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CINE SUNTEM?
Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova, creată la 10 mai 1995 de către
Episcopia Romano-Catolică de Chișinău 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.
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Omul are o valoare nemărginită deoarece a fost creat după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu și el este obiectul și
scopul iubirii lui Dumnezeu. Valoarea spirituală supremă a
omului se manifestă prin calea sa către Dumnezeu. Drumul
spre Dumnezeu este posibil doar prin grija față de alți oameni.

Caritas Moldova își desfășoară activităţile pe teritoriul Rep. Moldova prin
intermediul echipei naţionale (47 de colaboratori și 160 de voluntari) și
a reţelei regionale din mun. Chișinău, com. Stăuceni, s. Stârcea (r. Glodeni), s. Creţoaia (r. Anenii Noi), s. Grigorăuca (r. Sângerei), mun. Bălţi,
or. Tiraspol, or. Bender/Tighina, or. Râbniţa, s. Rașcov și s. Slobozia Rașcov (r. Camenca).

Să urmezi calea Lui înseamnă să mergi în întâmpinarea
oamenilor. Grija față de alți oameni se poate manifesta doar
atunci când omul trăiește în societate și nu poate exista înafara
societății. Iată de ce existența unică a omului de fapt înseamnă
existența împreună cu alți oameni și conlucrarea cu ei. Omul
este începutul societății și anume din acest motiv omul trebuie
să fie scopul tuturor manifestărilor sociale. Relațiile dintre noi
și ceilalți oameni sunt de fapt întâlniri care nu sunt posibile fără
Dumnezeu, deoarece componenta principală a acestor relații
este grija reciprocă.

Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova este unul dintre cei 48 de membri ai Federaţiei
Caritas Europa și membru al Caritas Internationalis, o confederaţie globală care cuprinde
162 de organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme și 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.

A avea grijă de altcineva înseamnă să ajuți pe cel căruia îi
este mai rău decât ție. Mulți oameni locuiesc în sărăcie iar
milostenia noastră poate fi unica lor speranță și salvare.

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

A avea grijă de altcineva înseamnă să știi să vorbești despre
iubirea milostivă; nu vorbe deșarte despre iubire ci să știi să
rostești acele cuvinte care vor determina alți oameni să ajute pe
cineva, acele cuvinte care îți ușurează sufletul.

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

MISIUNE

VIZIUNE

VALORI

A avea grijă de cineva înseamnă a ști să iei decizii corecte.
Fiecare din noi are autoritate diferită însă fiecare din noi, în măsura nivelului său de responsabilitate poate lua anumite decizii
care îl vor apropia pe om de Dumnezeul milostiv.
Suntem recunoscători partenerilor europeni , fără ajutorul cărora
nu am fi putut realiza multe proiecte atât de importante pentru
țara noastră.
Le spunem ”Mulțumesc!” cetățenilor Republicii Moldova care au
răspuns chemării noastre de a ajuta pe cei nevoiași.
Suntem recunoscători voluntarilor noștri care s-au implicat altruist
în toate campaniile noastre.
Vrem să le mulțumim tuturor celor care în 2017 au fost alături
de noi, care au avut grijă și au fost milostivi față de cei nevoiași.

PROIECTE
CARITAS MOLDOVA
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,
PAROHII ROMANO-CATOLICE
voluntarismul, integritatea și transparenţa.

MUN. CHIŞINĂU
1.
2.
3.
4.
5.

Centrul Medico-Social
Educaţie Financiară pentru Tineri
Asistenţă Socială
Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
Organizare Comunitară

MUN. BĂLŢI

1. Centrul de Zi pentru Copii
2. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
3. Educaţie Financiară pentru Tineri
4. Asistenţă Socială
5. DARE

OR. TIRASPOL

1. Centrul Medico-Social
2. Plasament Temporar pentru Copii „Petrușca”
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova

DOMENII DE ACTIVITATE

COM. STĂUCENI

1. Centrul de Zi pentru Copii „Arca lui Noe”
2. Centrul Medico-Social
3. Căminul de Noapte „Sf. Ștefan”

S. STÂRCEA, R-N GLODENI
1. Centrul Medico-Social

OR. RÂBNIŢA

1. Centrul de Zi pentru Persoane în Etate
2. Centrul de Zi pentru Copii
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova

S. RAȘCOV, R-N CAMENCA
OR. UNGHENI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1. Centrul Medico-Social
1. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
2. Centrul de Zi pentru Copii
S. CREŢOAIA, R-N ANENII NOI
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
1. Asistenţă Socială
OR. BENDER/TIGHINA
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ
ȘI SOCIALĂ
2. Tabere de Vară
pentru Copiii din Moldova
1. Centrul Medico-Social
S. SLOBOZIA RAȘCOV, R-N CAMENCA
2. Atelier de Creaţie pentru Copii
1. Centrul Educativ Preșcolar
S. GRIGORĂUCA, R-N SÎNGEREI
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
2. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
EDUCAŢIE,
1. Tabere de Vară
pentru Copiii din Moldova PREVENIRE, TINERET
PLEDOARIE ȘI PROMOVARE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Serviciile de asistență socială sunt bazate
pe incluziunea socială, sprijinirea persoanelor în
etate, prevenirea fenomenului oamenilor străzii,
ajutor în cazuri de urgență a persoanelor /
familiilor vulnerabile aflate în situație de sărăcie
extremă și risc social.
Pe parcursul anului 2017, au beneficiat de
serviciile de asistență socială:
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PROIECTE SOCIALE

PROIECT: „ASISTENŢĂ INDIVIDUALĂ ACORDATĂ PERSOANELOR /
FAMILIILOR VULNERABILE AFLATE ÎN SITUAŢII DE RISC SOCIAL”
Proiectul „Asistență individuală acordată persoanelor / familiilor vulnerabile aflate în situații de risc social” a fost lansat în 2014 cu sprijinul financiar al Caritas Viena și are scopul de
a reduce riscul social al persoanelor / familiilor cu mulți copii în sărăcie extremă, prin asistență
umanitară sau financiară în caz de urgență, pentru depășirea situațiilor cu care se confruntă.
Impact: Pe parcursul anului 2017, prin intermediul proiectului „Asistență individuală acordată
persoanelor / familiilor vulnerabile aflate în situații de risc social” au beneficiat de ajutor financiar
și asistență socială 130 de persoane;

PROIECT: „DISTRIBUŢIA DE AJUTOR UMANITAR”
Proiectul „Distribuția de Ajutor Umanitar” are scopul de a acorda ajutor umanitar celor mai
defavorizate pături ale populației, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Impact: Pe parcursul anului 2017, datorită donațiilor oferite de Organizația “Stichting Caritas
Ukraine-Holland”, Olanda, Fundația de Binefacere Caritas Moldova a distribuit ajutor umanitar în
valoare de: 979,50 Euro; Greutatea - 5168 kg;
Lotul a inclus 454 articole diferite: haine pentru femei / bărbați (second hand); mobilier școlar
(mese / scaune); lenjerie de pat; scaune cu rotile; premergătoare; saltele; ustensile de bucătărie;
organ muzical; mobilier de birou; plăpumi; draperii, etc.
Beneficiari:
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
(REZERVA) – haine second hand pentru persoane și familii
social vulnerabile; familii cu mulți copii; persoane în etate; persoane care solicită ajutor în formă de vestimentație din partea
MSMPS;
MUNICIPIUL CHIȘINĂU – mobilier pentru persoanele aflate
în sărăcie extremă;
S. GRIGORĂUCA ȘI S. PETROPAVLOVCA (R. SÂNGEREI)
– mobilier școlar pentru copiii care frecventează centrul de
zi și, haine și lenjerie de pat pentru persoane și familii socio–
vulnerabile;
S. CREȚOAIA (R. ANENII NOI) - mobilier școlar pentru copiii
care frecventează centrul de zi;
S. STÂRCEA (R. GLODENI) - haine pentru persoanele aflate
în sărăcie extremă;
FUNDAȚIA “HOSPICE ANGELUS” – ustensile de bucătărie;
FUNDAȚIA “ECOUL CERNOBÎLULUI” – mobilier școlar,
masă pentru desen, inventar sportiv pentru copiii din familii
în care unul dintre părinți a participat la lichidarea urmărilor
accidentului nuclear de la Cernobîl.

Caritas Moldova a donat unei familii social vulnerabile cu 6 copii o vacă
Pe data de 30 august 2017, Fundația de Binefacere Caritas Moldova a donat o vacă unei familii social
vulnerabile cu 6 copii. Familia locuiește s. Ochiu Ros, un sătuc depopulat din cauza lipsei locurilor de
muncă, a școlii, a grădiniței. Aceasta văcuță este binevenită, deoarece, va oferi copiilor un supliment
alimentar sănătos, important pentru dezvoltarea lor fizică. Iar anul viitor, această familie va dona vițelul
care se va făta altei familii nevoiașe din sat.
„Mereu și-au dorit o văcuță, însă din cauza dificultăților financiare, a lipsei unui loc de muncă
stabil nu au avut posibilitatea de a face o astfel de achiziție. Copii sunt bucuroși că vor avea un
terci cald de dimineață, brânzeturi și altele”. – Victoria, asistent social proiecte sociale

2017

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A
FAMILIEI UNGHENI - haine second hand pentru persoane și
familii socio–vulnerabile, persoane în etate, familii monoparentale, persoane care solicită ajutor în formă de vestimentație
din partea DASU.
A.O “SOSTRADANIE”, CEADÂR LUNGA - haine second
hand; lenjerie de pat pentru familii cu mulți copii, familii
monoparentale, persoane în etate, persoane cu handicap,
persoane care nu se pot deplasa și sunt țintuite la pat.
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PROIECTE SOCIALE

PROIECT: „CĂMINUL DE NOAPTE PENTRU PERSOANE FĂRĂ
ADĂPOST „SFÂNTUL ȘTEFAN”, COMUNA STĂUCENI
Proiectul „Căminul de noapte pentru persoane fără adăpost „Sfântul Ștefan” a fost lansat în
2006 datorită susținerii financiare a Cardinalului Christoph Schönborn și Caritas Vienna.
Scopul proiectului este reintegrarea în societate a persoanelor adulte fără adăpost.
Impact 2017:
68 de persoane au beneficiat de cazare și cină caldă;

2017

PROIECT: „CENTRUL DE ZI PENTRU BĂTRÂNI „MEREU TINERI”
ORAȘUL RÂBNIŢA
Proiectul: „Centrul de zi pentru bătrâni „Mereu Tineri” din or. Râbnița, Transnistria a fost
lansat în 2008 cu sprijinul Cardinalului Christoph Schönborn și este susținut financiar de Caritas
Viena. Scopul proiectului este de a îmbunătăți starea psihologică și fizică a persoanelor de vârstă
a III-a, singuratice, din orașul Râbnița.
Impact 2017:

11 persoane au fost investigate medical mai aprofundat și au primit tratament;

20 de persoane în etate din or. Râbnița au frecventat centrul și au beneficiat zilnic de prânz
cald, de servicii medicale, consultații psihologice, antrenamente în sala de sport, ateliere
creative, excursii;

25 de persoane au reușit să se angajeze și să își închirieze o locuință;

5040 prânzuri calde.

10 persoane au fost reintegrate în familie;

16 persoane au participat la activități recreative și culturale la: Galeria de Artă din or. Râbnița,
Concert cu ocazia sărbătorii Mărțișor; Expoziție de Artă Populară;

Toți beneficiarii au fost supuși unui examen medical pentru tuberculoză, HIV, boli de piele;

7 persoane au primit documente de identitate;

„Cînd aveam patru luni tatăl meu a murit, iar
Statul a luat de la mama mea dreptul părintesc
și eu am ajuns la orfelinat. Acolo am crescut,
am învățat nouă clase. După aceasta am
plecat la Chișinău și am învățat la școala profesională de croitoreasă. Dacă nu ai o susținere
de la părinți e foarte greu, așa am ajuns să nu
am loc de trai și am venit să cer ajutor la Căminul de noapte „Sfântul Ștefan”. Cu ajutorul
asistentei sociale Caritas Moldova am găsit de
lucru, cu banii adunați mi-am făcut pașaportul
biometric și voi pleca în Polonia la lucru, sperînd la o viață mai bună. Eu cred în Dumnezeu, tatăl meu care pe mine nu mă lasă și îmi
poartă de grijă și care m-a adus aici la cămin
pentru a schimba viața mea spre bine.”
- Elena, beneficiar

14 persoane au participat la 2 excursii organizate pe parcursul anului;

Beneficiarii Centrului de Zi pentru Bătrâni
Datorită susținerii financiare din partea Caritas Viena, la Centrul de Zi pentru Bătrâni a fost construită o
seră de legume. De la începutul lunii iulie, 7 persoane au fost implicate în pregătirea solului, plantarea
răsadului, care s-a prins cu succes. În total au fost colectate:
100 kg de roșii (din 70 de kg s-a pregătit suc de tomate și din 30 de kg - salate;
40 kg de castraveți (au fost pregătite murături);
40 kg de ardei (o parte au fost folosite la salate, iar altă parte - puse la păstrare în ghețărie;
Toate produsele sunt utilizate pentru beneficiari.

ASISTENŢĂ
MEDICO-SOCIALĂ
Serviciile de îngrijiri medicale și sociale sunt
acordate în ambulatoriu sau la domiciliu, prin
intermediu Centrelor Socio – Medicale Caritas
din localitățile: Chișinău; Stăuceni; s. Stârcea,
Glodeni; s. Rașcov, r. Camenca;
Beneficiarii acestor servicii sunt: persoanele în
etate singuratice, bolnavii incurabili, persoanele
cu dizabilități, cu surse minime de existență.
Pe parcursul anului 2017, au beneficiat de
serviciile de îngrijiri medicale și sociale:
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PROIECTE MEDICO-SOCIALE

PROIECT: „HELP” – AJUTOR PERSOANELOR
SINGURATICE ÎN ETATE”
Proiectul „HELP – ajutor persoanelor singuratice în etate” a fost lansat în 2015 cu sprijinul
financiar Caritas Viena și Agenției Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu CNAM. Scopul
proiectului este de a oferi ajutor social și asistență medicală vârstnicilor cu surse minime de existență și de a dezvolta o rețea de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu. Acest proiect este
implementat prin intermediul Centrelor Medico-Sociale Caritas Moldova în municipiul Chișinău,
în comuna Stăuceni și în satul Stârcea raionul Glodeni.
Impact: Pe parcursul anului 2017, prin intermediul proiectului „Help - ajutor persoanelor
singuratice în etate” și cu ajutorul a 3 echipe mobile și 14 asistente medicale au fost realizate
următoarele activități:
8020 de vizite de îngrijiri medicale la domiciliu;
2604 vizite de asistență socială la domiciliu;
190 de pacienți deserviți la domiciliu;
291 vizite la Centrele Medico-Social;
205 pacienți ambulatorii;
20 de persoane au participat la grupuri de auto-ajutorare;
4 cursuri de instruire cu privire la aspecte medico-sociale;

2017

Am acționat când nu era timp de așteptat:
Echipa mobilă de asistență medico-socială din
satul Stârcea au preluat în cadrul proiectului, din
strada, o beneficiară în stare extrem de gravă.
Dna. Irina, în vârstă de 81 ani nu se mișca, avea
escare și encefalopatie pronunțată. A fost abandonată nu doar de autoritățile publice locale, dar
și de rude. Beneficiara trăia într-o bojdeucă fără
geamuri și uși. Echipa mobilă Caritas Moldova
i-a acordat ajutor medico-social zi de zi timp de
3 luni. Asistentele au ajutat-o să se spele, i-au
adus mâncare și i-au schimbat lenjeria de pat.
Paralel asistenta-șef a depus un efort maxim
pentru a-i găsi rudele (nepoata), a contactat autoritățile ca în final să fie instituționalizată la azilul
de bătrâni din satul Sturzovca, raionul Glodeni.
Cazul dat este o istorie de succes, deoarece
asistentele medicale au fost responsabile nu
doar de îngrijirea propriu – zisă, dar și de soarta
acestei femei abandonate de întreaga societate.

CURSURI DE INSTRUIRE CU PRIVIRE LA ASPECTE MEDICO-SOCIALE:

PROIECT: „ÎNGRIJIRI MEDICALE ȘI SOCIALE LA DOMICILIU”
Proiectul „Îngrijiri medicale și sociale la domiciliu” este implementat în cadrul Centrului Medico - Social în s. Rașcov, r. Camenca pentru a oferi îngrijiri medicale și sociale la domiciliu persoanelor vulnerabile din stânga Nistrului.
Impact 2017:
„Servicii în îngrijiri medico-sociale la domiciliu”
Chișinău, 7 – 10 martie 2017

„Training pentru voluntari și asistenți personali în
servicii sociale”

„Instruirea asistenților personali și asistenților sociali”
(4-5 mai 2017)

„Managementul în domeniul îngrijirilor prin implicarea
familiei și voluntarilor” Viena, 4 – 7 decembrie 2017

1084 vizite de îngrijiri medico-sociale oferite la domiciliu;
465 de persoane au beneficiat de asistență specializată la centru medical;
89 de pacienți au beneficiat de îngrijiri medicale și sociale;

EDUCAŢIE, PREVENIRE,
TINERET
Caritas Moldova vine în sprijinul copiilor și
tinerilor din familii defavorizate, oferindu-le
oportunități alternative de dezvoltare personală prin programe educaționale - educația fiind
cea mai eficientă cale de a rupe ciclul sărăciei
și al inegalității de șanse.
Pe parcursul anului 2017, au beneficiat de
programele de protecție și educație:

1683

DE BENEFICIARI AI
PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL

COPII
TINERI
MATURI

40%
53%

7%

96455

DE SESIUNI

95040 DE PRÂNZURI CALDE OFERITE COPIILOR
LA CENTRELE DE ZI ȘI LA TABERELE DE VARĂ;

906 DE CONSULTAȚII INDIVIDUALE CU COPIII ȘI PĂRINȚII;
210 DE VIZITE ALE ASISTENTULUI SOCIAL LA FAMILILE
DEZAVANTAJATE;

207 DE VIZITE ALE ASISTENTULUI SOCIAL LA
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT (ȘCOLI, COLEGII);

41 DE TRAININGURI PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI;
33 DE TABERE DE VARĂ PENTRU COPII ȘI TINERI;
40 DE EXCURSII PENTRU COPII;
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2017

Centrul de Zi pentru Copii „Arca lui Noe”, Stăuceni

Centrul de Zi pentru Сopii, Rașcov

Centrul Educațional Preșcolar, Slobozia Raşcov

Centrul de Zi și Plasament Temporar „Petrușka”, Tiraspol

Centrul de Zi pentru Copii, Rașcov

Centrul Educațional Preșcolar, Slobozia Raşcov

Centrul de Zi pentru Copii, Bălți

Centrul Educațional Preșcolar, Slobozia Raşcov

Centrul de Zi pentru Copii, Bălți

Centrul de Zi pentru Copii „Arca lui Noe”, Stăuceni

PROIECT: „CENTRE DE ZI PENTRU COPIII”

„Centre de Zi pentru Copii” - este platforma și locul de comunicare, dezvoltare și instruire pentru copii și adolescenți. Caritas Moldova, cu sprijinul financiar al Caritas Viena și Caritas Cehia,
oferă oportunități alternative de dezvoltare și educație non-formală pentru copiii din medii social
vulnerabile prin intermediul următoarelor centre:
1. „Centrul educațional preșcolar” s. Slobozia-Rașcov, Camenca;
2. „Atelierul de creație pentru copii” or. Tighina / Bender;
3. „Centrul de zi și plasament temporar ”Petrușka”, or. Tiraspol;
4. „Centrul de zi pentru copii” Arca lui Noe, com. Stăuceni;
5. „Centrul de zi pentru copii” mun. Bălți;
6. „Centrul de zi pentru copii” or. Râbnița;
7. „Centrul de zi pentru copii” s. Rașcov;
Impact 2017:
46900 de prânzuri calde au fost oferite copiilor care frecventează centrele;
244 de copii au beneficiat de educație non-formală în centre, și-au îmbunătățit reușita școlară
și-au continuat studiile; și-au dezvoltat abilitățile la atelierele de creație; și-au îmbunătățit
relațiile cu pedagogii, semenii lor și cu părinții;
25 de traininguri organizate pentru părinți și copii;
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EDUCAŢIE, PREVENIRE, TINERET

PROIECT: „TABERE DE VARĂ PENTRU COPIII DIN MOLDOVA”

2017

11 COMUNITĂŢI PAROHIALE AU ORGANIZAT EXCURSII PENTRU COPII DEFAVORIZAŢI:
Parohia „Sfânta Ana”, Ungheni

Parohia „Sfânta Ana”, Ungheni

Parohia „Providența Divină”, Chișinău

Parohia „Providența Divină”, Chișinău

Parohia „Preasfânta Inimă a lui Isus”, Stăuceni

Parohia „Preasfânta Inimă a lui Isus”, Stăuceni

Parohia „Sfânta Marta”, Slobozia Raşcov

Parohia „Sfânta Marta”, Slobozia Raşcov

Parohia „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Petropavlovca

Parohia „Providența Divină”, Chișinău

Parohia „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Grigorăuca

Parohia „Sfinții Arhangheli”, Bălți

Parohia „Sfântul Anton de Padova”, Crețoaia

Parohia „Sfântul Anton de Padova”, Crețoaia

Parohia „Sfânta Marta”, Slobozia Raşcov

Proiectul „Tabere de vară pentru copiii din Moldova” a fost lansat în iulie 2017, cu sprijinul
financiar al Fondului pentru copii al Bisericii Catolice din Germania, Kindermissionswerk și se va
derula pentru o durata de 3 ani. Astfel, Caritas Moldova își propune să ofere un mediu favorabil
de recreare și dezvoltare prin integrare a 1100 de copii din familii vulnerabile din or. Chișinău,
com. Stăuceni, s. Crețoaia, s. Grigorăura, s. Petropavlovca, or. Ungheni, mun. Bălți, or. Râbnița,
s. Rașcov, s. Sloboda-Rașcov și or. Bender la taberele de vară organizate la 11 case parohiale
locale, unde copiii și tinerii își pot dezvolta talentele și își pot îmbunătăți sănătatea.
Impact: În 2017, în cadrul acestui proiect au fost:
11 tabere de vară organizate pentru copiii și adolescenții defavorizați din zonele rurale;
21 de excursii la diverse complexe turistice;
580 de copii și adolescenți și-au petrecut vacanța de vara și/sau de toamnă la tabere;
70 de voluntari au fost implicați în activități cu copiii (58 de voluntari locali și 12 voluntari
internaționali din Italia, Spania, Portugalia și Polonia);
22 de pedagogi și voluntari și-au îmbunătățit abilitățile la cursurile de perfecționare organizate
de Caritas Moldova pentru pregătirea taberelor de vară;
2 cursuri de perfecționare pentru pedagogi și educatori;
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PROIECT: „EDUCAŢIE FINANCIARĂ PENTRU TINERI”
Proiectul „Educație financiară pentru tineri (FLY)” oferă un curs de instruire pentru tineri, care
acoperă aspecte esențiale legate de stabilirea obiectivelor financiare, planificarea, gestionarea
unui buget și folosirea corectă a instrumentelor financiare. Implementarea proiectului a început în
2015 cu susținerea financiară a organizației Catholic Relief Service din SUA.
Impact 2017:
120 de studenți de la 4 școli profesionale din țară au participat la cursuri de instruire „FLY”;
8 sesiuni educativ-informative;
30 de studenți au participat la tabără de vară FLY Summer Camp;
4 mini granturi în valoare de 500 USD au fost acordate per școală;

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2017

4 ȘCOLI PROFESIONALE AU BENEFICIAT DE MINI-GRANTURI ÎN VALOARE DE 500 USD:

1. ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 1, OR. CAHUL
Elevii participanți în proiect au obținut mini
grantul în valuare de 500 USD pentru achiziționarea unui Printer-Xerox, de care se vor
folosi atât corpul didactic cât și consiliul elevilor și elevii care își fac studiile în această instituție. Datorită acestei imprimante, în
școală vor putea fi organizate diferite activități școlare și extrașcolare, va fi facilitat procesul de predare-învățare.

2. ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 3, MUN. BĂLŢI:
Datorită mini grantului obţinut, elevii au
achiziţionat o boxa acustică și un suport
pentru boxă.
Acest echipament va facilita procesul de
transmitere a informaţiei în timpul evenimentelor importante organizate în cadrul
instituției.

3. ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 6, OR. CHIȘINĂU
Datorită mini grantului obținut, elevii au
achiziționat o imprimantă, un aparat de
fotografiat, geantă și card de memorie.
Acest echipament va contribui la dezvoltarea școlii prin activități de promovare,
deoarece vor putea realiza fotografii la
evenimentele care au loc în incinta școlii.

4. ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 9, OR. CHIȘINĂU
Datorită mini grantului obținut de elevii
participanți în cadrul proiectului „Educație
Financiară pentru Tineri”, a fost achiziționat
un proiector și un ecran pentru proiector.
Acest echipament va ușura procesul de
învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne de redare a informației și va familiariza
elevii cu noi metode noi de predare.
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PROIECT: „CONSOLIDAREA ACTIVITĂŢII ENORIAȘILOR DIN PAROHIILE LOCALE PRIN STRATEGII DE ORGANIZARE COMUNITARĂ”
Proiectul „Consolidarea activității enoriașilor din parohiile locale prin strategii de organizare comunitară” a fost lansat în 2017 și este sprijinit financiar de USCCB – United State
Conference of Catholic Bishops. Principalul scop este utilizarea tehnicilor de organizare comunitară pentru a construi o participare civică activă în parohiile din dieceza de Chișinău și Caritas
Moldova; pentru a consolida activitățile enoriașilor din parohiile locale;
Impact: Pe parcursul anului au fost organizate:
2 ateliere de lucru;
20 de persoane au participat la atelierele de lucru;

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2017

PROIECT: „DARE” – EDUCAŢIA ȘI INOVAŢIILE SOCIALE PENTRU A
OFERI O VIAŢĂ MAI BUNĂ COPIILOR NOȘTRI
Proiectul „DARE” a fost lansat în iunie 2017, cu sprijinul financiar al Caritas Viena și se va derula
pe o perioadă de 2 ani în mun. Bălți și s. Petropavlovka, r. Sîngerei. Scopul proiectului constă în
ajutorarea a 171 elevi de a-și atinge scopurile personale și educaționale în viață.
Impact: Pe parcursul anului, în cadrul programului DARE au fost organizate:
12 sesiuni SOLE (self-organized learning environment / medii de învățare auto organizate)
la care au participat 61 de elevii ai claselor III, IV, VI și VII;
4 ateliere de lucru la care au participat 77 de persoane implicate în programul „Dare”
(coordonatori, profesori, asistenți sociali):
1. „Instrumente de monitorizare, evaluare, responsabilizare și
învățare” 24-27 iulie 2017 / Kiev / 21 participanți
(Ucraina, Moldova, Romania, Austria);
2. „Politica de protecție a copilului” 14-15 noiembrie 2017
/ Chișinău / 18 participanți
(Caritas Moldova, Diaconia, Regina Pacis, CIDDC);
3. „Medii de Învățare Auto Organizate (SOLE)”
16-17 noiembrie 2017 / Chișinău / 17 participanți
(Caritas Moldova, Diaconia, Regina Pacis);
4. Mindfulness în educație”
29-30 noiembrie 2017 / Chișinău / 20 participanți
(Caritas Moldova, Diaconia, Regina Pacis);

„Organizare comunitară și tehnici de negociere” 25 octombrie 2017 / Chișinău / 8 participanți (Caritas Moldova);

„Introducere în organizare comunitară și vizitele față în față” 27-28 octombrie 2017 / Chișinău / 12 participanți;

VOLUNTARIAT
Caritas Moldova vine în ajutorul tinerilor în

dezvoltarea comunităţii din care fac parte, prin
implicarea lor în activități sociale și în procesul
de luare a deciziilor la nivel comunitar.
Voluntariatul în Caritas este angajamentul
comunitar, fratern și solidar față de cei aflați
în nevoie – o bază de nesubstituit a activităților fundației noastre.
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.

DE VOLUNTARI IMPLICAȚI ÎN
ACTIVITĂȚI SOCIALE
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ACTIVITĂŢILE VOLUNTARILOR CARITAS MOLDOVA

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
5. Lucru în calitate de supraveghetori și animatori în proiectul
„Tabăra de vară pentru copii din Moldova” - voluntarii au organizat activități recreative și competiții sportive pentru copii; au
ajutat la desfășurarea excursiilor (în timpul scăldatului în râul
Nistru), evenimentelor festive, prin supravegherea copiilor;
6. Participarea la Acțiunea „Un sat curat” la care au fost implicați
7 voluntari la efectuarea curățeniei pe teritoriul organizației;
7. Efectuarea curățeniei a aleii de memorie a sătenilor decedați;
8. Îngrijirea grădinii de trandafiri; (Caritas Rașcov);
9. Publicarea și distribuirea Buletinului Informativ Parohial
(Caritas Tiraspol);

ACTIVITĂŢI ORGANIZATE DE VOLUNTARI

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

IMPLICARE ÎN CAMPANII DE CARITATE
1. Distribuirea materialelor informative și informarea cumpărătorilor, potențiali donatori;
2. Sortarea produselor colectate / donate;
3. Crearea pachetelor alimentare și distribuirea către beneficiari;
4. Implicare în organizarea și desfășurarea evenimentelor;

IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢILE SOCIALE
1. Sortarea și distribuirea hainelor;
2. Organizarea „Garderobei Sociale”;
3. Vizite sociale la beneficiari; Ajutor în menținerea curățeniei
locuinței persoanelor nevoiașe;
4. Sortarea cărților și crearea Bibliotecii în „Căminul de noapte
pentru persoane fără adăpost „Sf. Ștefan” din com. Stăuceni;

1. Organizarea activităților de „Ziua Internațională a Copilului
Bolnav de Cancer”;
• Purtarea bandanelor galbene în solidaritate cu copiii
bolnavi de cancer - o acțiune de ”Ziua Bandanei”;
• Organizarea atelierelor de creație pentru copiii internați în
Secția de Hematologie a Spitalului Oncologic: „Confecționarea brățărilor din panglică și elastic” și „Modelarea
figurinelor din baloane” ;
2. Participare în acțiunea "Pro viața”;
3. Pregătirea și prezentarea Teatrului Social la evenimentul de
Inaugurare a Centrului Social Caritas Moldova;
4. Organizarea activităților pentru 40 de copiii din centrul de detenție temporară pentru copii "Copilărie, Adolescență și Familie"
la sărbătoarea "Orașul copiilor curioși" - "Steaguri de dorințe",
"Confecționarea măștilor", "Facepainting", diverse jocuri;
5. Organizarea „Barbeque Party”;
6. Desfășurare Master Class: Crearea cadourilor de Crăciun în
campania „Surpriza din cutie”;

TRAININGURI ȘI ÎNTÂLNIRI TEMATICE
1. Cursul de instruire „Cum să devii animator?”
2. Întâlnirea „La un ceai cu voluntarii”;
3. „Brain Storming” pe activitățile voluntarilor;
4. Întâlnirea tinerilor la „Clubul Voluntarilor”;

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ CU VOLUNTARII
INTERNAŢIONALI
Pe parcursul anului 2017, voluntarii Caritas Moldova au avut
ocazia să interacționeze și să facă schimb de experiență cu 16
voluntari internaționali din Franța, Italia, Spania, Portugalia și
Polonia. Cu sprijinul Caritas Moldova voluntarii internaționali
au fost întâlniți și au fost cazați în comunitățile catolice, unde
s-au implicat în organizarea activităților pentru copii în cadrul
„Taberelor de Vară pentru Copiii din Moldova”. De asemenea
voluntarii internaționali și cei locali s-au implicat în activități de
reaparație și amenajare a teritoriului pe lângă parohii;

2017

CAMPANII DE CARITATE
Rolul primordial al campaniilor organizate de
Fundația de Binefacere Caritas Moldova este
sensibilizarea opiniei publice și, mai ales educarea societății despre necesitatea carității creștine,
pentru a obține suport în realizarea programelor
noastre. În cei 23 de ani de existență, prin programe sociale destinate celor aflați în dificultate,
Caritas a intervenit cu succes acolo unde Statul
nu a avut resurse să o facă.
Cultura Caritas constă în răspunsul prompt dat
necesităților păturilor sociale defavorizate, de
multe ori, ignorate. Suntem chemați să creăm
servicii de asistență acolo unde ele nu există și
să îndemnăm, prin exemplul nostru, pe alții să
le preia și să rezolve aceste probleme sociale.
Campanile Caritas sunt axate pe:
Conștientizarea în rândul societății a nevoii
de ajutorare a aproapelui;
Educarea membrilor comunității să caute
să răspundă, în primul rând persoanelor
nevoiașe de lângă ei;
Oferirea celor săraci și marginalizați posibilitatea de a se reintegra în societate și a
propune soluții pentru apărarea demnității
și a drepturilor omului;
Cooperarea cu alte organizații umanitare
naționale și internaționale de ajutorare și
dezvoltare;
Consolidarea de parteneriate cu autoritățile
statale și mediul de afaceri;
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„SURPRIZA DIN CUTIE”
Anul acesta fii tu Moș Crăciun pentru cei mai nevoiași ca noi.
Scop: colectarea cadourilor și distribuirea lor către 100 de
copii social vulnerabili din mun. Chișinău.
Descriere: „Surpriza din cutie” – este o campanie care fost
lansată la 1 decembrie 2017 în parteneriat cu Sebo.md, pentru
a aduce zâmbete pe fețele copiilor dezavantajați. Prin această
campanie ne dorim să sensibilizăm oamenii pentru a-i ajuta pe
alți oameni, să trezim sentimentul de solidaritate, altruism și
compasiune.
Impact: În perioada 1-27 decembrie 2017, la Centrul Social
Caritas Moldova dar și prin intermediul filialelor Sebo.md au
fost colectate 75 cutii „cadou surpriză”, 25 cutii cu dulciuri,
aproximativ 30 kg dulciuri, rechizite școlare și jucării.
„Surpriza din cutie” a adus bucurie pentru:
75 de copii cu vârste cuprinse între 1 - 15 ani din familii
vulnerabile din mun. Chișinău, r. Anenii Noi, s. Ochiu Ros;
orașul Sângera; com. Bubuieci ; satul Budești;
25 de copiii de la “Liceul cu profil tehnologic pentru copii cu
vedere slabă” din Chișinău;

„ȘI EI SUNT AI NOȘTRI”
Scop: colectarea de fonduri pentru sprijinirea copiilor social
– vulnerabili din regiunea transnistreană, beneficiari ai centrelor de zi sau plasament temporar pentru copii din Tiraspol, Tighina / Bender, Sloboda – Rașcov, Rașcov, Rîbnița ale
Fundației Caritas Moldova.
Impact: Pe parcursul anului 2017, în cadrul campaniei „Și ei
sunt ai noștri!” au fost organizate 2 expoziții cu vânzare:
În perioada 12-15 martie, la «Easter Fair», s-au vândut
obiecte confecționate de copiii în sumă de 2410 lei.
În perioada 20-24 decembrie, la „Crăciunul Acasă” am reușit
să adunăm circa 4500 lei.

2017
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„MASA BUCURIEI”
Donaţia ta poate umple farfuria unui flamând!
Scop: colectarea de produse alimentare și igienice pentru
persoanele aflate în sărăcie extremă.
Descriere: 28 de voluntari Young Caritas Moldova s-au implicat
în Campania „Masa Bucuriei” desfășurată în parteneriat cu
Fundația de Binefacere Caritas Moldova în orașele: Chișinău
– Magazinul BONUS, Stăuceni – Linella, Bălți – Unimarket,
Linella, Green Hills, Slavena.
Impact: În total au fost adunate circa 1333,80 kilograme de
produse alimentare neperisabile.

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

„DONEAZĂ ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI”
De sărbători avem posibilitatea să oferim celor mai nevoiași
speranța unei lumi mai bune!
Scop: colectarea de produse alimentare și igienice pentru
persoanele aflate în sărăcie extremă.
Descriere: În perioada 16-17 decembrie 2017, Caritas Moldova
cu sprijinul Hypermarket-ului Bonus și Hypermarket-ului Velmart,
a organizat 3 puncte de colectare în Chișinău, prin intermediul cărora, îndemnați de voluntarii Caritas, doritorii au donat
produse alimentare și igienice pentru persoanele vulnerabile.
Impact: În total au fost adunate circa 1000 kg de produse și 210
persoane nevoiașe au beneficiat de câte un pachet cu produse
alimentare. În campanie au fost implicați 18 voluntari.

2017
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„AJUTĂ-MĂ SĂ-MI PREGĂTESC RUCSACUL DE ȘCOALĂ”
Scop: colectarea de rechizite școlare pentru 50 de copii defavorizați din mun. Chișinău.
Descriere: Fundația de Binefacere Caritas Moldova atrage atenția asupra importanței prevenirii
abandonului școlar în rândul categoriilor defavorizate de copiii și de aceea a organizat în
perioada 18-29 august 2017, campania de colectare de rechizite școlare: „Ajută-mă să-mi
pregătesc rucsacul de școală”.
Impact: Datorită donațiilor colectate, în ultima zi a campaniei la Centrul Social Caritas Moldova
a fost organizat un eveniment festiv pentru 50 de copii defavorizați din or. Chișinău și com.
Stăuceni. Programul acestui eveniment a cuprins activități educative și distractive ce motivează și stimulează dorința de a continua școala „Atelier de alimentație sănătoasă”, „Ateliere
Hand-Made”, „Starturi Vesele”, moderate de pedagogii și voluntarii Caritas Moldova.
La finalul evenimentului, fiecare copil a primit în dar câte un ghiozdan și rechizite școlare.

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
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REDIRECŢIONEAZĂ 2 % - FII UN CETĂŢEAN IMPLICAT!
E simplu și gratuit!
Scop: informarea cetățenilor cu privire la posibilitatea de a
redirecționa 2 % din impozitul pe venitul său deja plătit Statului
în folosul celor mai vulnerabile pături sociale.
Descriere: Începând cu 1 ianuarie 2017, prin lege, oricine are
posibilitatea de a direcționa 2% din impozitul pe venit, calculat
pentru anul precedent, către orice organizație necomercială
sau un cult religios, la alegere.
Impact: în anul 2017 către Caritas Moldova au fost redirecționați 16497 de lei. Cu această sumă de bani au fost cumpărate,
pentru 50 de bătrâni țintuiți la pat – pături și scutece absorbante;
pentru 20 de copii din familii dezavantajate – scutece.

CAMPANII DE CARITATE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

CAMPANIA INTERNAŢIONALĂ: „SHARE THE JOURNEY”
Scop: creșterea gradului de conștientizarea a societății cu
scopul de a promova consolidarea relațiilor dintre migranți,
refugiați și comunități.
Descriere: Caritas Moldova a răspuns apelului papei Romei
Francis la necesitatea de a spori înțelegerea problemelor migranților și refugiaților în societate. În septembrie 2017, Caritas
Moldova, împreună cu Dieceza de la Chișinău a Bisericii Romano-Catolice, au participat la campania mondială "Share the
Journey", organizată de Caritas Internationalis și Caritas Europa. Câțiva refugiați din Estul Ucrainei, care au fost cazați la „Căminul Sf. Ștefan”, au fost invitați să-și împărtășească istoriile.
Impact: Datorită participării în campania globală „Share the
Journey”, Caritas Moldova a contribuit la răspândirea mesajului
Papei Francisc pentru promovarea culturii întâlnirii, în rândul
cetățenilor din țara noastră. Acesta este primul pas spre a fi mai
milostivi față de migranți și refugiați, de a le oferi un ajutor pentru
a se reintegra în societate și de a trece mai ușor peste traumele suferite în urma războiului, exploatării, sărăciei, dezastrelor
naturale. Participarea Caritas Moldova în campania „Share the
Journey” a contribuit la diminuarea crizei globale de solidaritate
cu care se confruntă întreaga omenire.

2017

38

CAMPANII DE CARITATE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2017

MENŢIONĂM CÂTEVA DINTRE ACTIVITĂŢILE ORGANIZATE DE CARITAS-URILE LOCALE:
CARITAS CHIȘINĂU - „ÎN VIZITĂ LA DNA MEZIA DIN S. CREŢOAIA”
Iarna trecută, dna Mezia mergea desculță prin sat, de la casă la
casă și cerșea ceva de mâncat. În final, picioarele i-au degerat și
i-au fost amputate. Fratele ei i-a oferit o cameră, însă nu are timp
și putință să-i ofere îngrijirea necesară.
Datorită donațiilor oferite de diverși binefăcători, Caritas i-a oferit
o saltea lavabilă, un încălzitor electric, un scaun cu WC mobil, produse alimentare, haine de schimb, produse igienice.

CARITAS SLOBODA - RAȘCOV - „ÎN SOLIDARITATE CU CEI NEVOIAȘI”
Membrii echipei Caritas de la „Centrul de zi pentru copii” din
s. Sloboda - Rașcov împreună cu voluntarii Parohiei Romano Catolice „Sfânta Marta” au organizat o colectă de donații pentru
persoanele vulnerabile din localitate, iar localnicii s-au implicat
cu mărinimie în acțiunea de binefacere de „Ziua Mondială a
Săracilor” și au împărțit din puținul lor cu cei mai nevoiași.

CARITAS STÂRCEA - „ACŢIUNEA AJUTĂ-ŢI APROAPELE”
La Centrul Medico-Social al Caritas-ului din satul Stârcea din raionul Glodeni, împreună cu voluntarii de la Parohia Romano-Catolică
Regina Sf. Rozariu a fost demarată acțiunea de binefacere „Ajută-ți
aproapele”. În sprijinul acestei inițiative a venit Casa Poloneză din
Stârcea care a pregătit și a oferit 75 de pachete alimentare ce au
fost distribuite persoanelor în etate și pacienților imobilizați la pat.

CAMPANIA INTERNAŢIONALĂ: „ZIUA MONDIALĂ A SĂRACILOR”
Scop: de a mobiliza comunitățile creștine și oamenii de bună credință să-și arate solidaritatea
și să conștientizeze necesitățile fraților și surorilor nevoiași; să sprijine acțiunile Caritas-ului
în domeniul asistenței umanitare prin contribuții variate și generoase.
Descriere: La sfârșitul Jubileului Milostivirii din anul trecut, Papa Francisc a stabilit ca la data de
19 noiembrie 2017 să fie celebrată Ziua Mondială a Săracilor.
Impact: Fundația de Binefacere Caritas Moldova cu sprijinul Episcopiei Romano - Catolice de
Chișinău și prin intermediul Caritas-urilor parohiale locale, a organizat un șir de acțiuni de
solidarizare la nivel local:
Diseminarea „Mesajului Papei Francisc cu ocazia „Zilei Mondiale a Săracilor”
în toate comunitățile creștine;
Celebrarea Sfintelor Liturghii de „Ziua Mondială a Săracilor”;
Organizarea acțiunilor de caritate – colectarea și distribuirea produselor alimentare,
haine, medicamente, și lucrurilor de primă necesitate pentru persoanele aflate în sărăcie;
Vizitarea bătrânilor și bolnavilor țintuiți la pat;

CARITAS RÂBNIŢA - „ ÎNTÂLNIREA CU SĂRACII”
Voluntarii au organizat activități la „Centrul de Zi pentru Copii” și la
„Centrul de Zi pentru Bătrâni”. Celebrările au început cu rugăciuni
pentru sănătatea și bunăstarea în special a copiilor invalizi. 20 de
copii din familii social vulnerabile au primit pachete cu rechizite școlare; au fost oferite gratuit câte un prânz pentru 40 de persoane sărace. Totodată, colaboratorii Caritas-ului din această localitate din
stânga Nistrului, au vizitat 10 bolnavi spitalizați.

CARITAS TIRASPOL - „SĂ NU IUBIM DOAR CU VORBA, CI CU FAPTA”
Colaboratorii Caritas Moldova de la „Centrul Medico-Social” și
„Centrul de Zi pentru Copii și Plasament Temporar „Petrușka”,
împreună cu Parohia Romano-Catolică Sf. Treime din or. Tiraspol,
au informat enoriașii din comunitate și au colectat donații pentru
persoanele nevoiașe care se adresează după ajutor la parohie.
De asemenea, pe data de 19 noiembrie, a fost celebrată o Sfântă
Liturghie dedicată „Zilei Mondială a Săracilor”.

BUGETE 2017
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1,589,959.57 MDL

ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ

2,643,971.90 MDL

EDUCAŢIE, PREVENIRE, TINERET

8,121,467.72 MDL

FONDUL DE DEZVOLTARE CARITAS

12, 949, 611. 69

594,212.50 MDL

MDL

DISTRIBUȚIA CHELTUIELILOR
PE DOMENII DE ACTIVITATE
FONDUL DE DEZVOLTARE CARITAS
EDUCAȚIE, PREVENIRE, TINERET
ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

PARTENERI ȘI DONATORI

MULŢUMIM PARTENERILOR ȘI DONATORILOR PENTRU CONTRIBUŢIA

2017

LA REALIZAREA PROIECTELOR ȘI ACŢIUNILOR DE CARITATE!

Fondator:

Donatori
Externi:

Parteneri
Diecezani:
Parteneri
Naționali:

Parteneri
Media:

Donatori
Locali:

Persoane
fizice din
Moldova

Echipa și beneficiarii Caritas Moldova apreciază receptivitatea
și generozitatea de care au dat dovadă partenerii și donatorii noștri
pentru susținerea activității noastre. Grație acestui sprijin am reușit
să aducem zâmbete pe chipurile celor mai triști ca noi și speranță
în viețile celor care încearcă să depășească momente grele.
Donatori cu renume, companii naționale și locale, persoane fizice au reușit
să readucă beneficiarilor încrederea în caritate, mărinimie și compasiune.
Vă suntem profund recunoscători tuturor!
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EVENIMENTE

HARTA
PROIECTELOR
2017

CARITAS ÎNSEAMNĂ IUBIRE MILOSTIVĂ

PRIVIRE DE ANSAMBLU 2017

Omul are o valoare nemărginită deoarece a fost creat după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu și el este obiectul și
scopul iubirii lui Dumnezeu. Valoarea spirituală supremă a
omului se manifestă prin calea sa către Dumnezeu. Drumul
spre Dumnezeu este posibil doar prin grija față de alți oameni.
Să urmezi calea Lui înseamnă să mergi în întâmpinarea
Inaugurarea
Solidari
cu copiii doar
față de alți noului
oameni se poate
manifesta
Centru Social Caritas
ocrotire
trăiește în societate și nurămași
poatefără
exista
înafara
Moldova
părintească
societății. Iată de ce existența unică a omului de fapt înseamnă
25 Martie
19 Mai
24 Ianuarie
19 Iunie cu ei. Omul
existența împreună
cu alți oameni și conlucrarea
Colaboratorii Caritas Moldova
Această schimbare într-un spațiu
Centru Social Caritas Moldova,
Voluntarii au pregătit ateliere și
ANDREI BOLOCAN
este începutul
șiunanume
din acestjocuri
motiv
omul
trebuie
susține campania
internațională societății
nou asigură
mediu favorabil
situat pe str. Gh. Asachi 30/1,
distractive
pentru
copii aflați
DIRECTOR
CARITAS
MOLDOVA
de
promovare
a
culturii
vieții
pentru
îndeplinirea
misiunii
pentru
a fost sfințit de către ES Anton
la Centrul
„Copilărie,
să fie scopul tuturor manifestărilor sociale.în plasament
Relațiile
dintre
noi
MARCH FOR LIFE.
cei defavorizați din Moldova.
Coșa, Episcop de Chișinău.
și Familie”.
și ceilalți oameni sunt de fapt întâlniri care Adolescență
nu sunt posibile
fără
Dumnezeu, deoarece componenta principală a acestor relații
este grija reciprocă.
Sfinţirea Centrului
Social Caritas
Moldova din Chișinău

Marșul pentru
Viaţă Grija
oamenilor.
„Ajută mama și copilul!
atunci când omul
Ei depind de tine”

A avea grijă de altcineva înseamnă să ajuți pe cel căruia îi
este mai rău decât ție. Mulți oameni locuiesc în sărăcie iar
milostenia noastră poate fi unica lor speranță și salvare.

„FLY” Summer Camp
2017
19-23 Iunie

25 de studenți de la patru Școli
Profesionale din R. Moldova au
participat la sesiuni de instruire
în cadrul proiectul „FLY - educație financiară pentru tineri”.

A avea grijă de altcineva înseamnă să știi să vorbești despre
iubirea milostivă; nu vorbe deșarte despre iubire ci să știi să
acele cuvinte
care vor
determina alțiEveniment
oameni să
ajute pe
Trainingrostești
de pregătire
Întâlnirea
cu delegaţia
Caritabil
cineva,și acele cuvinte
care
îți ușurează
a pedagogilor
pentru 50 de copii
Caritas
Praga
la Chișinăusufletul.
coordonatorilor

19-24 August
A avea grijă de cineva
înseamnă a ști sădefavorizaţi
iei decizii corecte.
Cooperarea cu partenerii europeni
29
Fiecare din noi arecontinuă.
putere
diferită însă fiecareAugust
din noi, în măsura
Formarea cadrelor didactice în
Delegația Caritas Praga,
Copiii prezenți la eveniment au a
nivelului
său dede responsabilitate
poate
anumite
decizii
cadrul noului
proiect „Tabere
condusă de directorul său,
Yaroslavlua beneficiat
de un
programcare
distracvară pentru
Moldova”pe om
Nemets,
vizitat R. Moldova.milostiv.
tiv și au primit în dar câte un
îl copiii
vor din
apropia
de aDumnezeul
finanțat de Kindermissionswerk.

Vrem să le mulțumim tuturor celor care în 2017 au fost alături

15 ani de activitate
a „Centrului de Zi
pentru Copii, Bălţi”

Vizita dedemonitorizare
Caritas
cu partenerii
noi, care au avut
grijă Moldova
și au fost milostiviÎntâlnirea
față de cei
nevoiași.
a reprezentaţilor
Team-building
Caritas la Odessa
Caritas Viena
24 Noiembrie
27-30 Noiembrie

9 Octombrie

16-20 Noiembrie

Caritas Viena a valorificat serviciul de îngrijiri socio-medicale
Caritas Moldova și a reconfirmat
mandatul relații de cooperare.

PAROHII ROMANO-CATOLICE

rucsac echipat de școală.

Suntem recunoscători partenerilor europeni , fără ajutorul cărora
nu am fi putut realiza multe proiecte atât de importante pentru
țara noastră.
Le spunem ”Mulțumesc!” cetățenilor Republicii Moldova care au
răspuns chemării noastre de a ajuta pe cei nevoiași.
Suntem recunoscători voluntarilor noștri care s-au implicat altruist
în toate campaniile noastre.

Celebrarea aniversării a avut lor
în cadrul unui eveniment festiv
organizat de copii și pedagogi
pentru părinți și bunei.

PROIECTE CARITAS MOLDOVA

3-5 August

Membrii echipei oficiului central
Caritas Moldova din Chișinău
s-au reunit vineri 24 noiembrie,
în cadrul unui teambuilding desfășurat la Vadul lui Vodă.

Semnarea contractului de
cooperare între Caritas Viena și
Caritas Moldova.

MUN. CHIŞINĂU
1.
2.
3.
4.
5.

Centrul Medico-Social
Educaţie Financiară pentru Tineri
Asistenţă Socială
Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
Organizare Comunitară

COM. STĂUCENI

1. Centrul de Zi pentru Copii „Arca lui Noe”
2. Centrul Medico-Social
3. Căminul de Noapte „Sf. Ștefan”
S. CREŢOAIA, R-N ANENII NOI
1. Asistenţă Socială
2. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
S. GRIGORĂUCA, R-N SÎNGEREI
1. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova

MUN. BĂLŢI

1. Centrul de Zi pentru Copii
2. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
3. Educaţie Financiară pentru Tineri
4. Asistenţă Socială
5. DARE
S. STÂRCEA, R-N GLODENI
1. Centrul Medico-Social

OR. UNGHENI
1. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova

OR. BENDER/TIGHINA

1. Centrul Medico-Social
2. Atelier de Creaţie pentru Copii
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova

OR. TIRASPOL

1. Centrul Medico-Social
2. Plasament Temporar pentru Copii „Petrușca”
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova

OR. RÂBNIŢA

1. Centrul de Zi pentru Persoane în Etate
2. Centrul de Zi pentru Copii
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
S. RAȘCOV, R-N CAMENCA
1. Centrul Medico-Social
2. Centrul de Zi pentru Copii
3. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova
S. SLOBOZIA RAȘCOV, R-N CAMENCA
1. Centrul Educativ Preșcolar
2. Tabere de Vară pentru Copiii din Moldova

Pune-ți amprenta pentru a schimba destine
Generozitatea este o mână de ajutor întinsă de iubire necondiţionată. Nici un gest de
generozitate, indiferent cât e el de mic, nu e în zadar. Pentru a schimba destine Caritas
vă îndeamnă să contribuiţi prin donaţii.
Cu 20 lei vei oferi unui bătrân medicamente pentru îngrijire medicală primară;
Cu 25 lei vei oferi un prânz cald unui copil din centrele de zi;
Cu 100 lei vei oferi un pachet alimentar sau unul cu produse igienice unui bătrân singuratic;
Cu 124 lei poţi asigura unei persoane fără adăpost o noapte în Căminul din Stăuceni;
Cu 150 lei poţi oferi unui elev un set de rechizite școlare și șansa de a merge la școală;
Cu 150 lei vei oferi unei familii social vulnerabile un pachet alimentar complet;
Cu 215 lei oferi unei persoane ţintuite la pat o vizită la domiciliu cu îngrijiri medicale;

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

