beneficiat de asistenţă medicală la
domiciliu și 88 de persoane au fost instruite în îngrijirea bolnavilor.

ÎNGRIJIRI MEDICO-SOCIALE

7920 VIZITE LA DOMICILIU
Impact: 3 echipe mobile din Centrele Medico-Sociale din Tiraspol, Bender și s. Rașcov au efectuat
12100 de vizite de îngrijiri medico-sociale la domiciliu la 217 beneficiari din orașele: Tiraspol, Bender
și satele: Rașcov, Caterinovca, Constantinovca, Iantarnoe.

CENTRUL
MEDICO-SOCIAL,
OR. TIRASPOL

CENTRUL
MEDICO-SOCIAL,
OR. BENDER

CENTRUL
MEDICO-SOCIAL,
S. RAȘCOV, R. CAMENCA

102 PACIENŢI

47 PACIENŢI

68 PACIENŢI

9522 DE VIZITE DE

601 DE VIZITE DE

1961 DE VIZITE DE

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

190 PERSOANE

203 PERSOANE

AU PRIMIT ÎNGRIJIRI
MEDICO-SOCIALE
LA DOMICILIU

AU PRIMIT ÎNGRIJIRI
MEDICO-SOCIALE
DIRECT ÎN CENTRE

6

INSTRUIRI CU
PRIVIRE LA
ASPECTE DE
MEDICO-SOCIALE
6
88

Tipuri de instruiri;
de persoane au fost
instruite în îngrijirea
bolnavilor;

ACORDURI DE COLABORARE:

Direcţia Generala de Asistenţă Socială a Consiliului Municipal din Chișinău
și Policlinică Chișinău/Botanica; Primăria Stăuceni, Policlinică Stăuceni;
Direcţia de Asistenţă Socială Glodeni, Policlinica Glodeni.
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CURSURI DE INSTRUIRE CU PRIVIRE LA ASPECTE MEDICO-SOCIALE:
„PREVENIREA ARDERII PROFESIONALE”
Pe 29 ianuarie 2016, a avut instruirea asistenţilor medicali și
sociali la tematica „Ardere profesională”.
Cursul a fost predat de expertul naţional Ludmila Șchiopu,
care a pus accentul, în mod deosebit, pe formarea abilităţilor
practice necesare asistenţilor medicali și lucrătorilor sociali,
pentru realizarea obligaţiunilor sale. În cadrul cursului de instruire au fost realizate divese activităţi cu scopul de a familiariza participanţi cu:
1. Termenul de ardere profesională, etape și componente;
2. Modalităţi de prevenire sau depășire;
3. Identificarea strategiilor eficiente de depășire;
Edgar Vulpe, Președintele Caritas Moldova a declarat:
„Aceasta instruire le permite asistentelor medicale să pună întrebări și să prezinte provocări și dileme cu care s-au confruntat în munca”.
Participanţi au împărtășit bunele practici în reflectarea subiectelor referitoare la arderea profesională.

„CURS DE KINESTETICĂ”
În perioada 28 martie – 2 aprilie 2016, la Miercurea - Ciuc, din
România, în incita CARITAS ALBA IULIA a avut loc cursul de
iniţiere în kinestetică.
Participanţii la curs au fost instruiţi la următoarele conţinuturi:

„ADVOCACY ȘI COOPERAREA CU AUTORITĂŢILE
PUBLICE LOCALE”
Pe 11 și 12 februarie 2016, a avut loc instruirea „Advocacy și
cooperarea cu autorităţile publice locale”.
Cursul a fost predat de expertul naţional Victoria Matveev,
care a pus accentul pe formarea abilităţilor practice necesare
al asistenţilor medicali și al lucrătorilor sociali pentru cooperarea cu autorităţile publice locale:
1.
2.
3.
4.

Tehnici și metode de advocacy la nivel local, persuadarea;
Sinergie socială;
Parteneriate sociale (modalităţile și beneficiile acestora);
Participare civică în dezvoltarea comunitară;

La instruire au participat asistenţii medicali și sociali ai Caritas
Moldova, reprezentanţii ai Direcţiei Generale Asistenţă Socială
din Glodeni și Stăuceni, parteneri din reţeaua instituţiilor prestatoare de servicii de îngrijire la domiciliu.
Participanţii au dezvoltat abilităţi practice de a comunica cu
autorităţile publice locale pentru asigurarea calităţii vieţii
persoanelor în etate și cu dezabilităţi.

1. Percepţia și dezvoltarea diferenţiată a propriei mișcări;
2. Posibilitatea aplicării multilaterale a propriei mișcări;
3. Interacţiunea cu o altă persoană;
Participanţii au avut oportunitatea să meargă în teren și să
vadă, cum pot fi aplicate cunoștinţele practice, iar la final au
primit materiale informative pentru recapitulare.

„INSTRUIREA ÎN ÎNGRIJIRI PALIATIVE”
În perioada 4 – 6 aprilie, în incinta Centrului de Studii pentru
Medicină Paliativă din localitatea Brașov a avut loc cursul de
iniţiere în îngrijiri paliative.
Participanţii la curs au avut avantajul de a cunoaște:
1. Filozofia îngrijirii paliative;
2. Tipuri de servicii de îngrijiri paliative;
3. Evaluarea nevoii de îngrijiri paliative în comunicare;
4. Planificarea și integrarea serviciilor;
5. Resurse umane în îngrijirea paliativă;

2016
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ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ

„INSTRUIREA VOLUNTARILOR ȘI ASISTENŢILOR
PERSONALI ÎN SERVICII SOCIALE”
La 11 - 12 iunie și 18 iunie 2016, 6 voluntari Caritas din Chișinău
și Stăuceni, studenţi de la Departamentul de Știinţe Sociale
de la Universitatea de Stat au participat la cursul de instruire
moderat de asistentele medicale Caritas Moldova.
1. Comunicarea cu pacienţii dificili și rudele acestora;
2. Kinestetică;
3. Profilaxia complicaţiilor respiratorii;

„INSTRUIREA ASISTENŢILOR PERSONALI ȘI
LUCRĂTORILOR SOCIALI”
În perioada 19-21 octombrie 2016, la Glodeni a avut loc instruirea pentru asistenţi personali și lucrători sociali în îngrijirea
bolnavilor la domiciliu. Principalele tematici discutate au fost:
1. Tipuri de servicii și nevoi ale persoanelor deservite;
2. Kinestetica;
3. Profilaxia complicaţiilor respiratorii;
4. Standardele sociale și corelarea asistenţei medicale primare
de sănătate și servicii sociale;
5. Consilierea persoanelor în vârstă, probleme de demenţă,
comunicarea cu rudele, etc.
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Ecaterina B., pensionară: „De Crăciun nici-o firimitura de pâine nu am avut, credeţi-mă.”
Fostă asistentă medicală, femeia în vârsta de 76 de ani este practic imobilizată în apartamentul
său, se plângea că îndura foame. Ea cerea cu disperare sa fie dusă la un azil sau să fie vizitată de
un lucrător social.
Caritas Moldova a intervenit în cazul bătrânei pentru a oferi sprijin și ajutor pentru reabilitare și
reintegrare familială. Ca în oricare caz, înainte de toate a fost efectuată o anchetă socială în care
au fost contactaţi reprezentaţii de la asistenţă socială Buiucani, poliţistul de sector pentru a remedia conflictul cu feciorii și medicul de sector pentru pentru a afla care este starea de sănătate și ce
tratamentul trebuie să urmeze bătrâna pentru a-și îmbunătăţi starea fizică.
„Ajutorarea unei persoane nevoiașe este un proces complex, care necesită investigat,
programat, monitorizat de o echipă de specialiști cu experienţă. Nu este doar oferirea
unui ajutor material (ceea ce creează dependenţă), ci este o muncă asiduă a mai mulţi
specialiști (al asistentului social, medical, al poliţistului de sector) care investighează
cauzele și stabilesc procedee de rezolvare a problemei.”
Datorită proiectului „HELP - Ajutor persoanelor singuratice în etate” doamna Ecaterina a fost vizitată 2 - 3 ori pe săptămana de asistenta medicală, i-au fost procurate medicamentele necesare și
a primit cârje pentru ca să se poată deplasa, a beneficiat lunar de pachet cu produse alimentare, și
o data pe săptămana a fost vizitată de asistenta socială care ii aducea un prânz complex oferit de
Cantina Socială a Fundaţiei Casa Providenţei .
Chiar de la a doua vizită, la domiciliu bătrânei l-am întâlnit pe unul dintre feciorii săi, care îi pregătise mâncare din produsele aduse de noi anterior. Pe faţa bătrânei se vedea o bucurie, dar și
speranţa că ceva se schimbă spre bine în viaţa ei.

2016
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EDUCAŢIE, PREVENIRE, TINERET
PE PARCURSUL ANULUI 2016:

147

COPII

AU BENEFICIAT DE PROGRAMELE CARITAS
PENTRU PROTECŢIE ȘI REINTEGRAR E

Iniţiat în 2001, programul educaţional implementat de Caritas Moldova are scopul de a
sprijini copii și tineri din familii defavorizate, de a preveni abandonul școlar, de a oferi
asistenţă socială pentru a prevenirea abandonului familial, oferind oportunităţi alternative
de dezvoltare personală, educaţia fiind cea mai eficientă cale de a rupe ciclul sărăciei și al
inegalităţii de șanse.

EDUCAŢIE
NON FORMALĂ ÎN
CENTRELE DE ZI

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ PENTRU
TINERI

155

73

COPII

TINERI

„TANZ DIE
TOLERANZ”

CLUBUL TINERILOR
PENTRU VIAŢĂ

100

137

COPII

COPII

PROIECTE TINERET:
1. EDUCAŢIE PREȘCOLARĂ PENTRU COPII, S. SLOBOZIA-RAȘCOV, CAMENCA
2. CENTRU DE ZI ȘI ATELIER DE CREAŢIE PENTRU COPII, BENDER/TIGHINA
3. CENTRU DE ZI ȘI PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII „PETRUȘCA”, TIRASPOL

ȘCOALA
PĂRINŢILOR

TRAININGURI
PENTRU COPII

5

50

SESIUNI

SESIUNI

4. CENTRE DE ZI PENTRU COPII ÎN LOCALITAŢILE: STĂUCENI; BĂLŢI; RÂBNIŢA; RAȘCOV
5. „TANZ DIE TOLERANZ”
6. „COPII CU VIITOR - UN VIITOR PENTRU COPII”
7. „FLY”- EDUCAŢIE FINANCIARĂ PENTRU TINERI
8. „TINERI PENTRU COMUNITATE ȘI LUME”

7

TABERE DE VARĂ

231

COPII

24

EXCURSII

554 COPII

CARITAS SPRIJINĂ
COPIII ȘI TINERII
DIN FAMILII SOCIAL
VULNERABILE PRIN:
activităţi educativ informative;
acces la educaţie
și la servicii sociale
pentru copiii și tinerii
din grupul de risc;
asistenţă pedagogică
calificată în centre de
educaţie preșcolară, școlară
și în atelierele de creaţie;
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Proiect: EDUCAŢIE PREȘCOLARĂ, S. SLOBOZIA-RAȘCOV, CAMENCA

2016

Proiect: CENTRUL DE ZI PENTRU COPII, RÂBNIŢA
Socializarea și integrarea copiilor din familii vulnerabile prin cultivarea deprinderilor de viaţă,
crearea unui mediu înconjurător prietenos.
Perioada de implementare: 2003 - prezent;
Finanţatori: Caritas Viena;
Partener: Parohia romano-catolica „Sfântul Iosif”, Râbniţa;
Activităţi:
Activităţi tematice cognitive: „Asistenţă pedagogică la îndeplinirea temelor pentru acasă”;
„Sala de calculatoare”; „Atelier Mâini Dibace”;
Activităţi recreative și de socializare: excursii, tabere de vară, competiţii sportive;
Training-uri pentru părinţi, pentru a îmbunătăţi relaţia părinte-copil și comunicarea acestora;
Prânz pentru copii;
Impact: pe parcursul anului 2016, au beneficiat de educaţie non-formală în cadrul Centrului:
40 de copii cu vârste cuprinse între 7-16 ani au frecventat Centrul de Zi Caritas;
7845 de prânzuri au fost oferite copiilor pe parcursul anului;
40 copii au participat la tabăra de vară;
25 copii au participat la atelierele hand-made;
s-a îmbunăţit relaţia dintre părinţi - tineri și tineri - profesori;

Facilitarea accesului la educaţie pentru copiii din localităţile în care nu există instituţii preșcolare.
Perioada de implementare: 1998 - prezent;
Finanţatori: Caritas Viena;
Partener: Parohia romano-catolica „Sfânta Marta”, s. Slobozia-Raşcov, r. Camenca;
Activităţi educative preșcolare;
Sprijin psihologic și spiritual pentru copii și părinţi;
Training-uri pentru părinţi;
Mic dejun, prânz și cină pentru copii centrului;
Impact: pe parcursul anului 2016, au beneficiat de educaţie non-formală în cadrul centrului:
23 copii cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani în centrul parohial din s. Slobozia-Rașcov, Camenca
au fost implicaţi în activităţi didactice și de dezvoltare intelectuală, jocuri instructiv-educative,
care au condus la îmbunătăţirea stării lor de sănătate, la dezvoltarea fizică și intelectuală, la
socializarea lor. Pe parcursul zilei copiii au beneficiat de o alimentaţie gratuită.
Au fost organizate 2 training-uri pentru 8 părinţi - „Timp liber în familie“ și „Agresiune și metode
pentru a o depăși” moderate de un psiholog.
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2016

Proiect: CENTRUL DE ZI PENTRU COPII, S. RAȘCOV, CAMENCA

Integrarea socială a copiilor din familii social-vulnerabile din satele Rașcov, Caterinovca și Iantarnoe,
r. Camenca prin oferirea oportunităţilor de dezvoltare alternative.
Perioada de implementare: 2005 - prezent;
Finanţatori: Caritas Viena;
Partener: Parohia romano-catolică „Sfântul Caetan”, Raşcov;
Activităţi:
Activităţi tematice cognitive: „Asistenţă pedagogică la îndeplinirea temelor pentru acasă”;
„Sala de calculatoare”; „Atelier de artă plastică”;
Activităţi recreative și de socializare: excursii, tabere de vară, competiţii sportive;
Training-uri pentru părinţi, pentru a îmbunătăţi relaţia părinte-copil și comunicarea acestora;
Prânz pentru copii, rechizite școlare;
Impact:
65 de copii cu vârste cuprinse între 7-16 ani din 3 sate au frecventat zilnic centrul:
13650 de prânzuri au fost oferite copiilor pe parcursul anului;
79 de copii au participat la tabără de vară;
4 excursii;
11 training-uri dezvoltare a activismului civic și abilităţilor sociale;
3 copii din grupa de risc au fost asistaţi de pedagogi pentru a evita pericolul de a repeta clasa;
3 familii din grupul de risc de tuberculoză au primit ajutor pentru prevenire a bolii;

Vadim E. în vârstă de 15 ani provine dintr-o familie social și economic defavorizată. Părinţii nu au
studii, nu știu scrie nici a citi. Mama lui Vadim la vârsta de 13 de ani a fost beneficiarul centrului
pentru aproximativ un an și echipa centrului, au avut încercări de a o învăţa să citească și să scrie.
Familia este întreţinută cu câștiguri periodice a tatălui, care suferă de alcoolism avansat și în 2016
a fost luat cu forţa pentru a se trata. În casa în care locuia, trăiau concomitent 18 persoane, iar
condiţiile pentru efectuarea sarcinilor școlare lipseau.
Iniţiativa de a frecventa centrul a venit din partea echipei. Coordonatorul local împreuna cu pedagogii au propus ca Vadim sa frecventeze centrul pentru a beneficia de condiţiile necesare și
asistenţa pedagogică în efectuarea temelor. Împreună cu Vadim au început a frecventa centrul
versorii și verișoarele acestuia. Această familie a beneficiat de ajutor inclusiv după principiul Asistenţei Familiei «PLUS».
Datorită asistenţei și ajutorului primit în cadrul „Centrului de Zi pentru Copii din s. Rașcov”, Vadim:
a absolvit studiile gimnaziale;
a fost admis la Colegiul Economie și Industrie or. Tiraspol, specialitatea – electrician;
a primit ajutor financiar pentru achitarea căminul pentru 6 luni și pentru transport;
a devenit un tânăr deschis, energic, încrezut in sine;
îi susţine și îi încurajează și pe alţi tineri să studieze;
se implică activi în activităţi de voluntariat din cadrul Centrului de Zi, atât in perioada de vara,
cât și în perioada vacanţelor sale.
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Proiect: CENTRUL DE ZI PENTRU COPII, MUN. BĂLŢI

OBIECTIVUL
CARITAS ESTE
PROTECŢIE ȘI
INTEGRARE:
Caritas vine in sprijinul
copiilor şi tinerilor
oferindu-le oportunităţi,
alternative de dezvoltare;
reintegrare în mediul
şcolar promovând modul
sănătos de viaţa, principii
morale solide;

Centrul de Zi pentru copii Bălţi este o platformă și locul de comunicare, dezvoltare și instruire pentru
circa 30 copii și adolescenţi, activităţile caruia au scopul de a preveni abandonul școlar și familial.
Perioada de implementare: 2002 - prezent;
Finanţatori: Caritas Viena și Fundaţia Erste prin Fondul Komensky;
Partener: Parohia romano-catolică „Sfinţii Arhangheli”, Bălţi;
Activităţi:
Activităţi tematice cognitive: „Asistenţă pedagogică la îndeplinirea temelor pentru acasă”;
„Sala de calculatoare”; „Atelier de prelucrare a lemnului”; „Atelier Mâini Dibace”;
Activităţi recreative și de socializare: excursii, tabere de vară, competiţii sportive);
Sprijin psihologic și spiritual pentru copii și părinţi.
Prânz pentru copii;
Impact: :
30 de copii din familii vulnerabile din orașul Bălţi au frecventat centrul și astfel și-au dezvoltat
abilităţile de comunicare, și-au descoperit talentele, le-a crescut stima de sine; și-au găsit noi
prieteni, au învăţat să respecte valorile în societate, să devină responsabili; s-au alimentat zilnic
la centru;

Anghelina, 9 ani, vine dintr-o familie numeroasă, mai are 4 fraţi:
Milena – 13 ani, Daniil – 4 ani, Ilie – 2,7 ani, Chiril – 8 luni. Mama
este în concediu de îngrijire a copilului iar tatăl lucrează ocazional la muncă sezonieră. Bugetul familiei lunar constituie 3395
lei din indemnizaţiile copiilor și ajutoarele sociale, este insuficient pentru acoperirea cheltuielilor cotidiene.
Datorită implicării la activităţile organizate în cadrul proiectului
„Centrul de zi pentru copii”, Bălţi Anghelina a devenit activă în
grupul de semeni, și-a dezvoltat abilităţile de lider și de comunicare, a participat la planificarea și la realizarea diverselor
activităţi educative. După finisarea orelor de studiu de la școală, Anghelina vine la centru cu plăcere, își pregătește temele
împreună cu profesorii centrului și se implică activ în activităţi.
În rezultat, reușita școlară a Anghelinei s-a îmbunătăţit, a devenit mai deschisă, mai încrezută în sine, binevoitoare și prietenoasă, îi place să modeleze diferite figuri, să deseneze peisaje
în orelor de creaţie.
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Proiect: PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII „PETRUȘCA”, TIRASPOL
Reintegrare familială și integrare socială a copiilor din familii social-vulnerabile.
Perioada de implementare: 2006 - prezent;
Finanţatori: Caritas Viena;
Partener: Parohia romano-catolică „Sfântă Treime”, Tiraspol;
Plasament temporar pentru copii din grupul de risc și apartamente sociale pentru tineri;
Asistenţă socială și consiliere psiho-socială a copiilor și familiilor acestora.
Activităţi educative: „Asistenţa pedagogilor în pregătirea temelor”, „Cerc dramatic”, „Atelier
Hand-Made”, „Cursuri de utilizare ale calculatorului”, „Deprinderi de Viaţă”;
Asigurarea cu alimentaţiei și rechizite școlare, îmbrăcăminte, încălţăminte;
Impact:
70 copii din grupul de risc și-au îmbunătăţit abilitatea de comunicare, să fie creativi și toleranţi;
27 de copii au fost protejaţi în centrul de criză;
6 tineri din familii social vulnerabile au beneficiat de asistenţă în locuinţe sociale;
35 de copii au primit sprijin în dezvoltarea deprinderilor sociale;
25 de familii nevoiașe au beneficiat de asistenţă socială;
2 tineri au reușit să devină independenţi datorită proiectului;

Alexei în vârstă de 10 ani provine dintr-o familie monoparentală cu 3 copii minori. Într-o casă cu 2
odăi Alexei locuiește împreună cu familia sa, bunica și unchiul său care recent a fost eliberat din
penitenciar și care suferă de tulburări psihice. Condiţiile sanitare și de trai sunt precare și nu creează ambianţa necesară de trai decent.
Mama lui Alexei cu greu poate asigura minimum necesar copiilor și de nenumărate ori a fost
prevenită de către structurile de stat că dacă nu va rezolva această problemă va fi privată de
drepturile părintești, iar copii vor ajunge la orfelinat.
Astfel, la îndemnul autorităţilor, Alexei a fost redirecţionat în centrul nostru pentru a primi asistenţă și
ajutor– alimentaţie, servicii de igienă și crearea unor condiţii optime pentru dezvoltarea lor.
Datorită asistenţei și ajutorului primit în cadrul proiectului „Centrul de Zi și Plasament Temporar
pentru Copii „Petrușca” din or. Tiraspol:
Alexei a devenit un copii foarte deschis, comunicabil, în echipa își asumă rolul de lider;
În procesul de învăţare cu profesorul este caracterizat ca un băiat sârguincios și pedant;
Se implică activ în activităţile centrului - participă la prezentări teatrale și concerte;
Îi place să deseneze, să creeze lucrări de artizanat, să se joace în activităţi mobile;
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Proiect: CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „ARCA LUI NOE”, COM. STĂUCENI

2016

Proiect: ATELIER DE CREAŢIE PENTRU COPII, OR. BENDER/TIGHINA

Susţinerea și dezvoltarea Eului personal al copiilor, consiliere moral-spirituală de care aceștia duc
lipsă, comunicare, îmbunătăţirea reușitei școlare.

Prevenirea fenomenului copiilor străzii prin socializare și integrare socială a copiilor din familii defavorizate și a copiilor instituţionalizaţi din orașul Bender/Tighina.

Perioada de implementare: 2014 - prezent;

Perioada de implementare: 2004 - prezent;

Finanţatori: Caritas Viena;

Finanţatori: Caritas Cehia;

Partener: Parohia romano-catolica "Preasfânta Inimă a lui Isus“ Stăuceni;

Partener: Parohia romano-catolica „Înălţarea Sfintei Cruci”, Bender/Tighina

Activităţi:

Activităţi:

Activităţi de învăţare (asistenţă pedagogică la îndeplinirea temelor pentru acasă);

Atelier de creaţie: broderie și broderie combinată, confecţionarea jucăriilor, pictură pe batic;

Activităţi recreative și de socializare (jocurilor mobile, interactive și de autocunoaștere);

Activităţi recreative și de socializare (jocuri interactive; tabere de vara, excursii);

Sprijin psihologic și spiritual pentru copii și părinţi;

Consiliere psiho-socială și Educaţie spirituală;

Impact:
15 copii cu vârsta cuprinsă între 5 - 14 ani din familii defavorizate, cu risc crescut de marginalizare socială din comuna Stăuceni și-au: dezvoltat abilităţile de lider; dezvoltat potenţialul
fizic, intelectual și psihosocial; crescut reușita la învăţătura și sunt capabili să se adapteze cu
succes la cerinţele școlare; au devenit mai prietenoși, mai toleranţi, și sunt mai respectuoși și
mai empatici;

Prânz;
Impact:
20 de copii au participat la activităţile din cadrul Atelierului de creaţie și-au dezvoltat creativitatea, asiduitatea, au învăţat să lucreze independent; au obţinut abilităţi de comunicare; au
învăţat să găsească soluţii amiabile pentru diverse situaţii conflictuale;
4400 de prânzuri calde au fost oferite pe parcursul anului;
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Proiect: „TANZ DIE TOLERANZ” - DANS COMUNITAR

2016

Proiect: „COPII CU VIITOR- UN VIITOR PENTRU COPII”

Crearea unui mediu în care copiii și tinerii din localităţile rurale să fie susţinuţi în dezvoltarea unor
perspective – atât pentru ei, cât și pentru colegii lor, asistenţă psihologică, educaţională în cazul
copiilor care nu au o comunicare cu părinţii și care, de obicei, trec foarte ușor într-o stare depresivă.
Perioada de implementare: octombrie 2013 - decembrie 2016;
Finanţatori: Caritas Viena și Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri oferite de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare;
Parteneri: Fundaţia Regina Pacis, Misiunea Socială "Diaconia", Asociaţia Obștească Altruism;
Activităţi:
Organizarea „Clubul Tinerilor” (ianuarie – mai);
Proiectul „Tanz die Toleranz” - dans comunitar pentru copii și adolescenţi din familii social defavorizate din stânga Nistrului, asigură accesul la dans pentru toţi copiii, indiferent de provenienţă, statut
social și abilităţi și, încurajezează copiii să fie deschiși spre a descoperi potenţialul lor prin dans, să
consolideze comunicarea și să-i ajute să se dezvolte și să se respecte reciproc.
Perioada de implementare: 2015 - 2016
Finanţatori: Caritas Viena
Organizarea a 2 tabere de vară în 2 localităţi transnistrene ( Rașcov, r. Camenca și Tiraspol);
Lecţii de dans comunitar prin îndrumarea coregrafilor internaţionali Romina Kolb și Sandino
Rossmann Cristina Emelina, asistate de coregraful local: Ana Bidiac;
Realizarea unui spot video cu performanţa copiilor;
Impact:
100 copii cu vârste cuprinse între 5 - 9 ani au învăţat să danseze la taberele de vară organizate
în cadrul proiectului: „Tanz die Toleranz”:
și-au dezvoltat potenţialul fizic și psihosocial;
și-au creat prieteni noi, au învăţat să se accepte unul pe altul, au devenit mai toleranţi;
au devenit mai prietenoși, mai toleranţi, și sunt mai respectuoși și mai empatici;

Implementarea Mini - Granturilor (aprilie- iunie);
Organizarea seminarului: „Situaţii de criză, traume și fenomenul suicidal la copii și adolescenţi”
Organizarea ToT pentru Tineri: „Forme şi cauze ale manifestărilor de violenţă în școală – modalităţi de prevenţie și intervenţie“ în cadrul campaniei „Copiii spun Nu Violentei în scoală“.
Marcarea pe 10 septembrie a Zilei Mondiale de Prevenire a Suicidului. Evenimentul a avut loc
în Gradina Publică „Ștefan cel Mare“ din Chișinău;
Desfășurarea Campaniei „Copiii spun Nu Violentei în scoală“ în cele patru localităţi (satele Mitoc, Puţintei si Ciocâlteni, or. Orhei) - (octombrie – noiembrie 2016)
Impact:
137 copii-adolescenţi din mediul rural (raionul Orhei, localităţi Mitoc, Ciocâlteni, Puţintei) au
participat la activităţile săptămânale organizate în cadrul Cluburilor pentru Tineri
46 de copii au participat la seminare tematice;
circa 3000 de persoane au participat la Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului.
4 idei de mini-granturi propuse de copii au fost implementate;
De menţionat că contribuţia oferită de localităţi în cadrul propunerilor pentru mini-grant a
fost de 15% din suma oferită de Caritas Moldova. Valoarea mini-grantului a fost de 1450 de
euro pentru fiecare localitate.
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4 IDEI DE MINI-GRANTURI AU FOST IMPLEMENTATE:

2016

Proiect: „FLY” - EDUCAŢIE FINANCIARĂ PENTRU TINERI

1. ȘCOALA SECUNDARĂ MIHAI EMINESCU, OR. ORHEI
„Sunet melodios - Copil fericit” Sistemul sonor muzical modern
funcţionează fără a fi conectat la electricitate pentru utilizare în
timpul evenimentelor și activităţilor de la școală și care servesc ca
radio școlar.
„Iubește-ţi școala și plantează o floare” - 60 de elevi au plantat
mai mult de 190 de flori și arbuști, pentru un aspect mai frumos în
curtea școlii. Ulterior, 22 de elevi au format "Patrula Verde" însărcinată să supravegheze și să aibă grijă de teritoriul verde în viitor.
Fiecare clasă a primit un sector care să aibă grijă în cursul anului.

2. ȘCOALA SECUNDARĂ DIN SATUL MITOC
„Laboratorul multidisciplinar TIC” - Software-ul educaţional și
tabla interactivă instalate în laboratorul multidisciplinar ceea ce a
facilitat activitatea de învăţare a disciplinelor școlare pentru elevi.
Membrii grupului de iniţiativă, care au avut deja experienţă în
lucrul la o astfel de tablă interactivă, au instruit colegii de clasă și
copiii din școala lor.

3. LICEUL DIN SATUL CIOCÂLTENI
„Ziarul școlar "NOI - noua generaţie” - 5 elevii au format echipa
editorială au început în septembrie lucrările la ziarul electronic.
Echipaţi cu computer, monitor, imprimantă și aparat de fotografiat,
elevii au raportat în ziarul lunar despre viaţa școlară, activităţile
extrașcolare, rezultatele concursurilor, anunţuri de evenimente,
glume și curiozităţi.
Până la 31 decembrie au apărut 4 numere ale ziarului. Pentru a
asigura durabilitatea ziarului școlar, membrii echipei au început să
antreneze următoarea generaţie de tineri jurnaliști.

4. ȘCOALA SECUNDARĂ DIN SATUL PUŢINTEI
„Un corp sănătos - o minte sănătoasă” - Nesatisfăcuţi de condiţiile
din sala sportivă a școlii, elevii au optat pentru crearea unui centru
de fitness echipat cu banda de alergare, bicicletă și loc amenajat
de gimnastică. Ei au fost implicaţi activ în lucrările de reparaţii ale
sălii și în colectarea contribuţiei din partea administraţiei școlare.
Sala de fitness este deschisă în anumite ore pentru tineri dar și
pentru membrii comunităţii.

Proiectul Educaţie financiară pentru tineri (FLY) oferă un curs comprehensiv de instruire care se
focusează pe necesităţile elevilor din învăţământul secundar profesional, oferindu-le orientarea în
stabilirea obiectivelor financiare, planificarea și gestionarea bugetului, folosirea corectă a instrumentelor financiare, ceea ce contribuie la dezvoltarea unei gândiri economice.
Perioada de implementare: iulie 2015 - prezent;
Finanţatori: CRS (Catholic Relief Service din SUA);
Impact:
190 de elevi din 4 școli profesionale din Moldova (Scoală profesionala din Căușeni, Școlile
profesionale nr 1 și 8 din Chișinău, Colegiul Naţional de Viticultură și Vinificaţie din Chișinău)
au participat în la cursuri de educaţie financiară;
și-au dezvoltat abilităţile de comunicare, de soluţionare a conflictelor;
și-au mărit încrederea în sine și branding personal;
3 training-uri pentru trainerii cu durata de o zi, în a preda curriculum FLY semenilor lor;
4 idei de mini-granturi implementate în instituţiile lor de învăţământ;
Organizarea Conferinţei finale a proiectului;
Au fost stabilite parteneriate cu Școala Profesională Nr.3 din Bălţi, Școala Profesională nr. 1 or.
Cahul;
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Proiect: „TINERII PENTRU COMUNITATE ȘI LUME”

ACTIVITĂŢILE VOLUNTARILOR:
1. ELABORAREA PLANURILOR DE LUCRU
Fiecare moderator a organizat întâlniri la nivel
local cu grupul de voluntari pentru a elabora:
planul de lucru; întâlniri cu voluntarii pentru a
discuta diverse probleme identificate.

2. PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI
Pentru a face vizibile activităţile grupurilor de
tineri voluntari din localităţi (Sloboda-Rașcov,
Rașcov, Tiraspol, Bălţi, Bender, Râbniţa, Creţoaia
și Chișinău) a fost creată pagina de Facebook în
care săptămânal se postează informaţii referitor
la activitatea voluntarilor.

3. SCHIMB DE EXPERIENŢĂ

Implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităţii și în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar și
republican. Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova vine în ajutorul tinerilor în dezvoltarea comunităţii din care fac parte, prin implementarea proiectului „Tinerii pentru comunitate şi lume”.
Strategia generală este de a crește capacitatea de implicare a tinerilor și a altor membri ai comunităţii, ca resursă capabilă pe lângă parohiile ţintă, cu scopul de a-i motiva să identifice problemele din
comunitatea lor și să pună în aplicare proiecte / iniţiative pentru a le soluţiona.

Un grup de cercetași din Franţa a venit în perioada
de vară (iulie - august) să își împărtășească experienţa de organizare a acţiunilor de solidaritate în
comunităţi. Astfel, timp de patru săptămâni, ei au
ajutat tinerii din Stârcea să pregătească o tabără de vară pentru copii, să lucreze în comunitate
– s-au implicat în acţiuni de curăţare a cimitirului
din localitate; au ajutat persoanele ţintuite la pat
și au renovat o cameră în casa parohială, unde de
obicei se adună tineri din comunitate.

Finanţatori: PORTICUS;

La Rașcov și Tiraspol, în vara anului 2016, a avut
loc pentru a doua oară proiectul „Tanz die Toleranz" pentru copii cu implicarea coregrafilor austrieci. Astfel, câte 2-3 tineri voluntari locali s-au
implicat activităţi pentru a coordona cu copii.

Impact:

4. ÎNTÂLNIRI TEMATICE

Perioada de implementare: 2013 - 2016;

300 DE TINERI

CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 14-25 DE ANI
au fost implicaţi în activităţi de voluntariat
au devenit mai deschiși, mai sociabili
au devenit interesaţi de viaţa comunităţii

7

DIN
LOCALITĂŢI
DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI
mun. Chișinău, s. Stârcea, or. Bălţi
or. Tiraspol, or. Bender, or. Râbniţa
s. Sloboda-Rașcov, s. Rașcov

Moderatorii grupurilor de voluntari au elaborat
o serie de întâlniri pe diverse teme sociale, în
care copiii și tinerii au fost familiarizaţi cu vulnerabilitatea populaţiei din Republica Moldova.
Subiectele discutate au fost în formă liberă, cu
dezbateri, situaţii diverse, jocuri de rol pe diverse probleme sociale: dependenţa de droguri, alcoolismul, fumatul, fuga de acasă, maternitate
precoce, sinuciderea în rândul tinerilor, șomajul,
de asemenea despre necesităţile vârstnicilor,
traficul de fiinţe umane, izolarea de societate etc.

2016
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5. COMPETIŢIE DE PROIECTE MICI, IMPLEMENTAREA INIŢIATIVELOR LOCALE

6. IMPLICARE ÎN CAMPANII DE CARITATE

Voluntarii au avut posibilitatea de a se să se implica în îmbunătăţirea comunităţii lor, prin elaborarea
unor propuneri de proiecte.

În colaborare cu departamentul de „Colectare de Fonduri” al Fundaţiei Caritas Moldova, voluntarii s-au implicat în mai multe campanii locale:

TINERI DIN

5 REGIUNI AU REUȘIT SĂ ÎȘI IMPLEMENTEZE PROIECTELE:

s. Sloboda-Rașcov: Renovarea zonei de agrement pentru tineri
au instalat echipament sportiv pentru dezvoltarea abilităţilor fizice;
au fost sudate și vopsite echipamentele sportive deja existente;
au instalat containerele de gunoi și învaţă copiii sa păstreze curăţenia și ordinea;

Campania de Paște „Masa bucuriei”
Voluntarii Young Caritas au avut posibilitatea să simtă rezultatele
muncii lor, a donaţiilor colectate, al timpului și al energiei dăruite,
cât și implicarea la distribuirea pachetelor alimentare persoanele
nevoiașe.
Acţiunia de caritate „Lumânarea Credinţei”

Tinerii voluntarii au înnoit conexiune la Internet prin WI-FI pe teritoriul Parohiei „Sfânta Treime", prin
intermediul căruia au acces la informaţii: Centrul pentru Tinerii voluntari, "Apartamentele sociale"
pentru tinerii din familii defavorizate, Centrul Medical, Societatea de Cultură Poloneză "Jasna Góra.

Voluntarii au participat la decorarea lumânărilor în cadrul Atelierului „Dăruiește Lumină„ desfășurat în perioada Adventului în incitanta biroul Caritas Moldova de 2 ori pe săptămână. Iar duminica
s-au implicat în vinderea lumânărilor la Episcopia romano-catolică
„Providenţa Divină” din Chișinău. Cu banii colectaţi din vânzare
s-au procurat produse alimentare pentru masa de Crăciun și au
fost distribuite în Ajun persoanelor nevoiașe.

s. Rașcov: 1. Crearea și organizarea spaţiului pentru voluntari

Campania „Donează împotriva sărăciei!”

Datorită mini proiectului implementat, a fost creat și amenajat un spaţiu în care circa 20 de voluntari
din satele Rașcov și Katerinovka se pot întâlni și lucra oricând doresc iar nivelul de incluziune activă
în planificarea muncii și rezolvarea problemelor este în creștere.

Din dorinţă de a oferi un pic de fericire și lumină celor aflaţi în sărăcie extremă, în ajunul Sfintelor Sărbători de Paște și de Crăciun,
voluntarii s-au implicat campania „Donează împotriva sărăciei”
organizata de Caritas Moldova în parteneriat cu magazinul Bonus,
prin informarea cumpărătorilor, sortarea produselor alimentare și
distribuire pachetelor alimentare persoanelor de vârstă a III fără
surse suficiente de venit.

or. Tiraspol: Asigurarea accesului tuturor enoriașilor și voluntarilor la tehnologia informaţională

s. Rașcov: 2. Actualizarea inventarului în cantina socială a copiilor
Voluntarii au decis în cadrul comisiei locale că doresc să contribuie la reînnoirea veselei din cadrul
cantinei socială de la Centrul de Zi Caritas din s. Rașcov, la care zilnic se alimentează circa 80-90
copii cu vârstă școlară de la 7 la 16 ani din satele Katerinovka și Rașcov. Astfel au fost achiziţionate
seturi noi de tacâmuri pentru 90 de copii și câteva ustensile de bucătărie.
or. Râbniţa: 1. Crearea și organizarea unui spaţiu pentru tineri, voluntari și adulţi
Grupul de iniţiativă a voluntarilor a organizezat un loc special pentru copiii, tinerii, vârstnicii din
Centrul Social Caritas din Râbniţa în care să petreacă timpul interesant și util împreună. Astfel, prin
intermediul proiectului au completat inventarul de jocuri recreative existente cu jocurilor educative
pentru toate vârstele și a rezolvat problema cu iluminarea sălii. Totodată, tinerii au devenit mai sensibili, mai responsabili și mai implicaţi în dezvoltarea activităţilor pentru copii, tineri, adulţi și vârstnici.
or. Râbniţa: 2. „Noi - noua generaţie a parohiei din Râbniţa"
Voluntarii activi din cadrul parohiei, foști beneficiari ai Centrului de Zi pentru copii, Caritas din or.
Râbniţa în cadrul căruia primeau zilnic prânz cald, fructe și legume cultivate în grădina parohială, au
decis ca prin intermediul mini-proiectului să achiziţioneze unelte speciale pentru îngrijirea grădinii: o
moto-cositoare, o scară, lopeţi, greble, sapă, foarfece de grădină. De asemenea, tinerii voluntari s-au
angajat să aibă grijă de grădina parohială și amenajarea teritoriului adiacent.

Acţiunea de solidaritate de „Ziua internaţională a copilului
bolnav de cancer”
Echipa de voluntari Young Caritas Moldova au mers la Spitalul
Oncologic, Departamentul de Hematologie sa organizeze doua
ateliere: “împletirea brăţărilor din panglici și elastic” și “modelare
figurinelor din baloane”.

7. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR COMUNE PENTRU TINERII
VOLUNTARI
Moderatorii locali au realizat ședinţe de evaluare a implementării
activităţilor realizate anterior. În cadrul întrunirilor s-au planificat
activităţile viitoare. Pentru a motiva și mobiliza voluntarii să se
implice activ în realizarea activităţilor propuse, moderatorii locali
au organizat excursii în pădure, escaladarea stâncilor, au organizat
și frigărui cu tinerii voluntari, jocuri în aer liber alături de voluntari
și copiii din parohie.

2016
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FESTIVALUL VOLUNTARILOR:
FESTIVALUL
VOLUNTARILOR
A LUAT NAȘTERE
ÎN ANUL 2009 CU
SCOPUL DE A:
recunoaște munca şi
meritele voluntarilor;
promova activităţile
de voluntariat;

La data de 19 noiembrie 2016, la Chișinău a avut loc ediţia a VIII-a al Festivalului Voluntarilor Caritas Moldova. La acest eveniment au fost invitaţi cei mai activi membri ai „YOUNG Caritas Moldova”
din cadrul filialelor naţionale Caritas din: Bălţi, Râbniţa, Rașcov, Slobozia Rașcov, Sângerei, Tiraspol
și Bender/Tighina și invitaţi speciali voluntarii Fundaţiilor de Binefacere: „Casa Providenţei”, „Don
Bosco”, „Regina Pacis”, și ai Asociaţiei Obștești CONCORDIA. Proiecte Sociale.
Festivalul a început cu o binecuvântarea solemnă în capela “Sf. Alois Skrosoppi” din sectorul Buiucani al capitalei. Sfânta Liturghie a fost celebrată de Înalt Preasfinţitul Episcop de Chișinău Anton
Coșa împreună cu încă șase preoţi ai Episcopiei de Chișinău și Părintele – Diacon Edgar Vulpe.
Preasfinţia Sa Anton Coșa a binecuvântat activitatea voluntarilor adresându-le un discurs călduros
de bun venit. Totodată, Părintele Diacon Edgar Vulpe a venit cu mesaje de felicitare și apreciere.
Voluntarii au efectuat o analiză SWOT a activităţii Fundaţiei și, sub îndrumarea psihologului Marcel
Pascal au participat la ateliere de lucru pe tema „Tehnici de comunicare eficientă”.

Recunoștinţa muncii voluntarilor a fost apreciată prin premii și
diplome acordate grupurilor active de voluntari Caritas Moldova.

încuraja voluntarii
din localităţi;

„Să lucrezi cu cei săraci, grav bolnavi, cu tinerii din familiile
dezavantajate, cu oameni fără un loc stabil de trai, ar fi imposibil fără o credinţă sinceră în Dumnezeu. Credinţa, care este
întruchipată în cazuri specifice, ne dă speranţă că munca
noastră este semnificativă și generează rezultate impresionante.
Instruirile în comunicarea interpersonală sunt extrem de importante pentru voluntarii noștri, deoarece ei sunt mereu în
contact direct cu oamenii”.
Andrei Bolocan, Director Caritas Moldova

START
COMPETIŢIEI
DE
PREMIERE
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2016

CAMPANII DE CARITATE

CAMPANIA DE PAȘTE „MASA BUCURIEI”
Donaţia ta poate umple farfuria unui flamând!
Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova a desfășurat Campania de Paște „Masa Bucuriei” în orașele:
Tiraspol, Bălţi, Stăuceni;
Organizator: Misiunea Socială „Diaconia”;
Parteneri locali: Caritas Moldova a desfășurat Campania „Masa Bucuriei”: Bălţi – „Fourchet Centru”,
„Fourchet 2”, Green Hills”, „Linella”, „Unimarket”; Stăuceni – Linella; Tiraspol – Fourchet;
Scopul campaniei: colectarea produselor alimentare pentru persoane nevoiașe.
Rezultatele campaniei pe parcursul anului 2016:

1412 KG de produse alimentare au fost colectate;
144 PERSOANE NEVOIAȘE au primit produse alimentare.
45 VOLUNTARI IMPLICAŢI

CAMPANIA: „DONEAZĂ ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI”
De sărbători avem posibilitatea să oferim celor mai nevoiași speranţa unei lumi mai bune!
Organizator: Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova
Partener local: „Hypermarket BONUS”
Scopul campaniei: colectare de produselor alimentare neperisabile și produselor igienice pentru
persoanele nevoiașe aflate în sărăcie extremă: copii din familii social vulnerabile, bătrâni singuratici.
Rezultatele campaniei pe parcursul anului 2016:

700 KG de produse alimentare și igienice au fost colectate;
140 PERSOANE NEVOIAȘE au primit pachete cu produse alimentare și igienice;
35 VOLUNTARI IMPLICAŢI
Împreună devenim mai buni, ne sensibilizăm pentru a oferi un mic ajutor celor aflaţi în necaz!
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CAMPANIA: „LUMÂNAREA CREDINŢEI”
Partener: Episcopia romano–catolică „Providenţa Divină”, Chișinău;
Scopul campaniei: colectarea surselor financiare pentru persoane nevoiașe.
Rezultatele campaniei pe parcursul anului 2016:

800 LEI / 8 PACHETE ALIMENTARE
8 VOLUNTARI IMPLICAŢI
CAMPANIA: „AJUTĂ-I SĂ SE REINTEGREZE!”

CAMPANIA: „ȘI EI SUNT AI NOȘTRI”
Scopul campaniei: sprijinirea copiilor social – vulnerabili din regiunea transnistreană, beneficiari ai
centrelor de zi sau plasament temporar pentru copii din Tiraspol, Tighina / Bender, Sloboda – Rașcov
ale Fundaţiei de Binefacere Caritas Moldova.
Rezultatele campaniei pe parcursul anului 2016:

7367 LEI
CAMPANIA: „SALVEAZĂ VIAŢA COPIILOR”

Partener: Episcopia romano–catolică „Providenţa Divină”, Chișinău;

Parteneri: „Hypermarket BONUS, magazinul „Lumea Plăcintelor”;

Scopul campaniei: colectare de pături groase, plăpumi, lenjerie de pat pentru persoane fără adăpost
care se cazează pe timp de iarnă la „Căminului de Noapte Sfântul Ștefan” din c. Stăuceni.

Scopul campaniei: colectarea de fonduri pentru copii grav bolnavi.

Rezultatele campaniei pe parcursul anului 2016:

25 SETURI DE LENJERIE DE PAT / 15 PROSOAPE / 12 PĂTURI GROASE / 3 PERNE
CAMPANIA: „MOȘ CRĂCIUN POŢI FI CHIAR TU!”
Partener: „Darwin”;
Scopul campaniei: colectarea fonduri pentru familii nevoiașe, cu 5 copii.
Rezultatele campaniei pe parcursul anului 2016:

10.033 LEI - Din banii colectaţi s-au cumpărat produse alimentare, haine, rechizite școlare pentru copii și s-a acordat ajutor financiar pentru achitat serviciilor comunale.

2016

Rezultatele campaniei pe parcursul anului 2016:

4100 LEI - Valentin P. diagnosticat cu distrofie musculară, a primit ajutor financiar pentru
reabilitare medicală în Polonia.
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DONAŢII LOCALE:
Donaţii cu cardul online

GRANTURI INTERNAŢIONALE:
7 808.41 lei

Donaţii cash la sediul oragnizaţiei
Donaţii persoane fizice prin terminale de plată RunPAy

2016

2 4125.32 lei
2 280.74 lei

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare

2 393 600 lei

Caritas Cehia Workshop

281 986,13 lei

Caritas Europa-CDF

28 776,04 lei

Donaţii persoane fizice prin terminale de plată MMPS

4 699 lei

Caritas Italia

108 855,97 lei

Tititi si C SRL

19 180 lei

Caritas Luxemburg

156 313,50 lei

Cifrotech SRL

10 033 lei

Caritas Monaco

21 441,96 leI

Caritas România

22 176,99 leI

Esplan Lux SRL

7 140 lei

Sales House Hendrix Bail SRL

6 905 lei

Set Service SRL

2 040 lei

Asociaţia de Caritate Un Pas Împreuna

BUNURI DONATE:

1 214 lei

Caritas Vienna

9615681,57 leI

Komensky Fund

382912,47 leI

CDF Build up a sustainable Caritas

22302,40 leI

CRS

494685 leI

Caritas Cehia, Ostrava-Opava
Consumabile medicale
CARITAS VIENA

Articole de mobilier
Mașină de spălat haine

KOLPING ROMANIA

Produse alimentare

SC PANILINO SRL

Produse de patiserie

109381,07 leI

Fundaţia Renovabis

662 652 leI

US BC CEE Parish Social Ministry

252819,44 leI

Salon Real

27521,93 leI

FONDURI PUBLICE:

Haine și încăltaminte

PERSOANE FIZICE
DIN CHIȘINĂU

Cărti
Jucării
Saltea

191475,36

LEI

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

2015
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ÎN 2016, CARITAS A GESTIONAT:
grupul ţintă

lei

Proiect: Îngrijiri Medico-Sociale la Domiciliu

bolnavi abandonaţi

1129751.25

Proiect: HELP - Ajutor persoanelor singuratice în etate

bolnavi abandonaţi

1717940.37

Centrul medico- social de îngrijiri la Domiciliu Grigărauca

bolnavi abandonaţi

107610.92

Îngrijiri la domiciliu CNAM

bolnavi abandonaţi

191475.36

Pachete alimentare pentru bolnavi

bolnavi abandonaţi

21841.44

AM AMELIORAT DUREREA

3168619.34
grupul ţintă

lei

copii în situaţie de risc

360675.73

persoane în nevoie stringentă

709892.99

persoane în etate

297564.72

persoane fără adăpost

661649.61

AM ACŢIONAT UNDE NU ERA TIMP DE AȘTEPTAT

Proiect: Nașii de botez
Proiect: Asistenţă individualizată de urgenţă
Proiect: Centrul de zi pentru persoane în etate, Râbniţa
Proiect: Căminul de noapte Sf. Ștefan

1390880.05
grupul ţintă

lei

copii și tineri în situaţie de criză

1463616.00

Proiect: Centrul de zi pentru copii, Rașcov

copii din familii social vulnerabile

740575.82

Proiect: Centrul de zi pentru copii Bălţi

copii din familii social vulnerabile

374800.47

Proiect: Centrul de zi pentru copii Rîbniţa

copii din familii social vulnerabile

508765.02

Proiect: Atelier de creaţie, Bender

copii din familii social vulnerabile

230 233.27

copii preșcolari

530435.31

copiii de vârstă școlară din familii
social-vulnerabile din zonele rurale

1174080.97

copii din familii social vulnerabile

136198.35

tineri și lideri comunitari

511435.83

copii și tineri

51 160.98

AM OFERIT OPORTUNITĂŢI COPIILOR ȘI TINERILOR

Proiect: Centrul de zi și plasament, Petrușca

Proiect: Centrul educativ preșcolar Sloboda-Rașcov
Proiect: Copii cu viitor- viitor pentru copii
Proiect: Tanz die Toleranz
Proiect: Tinerii pentru comunitate și lume
Proiect: FLY - Educaţie financiară pentru tineri

5721302.02

1028 08 01 .41

LEI

CARITAS VĂ ÎNDEAMNĂ
SĂ CONTRIBUIŢI CU:
produse alimentare
haine și încălţăminte pentru copii și adulţi
rechizite școlare
medicamente, articole de igienă, lenjerie de pat
scutece pentru copii/maturi
cărucioare cu rotile, premergătoare, cârje
saltele anti-de cubitus, paturi multifuncţionale
materiale de pansament, catetere

lemne, cărbune
mobilier, tehnică de uz casnic
perne, saltele, veselă de bucătărie

ÎN 2017, CARITAS
SE ANGAJEAZĂ
SĂ INTERVINĂ
ÎN CAZUL:
copiilor cu nevoie
stringentă de intervenţie
chirurgicală, familii în
situaţie de nevoie urgentă;
pacienţilor depravaţi
de condiţii adecvate
de tratament;
persoanelor lipsite adăpost,
copiilor și tinerilor în grupul
de risc;

materiale pentru ateliere pentru copii
jocuri de masă și de teren pentru copii
echipament sportiv, computere

persoanelor izolate ţintuite
la pat, bătrânilor cu venituri
mici și copiilor;

materiale pentru reparaţia locuinţei copiilor
cărţi didactice, de dezvoltare și de cunoaștere
instrumente pentru ateliere de creaţie

tinerilor cu posibilităţi
educaţionale limitate;

ajutor financiar pentru organizarea excursiilor,
merge la piscină
ajutor financiar pentru intervenţii chirurgicale
ajutor financiar pentru asigurarea locuinţei celor
depravaţi de ea
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ÎNCHEIERE

UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST

HARTA
PROIECTELOR
2016

„Unde este dragoste și caritate, acolo este Dumnezeu” –
aceste cuvinte din imnul străvechi al Bisericii Occidentale
pot fi considerate și imnul organizaţiei noastre, căci anume
aceste cuvinte reflectă în deplină măsură esenţa existenţei
Fundaţiei de Binefacere.

ANDREI BOLOCAN
DIRECTOR CARITAS MOLDOVA

Milostenia și dragoste faţă de cel nevoiaș sunt două componente necesare pentru a construi relaţia noastră cu Dumnezeu.
Caritatea nu este doar o faptă ci o predispunere sufletească
și compasiune care ne-au fost oferite drept model de către
Isus Cristos. Milostenia noastră este centrată pe demnitatea
umană, deoarece ajutând–ul pe cel nevoiaș noi împărtășim
cu el suferinţa, îl ajutăm sa-și ducă crucea și într-un final vedem
în cel nevoiaș imaginea lui Dumnezeu călcată în picioare de
greutăţile vieţii. Poruncile date de Salvator ne cer să ne iubim
aproapele. Dragostea este una dintre cele mai importante
virtuţi creștine și este veriga de legătură între oameni. Fără
dragoste societatea noastră nu ar putea să se dezvolte armonios.
Suntem recunoscători tuturor celor care în anul 2016 au fost
alături de noi și împreună cu noi au participat în viaţa oamenilor nevoiași. Mulţumim tuturor care au contribuit financiar
sau nemijlocit așa cum a spus Ioan Gură de Aur”… a hrănit
pe cel flămând, a dat de băut celui însetat, a îmbrăcat pe cel
gol sau pe cel nevoiaș, a vizitat un bolnav, a primit un străin
în casa sa…” .

Cu respect,
Andrei Bolocan

MUN. CHIŞINĂU

1. Young Caritas
2. Centrul medico-social
3. Dansul Toleranţei
4. Educaţie financiară pentru tineri
5. Nașii de botez
6. Asistenţă individualizată de urgenţă
7. Copii cu viitor- viitor pentru copii

COM. STĂUCENI

1. Young Caritas
2. Masa Bucuriei
3. Centrul medico-social
4. Cămin de noapte „Sf. Ștefan
5. Nașii de botez

OR. ORHEI
1. ”Copii cu viitor - un viitor pentru copii”
OR. UNGHENI
1. Nașii de botez
OR. RÂȘCANI
1. Nașii de botez
OR. CĂUŞENI
1. Educaţie financiară pentru tineri

MUN. BĂLŢI
1. Young Caritas
2. Masa Bucuriei
3. Tabără pentru copii
4. Dansul Toleranţei
5. Centrul de zi pentru copii
6. Nașii de botez
OR. CUPCINI
1. Nașii de botez
S. CREŢOAIA, R-N ANENII NOI
1. Nașii de botez
S. STÂRCEA, R-N GLODENI
1. Centrul medico-social
S. GRIGORĂUCA, R-N SÎNGEREI
1. Centrul medico-social
2. Nașii de Botez
OR. BENDER/TIGHINA
1. Young Caritas
2. Centrul medico-social
3. Centrul de zi pentru copii
4. Nașii de botez

OR. TIRASPOL
1. Young Caritas
2. Centrul medico-social
3. Plasament pentru copii Petrușca
4. Nașii de botez
5. Tanz die Toleranz
OR. RÂBNIŢA
1. Young Caritas
2. Centrul de zi pentru persoane în etate
3. Tabără pentru copii
4. Centrul de zi pentru copii
5. Nașii de botez
S. RAȘCOV, R-N CAMENCA
1. Young Caritas
2. Centrul medico-social
4. Tanz die Toleranz
5. Centrul de zi pentru copii
6. Nașii de botez
S. SLOBOZIA RAȘCOV, R-N CAMENCA
1. Young Caritas
2. Centrul educativ preșcolar
3. Nașii de botez

Pune-ți amprenta pentru a schimba destine
Împreună putem să schimbăm destinul unui copil, care este neglijat la școală de către
profesori deoarece este din familie vulnerabilă, și nu reușește să-și facă temele pe acasă.
Este luat în derâdere de către semenii săi, deoarece are haine mai puţin la modă, sau nu le
are. Nu frecventează școala pentru a munci la câmp ca să-și câștige de mâncare. Împreună
putem să lăsăm amprenta noastră în viaţa acestui copil.
Împreună putem să schimbăm destinul unei persoane singuratice, care din motiv de boală,
practic, este imobilizat în casă. Împreună putem să lăsăm amprenta noastră, prin acordarea
sprijinului medical și social.
Împreună putem să schimbăm destinul persoanelor aflate în situaţii dificile, care din diverse
motive se simte neputincios să găsească un adăpost, să renunţe la vicii sau să își găsească
un post de lucru. Împreună putem să lăsăm amprenta noastră, să le oferim un adăpost și
sprijin în reintegrare.

Cum poţi să-ţi lași amprenta?
1.
2.
3.
4.

Devino Voluntar! Donează bunuri! Devino partener Caritas!
Donează prin card bancar la www.caritas.md
Donează prin terminalele de plată RunPay și MMPS
Donează prin transfer bancar

MDL
COD FISCAL: 1015620003945
IBAN: MD63VI225120000100479MDL
BANCA: BCA „Victoriabank” Filiala Nr. 3, or. Chişinău
CODUL BĂNCII: VICBMD2X416
BENEFICIAR: FB Caritas Moldova
EURO
IBAN: MD52VI000222421700100479
BANK: VICTORIABANK, Chișinău, Moldova
SWIFT: VICBMD2X
BENEFICIAR: FB Caritas Moldova

Strada Gheorghe Asachi 30/1, mun.Chișinău, Republica Moldova, MD-2028
Email: secretariat@caritas.md, Tel/fax: +373 22 29 31 49, www.caritas.md

