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DIACONIA

Mesajul Directorului Executiv al
Asociației Diaconia Ajutor
Internațional

Anul trecut a fost al 10-lea pe care l-am petrecut
alături de echipa Diaconia. Lucrând cu acești
oameni dragi și îndrumându-i pentru a ne
îndeplini misiunea am realizat că echipa aceasta
este pentru mine o a doua familie. Au fost 10 ani
frumoși cu bune și cu rele, cu veselie și tristețe,
cu succese și decepții. Dar indiferent de
greutățile cu care ne-am confruntat de-a lungul
timpului, pot afirma cu încerdere ca reușitele și
victoriile au fost întotdeauna mai multe și mai
importante.
Mă uit în urmă la anul ce a trecut și nu pot decât
să mă bucur că sunt liderul unei asociații care a
făcut atât de multe lucruri frumoase și a ajutat
atâția oameni nevoiași. Am adus speranță în
mijlocul multor familii defavorizate și am redat
bucuria a sute de copii minunați care din păcate
nu au posibilitatea de a crește într-un mediu
protejat și adecvat dezvoltării lor propice. Prin
programele noastre și proiectele desfășurate în
anul 2015 ne-am oferit serviciile a peste 100 de
familii care acum au o viață mai bună deoarece
asociația Diaconia s-a interesat de situația lor și
le-a oferit o mână de ajutor. Faptul că vrem să
învingem sărăcia prin educație ne-a motivat să
creăm noi facilități și programe pentru
beneficiari. Trebuie să mărturisesc că sunt
mândru de nivelul dedicării echipei noastre care
lucrează zi și noapte la diferite proiecte de
dezvoltare și inovare. Anul 2016 va aduce mai
multe surprize plăcute, inclusiv startul proiectului
CAMPO care va crește calitatea și cantitatea
serviciilor noastre într-un mod semnificativ.

Îmi aduc aminte cu plăcere de câteva întâmplări
petrecute anul trecut care m-au făcut să realizez
ce impact pozitiv au activitățile pe care le
desfășurăm și mi-am promis că atâta timp cât voi
fi directorul executiv al Asociației Diaconia mă voi
asigura că prinicipala noastră misiune va fi să-i
ajutăm și să-i îndrumăm pe cei nevoiași.
Nu cu mult timp în urmă, a construi case pentru
niște familii defavorizate era un vis. Astăzi avem
construite 12 case sociale care sunt locuite de
familii fericite și frumoase. În august 2015 când
am finalizat construirea ultimelor 4 case am simțit
o mare bucurie să văd cele 4 familii cu fețele
luminate de speranță și de perspectiva unui viitor
mai bun. Aceste mici evenimente sunt motivul
pentru care continuăm să investim in oameni!

Un alt moment special pentru asociația noastră a
fost serbarea de Crăciun de la Centrul
Educațional
când i-am urmărit pe elevii noștri care au pregătit
un program special cu cântece, scenete și un mic
filmuleț în care fiecare și-a exprimat mulțumirea
față de Diaconia și de pedagogi. Această filmare
emoționantă dar și amuzantă a fost o surpriză
plăcută pentru toți angajații asociației care au
putut vedea cum eforturile lor de a-i ajuta pe
acești copii nu au fost degeaba iar micuții pot
observa lucrurile bune pe care le facem pentru ei.
Cu aceste gânduri în inimă și în minte mergem
mai departe și sper că anul 2016 va fi cel mai bun
an de până acum!
David Dugeniuk
Director Executiv
Asociația Diaconia Ajutor Internațional
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Istoricul Asociației
Diaconia
1989
…….

Primele contacte cu România au loc
încă din 1980, prin curieri sunt
aduse alimente și literatură în

1990 - 1994
…………..

Primele trei tiruri ajung în România cu
ajutoare ajung în România. Este
angajată prima persoană care se ocupă
în special de cazuri sociale de urgență.

1995
….…

1996 - 2005
…………..

Este cumpărată clădirea de pe
strata Carierei 65 și este înființată
prima grădiniță privată din
Brașov.

Serviciul social de ajutor în cazuri de
criză pentru copii și familii este extins.
5 angajați lucrează în diferitele domenii
de activitate ale Asociației.

2006
….…

Este achiziționat terenul de pe
strada Carierei nr. 38.
Se înființează prima grupă de
afterschool în cadrul Centrului
Educațional care are 17 elevi.

2007
……..

Se înfiinţează o nouă grupă de copii în
cadrul Centrului Educațional.
Suplimentar este preluat un proiect în sudul
României, care oferă protecție femeilor
aflate în pericol.

2008
….…

Centrul Educțional este reabilitat
termic. Se fac extinderi de spatiu
pentru noi sali de clasă.
Numărul copiilor crește la 30.

2

2009
……..

Mansarda clădirii este renovată și
pusă la dispoziția angajaților pentru
birouri. Numărul copiilor asistați
crește la 49. Se crează prima clasă
de preșcolari cu 17 copii. Ceilalti 32
copii sunt distribuiti in doua clase cu
câte un pedagog.

2010
….…

Carmeuse Holding Brașov incepe
finanţarea unei noi grupe de copii.
Înființăm un departament agricol în scopul
producerii de alimente, locuri de muncă şi
pregătire practică pentru cei nevoiași. În
fiecare an cultivăm tone de cartofi care sunt
distribuiți familiilor beneficiare.

2011
……..

Sunt achiziționate 30 de hectare
de pamânt arabil şi două imobile
intr-o zona rurala lângă Brașov.
În Centrul Educațional sunt
asistați zilnic 70 de copii în şase
grupe.

2013
……..
La Centrul Educațional asistăm 123

2012
….…

În parteneriat cu Fundația Vodafone
România am început proiectul
Build4Tomorrow în care am construit 4
case sociale pentru familii defavorizate.
Pentru prima dată a fost cultivat grâu şi
porumb care apoi a fost distribuit
familiilor.

copii împărțiți în 8 grupe cu câte un
pedagog social.
Proiectul Build4Tomorrow continuă
cu încă 4 case pentru 4 familii
nevoiașe.

2014
….…

125 copii vin zilnic la Centrul Educațional.
Înființăm clasa de mentorship unde sunt
integrati copiii care trec din gimnaziu în
liceu sau in invățământul profesional.
Proiectul Build4Tomorrow continuă prin
construcția a 4 case noi.
3

MISIUNE
Educarea și calificarea profesională a
copiilor defavorizați pentru ca aceștia
să aibă un viitor mai bun.

VIZIUNE
Dorim să vedem cât mai mulți tineri
proveniți din medii dezavantajate
care devin responsabili și
independenți financiar în urma
suportului educațional oferit de
organizația noastră.
4

VALORILE
DE BAZĂ
Responsabilitate: înțelegem rolul nostru în
societate și ne asumăm responsabilitatea de
a ne împlini misiunea indiferent de
obstacole.
Transparență: onestitatea și voința de a
împărtăși informații legate de proiectele și
activitățile desfășurate ne caracterizează.
Excelență: îmbunătățim în mod constant
modalitățile de a ne împlini misiunea. Nu ne
mulțumim cu reușitele actuale și întotdeauna
aspirăm spre mai bine.
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Anul 2015 în cifre

6

128 de copii asistați zilnic în
Centrul Educațional

1

72 de familii în situații de criză
sprijinite pentru a-și redobândi
independența financiară

2

1.392 de donații efectuate
în cursul anului 2015

3

569 de familii ajutate de
Diaconia

4

4 case sociale construite
pentru 4 familii nevoiașe
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DIACONIA
6
7
8
9
10

80 de copii au participat în tabăra
de vară și pesre 200 la atelierele de
meserii

12 proiecte medicale
susținute de Asociația
Diaconia

44 tone de legume donate
pentru perioada de iarnă

101 familii susținute lunar cu
alimente, haine și alte bunuri
necesare.

400 de voluntari Vodafone au
fost implicați în construirea
caselor sociale
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ECHIPA DIACONIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DAVID DUGENIUK
DIRECTOR EXECUTIV

LUCIAN GOG
MANAGER
FUNDRAISING
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MONICA PÎRVU
MANAGER CENTRUL
EDUCAȚIONAL

OVIDIU GOCIU
MANAGER FINANCIAR
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Ajutăm, susținem, încurajăm!

Asociația Diaconia Ajutor Internațional a luat
naștere acum 35 de ani în Elveția când un om
plin de bunătate, pe nume Hans-Rudolf
Hintermann, s-a decis să învestească în țări mai
sărace unde nivelul de trai era foarte scăzut. Cu
toate că între timp România s-a dezvoltat ca țară
și acum o mare parte a populației trăiește în
condiții decente, încă există mii de familii și copii
a căror situație financiară abia le permite să
pună o pâine pe masă. Datorită ajutorului și
susținerii primite din Elveția noi, Asociația
Diaconia Brașov, avem posibilitatea de a oferi o
viață mai bună, mai curată și mai sănătoasă
pentru sute de familii în fiecare an. Este o mare
bucurie pentru noi să știm că există oameni buni
care se gândesc la alții și aleg să împartă din
resursele lor cu cei care nu au nimic!

Asociația Diaconia Ajutor Internaţional a crescut
permanent de-a lungul celor 225 de ani de activitate în
România. Acest lucru nu este evident doar din prisma
celor 24 de angajaţi permanenţi, ci mai ales datorită
numărului mereu în creştere al copiilor şi tinerilor care
sunt îngrijiţi şi îndrumaţi zilnic.
Când am înființat prima grupă de 17 copii, în cadrul
Centrului Educațional, nu am avut curajul să visăm că
după numai 6 ani, vor participa zilnic la programele
noastre 120 de copii şi tineri.
Aceştia provin în exclusivitate din familii defavorizate
social. Este o plăcere să vedem, cum copiii, care
frecventează deja de mai mulţi ani centrul, se dezvoltă şi
devin tineri independenţi. Experienţa arată, că mulţi
dintre aceşti copii, ar fi urmat, fără ajutorul nostru
“cariera” de copii ai străzii.
Timpul nu se opreşte nici în România. Copiii cresc. În
curând primii îşi încheie pregătirea şcolară. Pregătirea
profesională pentru tinerii defavorizaţi, nu reprezintă un
lucru firesc în România.
Angajaţii Diaconia Ajutor Internațional, au dezvoltat o
strategie, care are ca scop garantarea faptului că, copiii
defavorizaţi de astăzi, vor deveni într-o bună zi adulţi şi
părinţi, care vor avea grijă de copiii şi familiile lor.
Noi sperăm, că şi dumneavoastră veți fi inspirat de
această prezentare şi că vă va motiva sa vă implicați.
Va multumesc!
Hans-Rudolf Hintermann
Presedinte, Diaconia Internationale Hilfe, Elvetia.
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Diaconia în Europa

Diaconia Internațional
Organizația Diaconia și-a extins de-a lungul anilor activitatea în multe țări unde sărăcia și
nevoile îngreunează viețile oamenilor și le distrug orice speranță. Viziunea organizației este una
mondială și credem că eforturile noastre pot face o diferență în întreaga lume. Asociația
Diaconia din Armenia a îngrijit și a susținut de-a lungul anilor peste 10,000 de copii. De
asemenea aici s-a construit un “Sat al Speranței” cu 46 de casedonate familiilor nevoiașe și încă
10 care vor fi date în folosință anul acesta. Activitățile s-au extins chiar și dincolo de granițele
Europei până în Nepal unde susținem două școli creștine care educă și instruiesc copiii asiatici
pentru ca aceștia să aibă un viitor mai bun.
Ne pasă de oameni și dorim să avem un impact cât mai puternic împotriva sărăciei!
10
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CINE SUNTEM
Diaconia Ajutor Internațional este o asociație umanitară a cărei misiune este
să ofere posibilitatea unei educații adecvate și a unei pregătiri profesionale
copiilor aflați în situații defavorizante. Pe lângă aceasta ne ocupăm și de
familii în situații critice care au nevoie de ajutor și asistență scială urgentă
pentru a depăși momentul de criză în care se află.

Mii de familii se luptă zilnic cu o lipsă
constantă a resurselor de bază cum ar fi
mâncarea sau căldura. Situația socială nu le
permite acestor oameni să pună capăt
privațiunilor și să înceapă o viață nouă, ferită
de frământări. Din cauză că mulți dintre
aceștia nu au o educație adecvată și sunt
analfabeți, nu-și pot găsi locuri de muncă iar
venitul familiilor este întotodeauna insuficient
uneori chiar inexistent.
Singurul factor care le-ar putea oferi un viitor
mai bun acestor oameni este educația. Însă
pentru mulți dintre adulții cu care lucrăm
aceasta nu este o opțiune reală deoarece au
alte responasibilități acum. De aceea ne
îndreptăm atenția către copiii proveniți din
familii dezavantajate și îi susținem pentru a
putea obține educația necesară pentru un
viitor independent și fericit.

Succesul în viață și obținerea unui trai
independent sunt de cele mai multe ori
condiționate de educația primită. De aceea
Asociația Diaconia Ajutor Internațional își
dedică resursele și activitățile pentru crearea
de oportunități de formare personală și
profesională pentru copiii din zonele sărace
din Brațov și împrejurimi.
Însă dușmanul educației este sărăcia.
Aceasta privează copiii și tinerii nevoiași de
posibilitatea de a merge la școală și de a
putea face față cerințelor educaționale. Sute
de copii sunt nevoiți să părăsească școala
pentru a se angaja și a-și ajuta familia cu
bani. Sau în alte cazuri nu pot ține pasul cu
materia predată iar părinții nu-i pot ajuta nici
ei și astfel corigența și repetenția devin un
pericol iminent.
De aceea am creat programe de suport și
cpnsiliere socială prin care oferim ajutoare
familiilor acestor copii și altor familii a căror
situație financiară sau medicală supun viitorul
copiilor la riscuri ca abandonul școlar și
imposibilitatea de a găsi un loc de muncă.
Sărăcia este o problemă care ne privește pe
noi toți și suntem responsabili de a lupta
împotriva ei. Orice copil, indiferent de situația
financiară, etnie sau religie, are dreptul a fi
egal cu cei din jurul său și de a primi o
educație care să-i permită să aibă un viitor
mai bun.
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PROGRAMELE NOASTRE
Fiecare program desfășurat la Diaconia are ca scop final protejarea și formarea
educațională a copiilor defavorizați social. Prin proiectele noastre oferim
familiilor nevoiașe o șansă de a crea un mediu prielnic dezvoltării copiiilor. Cele
mai importante activități ale asociației sunt cele desfășurate în cadrul Centrului
Educațional unde ne ocupăm personal de educarea și formarea acestor copii.

Centrul Educațional
Principalul nostru obiectiv sunt copiii! Dorim ca
prin serviciile noastre să le ofeirim un viitor mai
bun. Cel mai mare ajutor pe care-l putem oferi
acestora este sprijinul educațional. Centrul
Educațional este un program special unde copiii
vin pentru a-și efectua temele, a mânca o masă
caldă și sănătoasă și de asemenea pentru a
participa la diferite activități de dezvoltare
personală și socială.
Proiecte sociale
Pe lângă ajutorul educațional oferit copiilor
defavorizați, ne ocupăm și de familii în situații de
criză a căror situație financiară nu le permite să
depășească momentul critic. Oferim suport
finaciar pentru situații medicale, construcții și
renovări de case donăm alimente și
îmbrăcăminte pe tot parcursul anului ier în fiecare
toamnă avem o campanie specială în care
donăm sobe, lemne și legume pentru iarnă.
Case sociale
Construim case pentru familii care trăiesc în
condiții vulnerabile și nesigure. Astfel le asigurăm
copiilor posibilitatea de a crește într-un mediu
protejat și adecvat pentru dezvoltare. Investim
acum în copilăria lor pentru ca mai târziu ei să
poată investi în viitorul altor nevoiași. Sperăm să
rupem ciclul sărăciei din viața lor și să instaurăm
unul de fapte bune. A investi în oameni și în
special în copii este cel mai importnat lucru
pentru noi.

CAMPO
Având în vedere interesele și nevoile copiilor
am creat proiectul CAMPO. Acest concept
modern reprezintă o variație de facilități și
domenii de aplicare profesională care vor fi
puse la dispoziția copiilor din Centrul
Educațional și familiilor acestora. În CAMPO se
vor desfășura 3 departamente principale:
atelierele profesionale, cantina socială și centrul
de distribuție.

Proiect de viitor
Care Garden
“Grădina Speranței” este un concept prin care
practicile agricole sunt folosite în scop social
pentru asigurarea hranei, educației și protecției
sociale a unor grupuri de persoane vulnerabile.
Considerăm că prin acest nou proiect putem
ajuta familiile beneficiare în mai multe moduri.
Pe lângă faptul că le asigurăm legumele
necesare unei alimentații sănătoase, vom crea
și locuri de muncă pentru persoane defavorizate
social
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HRANĂ

CENTRUL EDUCAȚIONAL

Alimentație corectă
pentru randament la
școală!

EDUCAȚIE

CINE SUNTEM?

CE FACEM?

Centrul Educațional este un
program de asistare și integrare a
copiilor nevoiași în societate.

Oferim suport educațional și
material copiilor pentru ca aceștia
să obțină o educație și o pregătire
profesională adecvată.

Învingem sărăcia
prin educație!

ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE
Pentru relaxare și
integrare în societate!
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DIACONIA
Educația este cel mai important factor în formarea copiilor

Asociația Diaconia Ajutor
Internațional a înființat în 2007
Centrul Educațional, un program prin
care copiii proveniți din familii
dejavantajate sunt ajutați pentru a
putea obține o educație școlară iar
mai apoi o pregătire profesională.
Ca organizație umanitară ne ocupăm
de cazuri sociale defavorizate de mai
bine de 25 de ani. De-a lungul
timpului am ințeles cum lipsa
educației afectează comunitățile
sărace din Brașov și din jurul orașului
formând un cerc vicios în care
sărăcia, abandonul școlar și
analfabetismul merg mână în mână.

Pentru a cultiva cât mai multe calități
și aptitudini în acești copii am creat
un program dinamic și variat care
alternează temele de la școală și
învățatul cu jocuri, drumeții și alte
activități care urmăresc dezvoltarea
personală. Planul fiecărei zile este
diferit deoarece încercăm să evităm
monotonia și să-i facem pe copii
mereu interesați și nerăbdători să ia
parte la program. Însă indiferent de
activitățile desfățurate scopul este
acelaș: pregătirea copiilor nevoiași
pentru un viitor fericit și independent
financiar!
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Pentru a dezvolta o educație cât mai variată diversificăm activitățile

ăți
vit

cti

A

Efectuarea temelor
Efectuarea temeor este cea mai
importantă parte a programului
deoarece succesul școlar al
acestor elevi este obiectivul nostru
principal. De-a lungul anilor am
putut vedea un progres
îmbucurător în evoluția
educațională a acestor copii care
acum merg cu mai multă
încredere la școală știind că au
temele făcute și lecțiile învățate.

Activități în aer liber
Condiția fizică și sănătatea sunt
factori importanți în dezvoltarea
copiilor. Prin jocuri sportive le
dezvoltăm copiilor spiritul
competitiv și cel de echipă.
Apartenența la un grup le dă
încredere de sine și îi face să se
simtă acceptați. De aceea
organizăm grupuri și echipe în
care să socializeze și să se
împrietenească cu alți copii.

Masa de prânz
Pentru că înțelegem cât de
importantă este alimentația unui
copil pentru creșterea și
dezvolatrea lui, le asigurăm celor
126 de copii din Centru o masă
zilnică. Mâncarea este
întotdeauna proaspătă și
sănătoasă, ne străduim să le
oferim tot ce este mai bun pentru
ca ei să fie bine hrăniți.

Activități de dezvoltare
personală și valori morale
creștine
Prin diferitele activități de
dezvolatre personală sperăm să le
arătăm copiilor că sunt importanți,
că au valoare și că nouă ne pasă
de ei. Zidindu-le încrederea și
stima de sine sperăm că acești
copii la rândul lor vor dărui mai
departe dragoste și încurajare
celor care se simt neîncrezători și
respinși.
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SERVICIUL DE SUPORT ȘI
CONSILIERE

ALIMENTE
Hrană pentru cei
care nu și-o pot
permite

SĂNĂTATE

CINE SUNTEM?

CE FACEM?

Departamentul de proiecte sociale
este un program de asistență
materială și financiară pentru
familii în situații de criză

Oferim suport și consiliere
familiilor care se află în
circumstanțe defavorizante și le
ajutăm să depășească momentul
critic al situației lor.

Sponsorizări
medicale pentru
bolnavi

CONSTRUNCȚII ȘI
RENOVĂRI
Asigurarea unui cămin
primitor pentru familii
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DIACONIA
Multe familii se frământă cu situații de criză din care nu pot ieși singure

Încă de la înființarea asociației
Diaconia în Brașov o mare parte a
resurselor noastre a fost
concentrată pe asistarea familiilor
în situații de criză.
Serviciul de suport și consiliere
(proiecte sociale) cuprinde mai
multe programe sociale care sunt
desfășurate de asociația noastră.
Prin diferitele proiecte pe care le
organizăm încercăm să ajutăm cât
mai mulți oameni în situații critice.
În fiecare lună au loc campanii de
donații de bunuri care au scopul de
a îmbunătăți viața celor nevoiași.
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Le oferim alimente, îmbrăcăminte și
încălțăminte, sobe și lemne de foc
pentru a-i sprijini în lupta împotriva
sărăciei.
Pe lângă suportul financiar oferim și
consiliere profesionistă. Avem
prsihologi antrenați în munca socială
care sunt mereu la dispoziția
beneficiarilor oferindu-și expertiza și
sfaturile în legătură cu problemele
familiale și sociale cu care se
confruntă aceștia.
Toate serviciile noastre urmăresc
imbunătățirea traiului persoanelor
defavorizate.

Ajutor International

DIACONIA
A-i ajuta pe alții este cel mai bun mod de a schimba mediul în care trăiești

roiecte

P

Proiecte Sociale
Departamentul de proiecte sociale
se ocupă de familii a căror situație
criză necesită un ajutor urgent.
Scopul nostru ca organizație este
să readucem aceste familii pe
linia de plutire și să le oferim
șansa de a-și îmbunătăți viitorul.
Indiferent de natura crizei prin
care trec beneficiarii noștri, noi le
oferim suportul și asistența de
care au nevoie pentru a depăși
momentul critic.

Proiecte de donații de bunuri
Lipsa mâncării, a hainelor sau a
altor articole necesare este o
problemă des întâlnită în
comunitățile sărace unde lucrăm.
De aceea Asociația Diaconia
organizează campanii de donații
lunar unde oferă îmbrăcăminte,
pachete de alimente și articole
de igienă. În timpul celor 12
campanii din 2015 s-au făcut
peste 1.300 de donații către

Proiecte de construcție
Multe familii nevoiașe se frământă
cu lipsa unei locuințe adecvate
unde să trăiască și să-și cfrească
copiii. În anul 2015 am inițiat 12
proiecte de construcție sau
renovare a locuințelor
beneficiarilor noștri. O problemă
frecvent întâlnită în rândul
familiilor pe care la asistăm este
lipsa apei, a electricității sau a

Proiecte medicale
Tratamentele medicacle și
operațiile pot deveni niște poveri
financiare pe care familiile cu care
lucrăm nu și le pot permite. De
aceea se confruntă cu situații de
criză din care le este imposibil să
iasă fără ajutorul nostru. În 2015
am asistat 12 cazuri medicale
acoperind costurile procedurilor
(operații, tratamente, analize)
pentru a îmbunătăți starea
sănătății beneficiarilor.
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CASE SOCIALE

CINE SUNTEM?

CE FACEM?

Acest proiect desfășurat în
parteneriat cu Fundația Vodafone
este un eveniment de caritate și
voluntariat desfășurat anual.

Construim case sociale pentru
familii nevoiașe care nu au o
locuință sigură
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LOCUINȚĂ SIGURĂ
Oferim case pentru
cei care nu au unde
locui

PROTECȚIA
FAMILIEi
Protejăm familia
asigurându-i un
cămin

VIITOR PROSPER
Familiile poate
investi în viitor fără
grija unei locuințe

Ajutor International

DIACONIA
Le construim case pentru ca ei să-și poată construi un viitor.

Mii de familii în România se frământă
cu lipsa unui acoperiș deasupra
capului. Alte sute de mii de persoane
trăiesc în locuințe care cu greu pot fi
numite case unde normalitatea
înseamnă absența apei curente, a
încălzirii centrale sau a luminii
electrice. Sărăcia și lipsa duc aceste
persoane la capătul puterilor și
majoritatea încetează să mai lupte
pentru un viitor mai bun pentru că nu
văd nici un fel de speranță. Tristul
adevăr este că în astfel de situații
oamenii renunță la visurile lor, și
orice nădejde, că pot trăi mai bine, li
se năruie.

În astfel de situații, victimele
nevinovate și care sunt afectate cel
mai mult sunt copiii. Ei nu au nici o
vină că s-au născut într-o familie care
nu le poate oferi mijloacele și
resursele necesare pentru a-și crea
un viitor frumos și sunt nevoiți să-și
plece capul în fața sorții. De multe ori
sunt nevoiți să renunțe la școală
pentru a începe munca și a contribui
la micul venit al familiei. Aceasta este
trista poveste a numeroaselor familii
de România care singure nu-și vor
putea construi un cămin sigur și curat
niciodată.
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DIACONIA
Căminul este indispensabil pentru buna creștere și dezvoltare a copiilor

ezultate

R

Build for Tomorrow 2015
În 2015 cu ajutorul Fundației
Vodafone am reușit să construim
4 case sociale în comuna Cristian
din județul Brașov pentru niște
familii frumoase cu copii isteți și
drăgălași. Cele 4 familii și-au
văzut visul devenind realitate
atunci când în sfârșit s-au mutat
în propriile lor case. Fericirea lor
nermărgiită a însemnat pentru noi
succesul acestui proiect!

Familia Ștefănuță
Daniel și Katalin împreună cu cei
doi băieți ai lor s-au mutat anul
trecut în noua casă construită de
Diaconia și Fundația Vodafone.
Această familie frumoasă are un
viitor mult mai luminos acum că
locuința le este asigurată. S-au
adaptat repede în noua zonă
unde stau și sunt din ce în ce mai
încântați de schimbările din viața
lor. Mulțumim tuturor celor care
au susținut proiectul nostru!

Familia Țieran
Sara, Andrei și Emanuel, împreună
cu părinții lor sunt foarte mulțumiți
de noile condiții în care locuiesc.
Înainte de a fi selectați ca
beneficiari în proiectul B4T familia
trăia în condiții nefavorabile într-o
cameră deasupra unui service
auto. Mulțumim celor care au dat o
mână de ajutor aceastei familii
frumoase și au făcut posibilă
mutarea lor într-o casă care să le
aparțină.
Voluntarii Vodafone
Având în vedere amploarea
proiectului avem nevoie un număr
destul de mare de voluntari care
să ne ajute să facem visele
beneficirilor să devină realitate.
Cei 400 de voluntari Vodafone au
fost mereu un ajutor imens pentru
noi și le mulțumim pentru
implicarea și interesul arătat
proiectului nostrui.
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Proiect în lucru

CAMPO

CINE SUNTEM?

CE FACEM?

CAMPO este o variație de
facilități care vor fi puse la
dispoziția copiilor din Centrul
Educațional și familiilor acestora.

CAMPO va dezvolta trei
departamente principale: cantina
socială, centrul de distribuție și
ateliere profesionale.

ATELIERE
PROFESIONALE
Tinerii beneficiari vor
avea oportunitatea
să învețe o meserie

CANTINĂ
Vom oferi mâncare
familiilor
defavorizate

CENTRU DE
DISTRIBUȚIE
Familiile și copiii vor
beneficia de mai
multe donații
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DIACONIA
Protecția familiei și dezvoltarea copiilor sunt prioritățile noastre

Asociația noastră crează oportunități
pentru copiii dezavantajați, șanse de
a obține educația și pregătirea
profesională necesară pentru a ieși
din sărăcie și a avea un viitor mai
bun. Credem că prin programele
noastre sociale putem schimba
soarta acestor copii și că le putem
dărui ceea ce ei nu pot obține singuri:
o cale de a scăpa din sărăcie.
CAMPO este un concept dedicat
copiilor asistați în Centrul
Educațional și familiilor acestora. Va
cuprinde trei programe de serviciu
social: atelierele profesionale,
cantina socială și centrul de
distribuție.
24

Dorița noastră este să vedem cât mai
mulți tineri proveniți din familii
defavorizate economic sau social că
reușesc să iasă din sărăcie prin
educația și instruirea profesională
primită. Atelierele noastre îi vor
pregăti pentru a putea obține un loc
de muncă și a deveni independenți
financiar.
Cantina va asigura hrana celor 128
de copii înscriși în Centrul
Educațional dar va servi și alți
oameni nevoiași care au nevoie de
mâncare.
Centrul de Distribuție va avea
posibilitatea de a-și mări activitatea și
a dona mai multe bunuri beneficiarilor

Ajutor International

DIACONIA
CAMPO înseamnă dezvoltare și progres

rograme

P

CAMPO
CAMPO va extinde și va mări
eficacitatea serviciilor oferite de
Asociația Diaconia. Cele trei
servicii oferite aici vor asigura
beneficiarilor noștri suportul
material de care au nevoie dar și
suportul educațional și profesional.
Prin programele acestea sperăm
să întâlnim cât mai multe din
nevoile beneficiarilor și să le
oferim tot ce au nevoie pentru a
duce o viață normală.

Centrul de Distribuție
Serviciile oferite de centrul de
distribuție sunt în prezent
mărginite de lipsa de spațiu. Prin
crearea centrului CAMPO vom
avea posibilitatea să extidem
distribuția de alimente,
îmbrăcăminte și încălțăminte,
materiale de construcții, alte
bunuri și să ajutăm mai mulți
oameni aflați în nevoie.

Ateliere profesionale
Din cauza situațiilor nefavorabile
în care unii copii cresc și din
cauza abandonului școlar frecvent
noi le oferim ajutorul nostru în
privința alegerii unei profesii.
Odată cu deschiderea centrului
CAMPO vom avea posibilitatea să
deschidem mai multe ateliere
profesionale și astfel vom
diversifica posibilitățile tinerilor de
a-și alege o meserie.

Cantina socială
O cantină socială ne va ajuta să
pregătim mâncarea pentru cei 128
de copii din Centru și să le
asigurăm zilnic o masă plină de
vitaminele și nutrienții necesari
creșterii lor sănătoase. Un al
doilea beneficiu al cantinei este că
vom putea hrăni și alți oameni
care se frământă cu lipsuri și nu-și
pot permite o masă în fiecare zi.
Cantina va crea și noi oportunități
pentru locuri de muncă.
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Proiect de viitor

ALIMENTAȚIE

CARE GARDEN

CINE SUNTEM?

CE FACEM?

Grădina Speranței este un concept
care îmbină munca și plăcerea
pentru familiile nevoiașe care vor
lucra pământul pentru a obține
legumele și fructele de care au
nevoie.

Oferim parcele de pământ,
pregătire profesională în
agricultură și legume familiilor
dezavantajate

26

Hrană sănătoasă
pentru familiile
nevoiașe

LOCURI DE MUNCĂ
Oportunități pentru
cei care nu-și pot
găsi locuri de

EDUCAȚIE
Copiii din Centru vor
ține ore în aer liber
învățând despre
plante și natură

Ajutor International

DIACONIA
Hrană sănătoasă și activități agricole în natură

Conceptul proiectului “Care Garden” a
luat naștere din dorința de a înmulți
serviciile oferite familiilor nevoiașe din
comunitatea unde lucrăm.
Această Grădină a Speranței va
prezenta un pachet de noi oportunități
și activități care vor asigura hrana
beneficiarilor și le vor dezvolta
abilitățile practice și agricole.
Viziunea noastră este să le asigurăm
o hrană adecvată și sănătoasă
familiilor dezavantajate social care
nu-și pot permite un stil de viață
sănătos și să le ajutăm să se
dezvolte, să învețe ce înseamnă
responsabilitatea, munca în echipă și
bucuria rezultată din eforturile
depuse.

Care Garden va aduce o serie de
beneficii persoanelor nevoiașe care
vor participa și le va mări posibilitățile
de a ieși din situațiile lor
defavorizante.
Acest proiect va conține și o parte
educativă pentru copiii Centrului
Educațional. Dorim să creăm un
spațiu în aer liber unde elevii noștri
să poată învăța lucruri practice și să
dezvolte obiceiuri nutritive sănătoase
prin experiențe personale în
grădinărit.
Conceptul de “School Gardening”
implică elevii în activități dinamice în
natură pentru ca ei să poată observa,
descoperi, experimenta și învăța.
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DIACONIA
Asigurăm o sursă de hrană sigură și sănătoasă

iziu

V
ne

Hrană: legume și fructe
Una dintre cele mai des întâlnite
probleme printre familiile
defavorizate social cu care lucrăm
este lipsa mâncării.
Care Garden va asigura o provizie
bogată de legume și fructe care
vor fi donate beneficiarilor
rezolvând astfel problema foamei.
O alimentație sănătoasă va crește
puterea de concentrare a copiilor
în școală și îi va ajuta să învețe
mai bine.

Valorificarea familiei
Unul dintre scopurile acestui
proiect este dezvoltarea relațiilor
dintre membrii familiei. Lucrând
împreună ca o echipă sperăm că
beneficiarii vor înțelege valoarea
familiei și se vor ajuta unul pe altul
pentru ca apoi poată culege
roadele și să se bucure de ele
împreună. Făcându-i responsabili
de recolta lor, beneficiarii vor
munci pentru rezultate cât mai
bune și frumoase.

Locuri de muncă
Datorită lipsei educației mulți
dintre beneficiarii noștri întâmpină
dificultăți în a-și găsi locuri de
muncă.
Grădina Speranței va avea nevoie
de angajați care să îngrijească
plantațiile și care să ajute pe alți
beneficiari cu activitățile agricole.
Astfel vom asigura un venit
financiar stabil pentru niște familii
nevoiașe

Grădina Educativă
Educația nonformală este o formă
practică de învățământ în care
copiii au șansa de a învăța lucruri
făcându-le ei înșiși. Conceptul de
“School Gardening” implică elevii
în activități dinamice în natură
pentru ca ei să poată observa,
descoperi, experimenta și învăța.
De aceea vom folosi Grădina
pentru a le da oportunitatea
copiilor să învețe diferite lucruri ce
nu pot fi învățate în clasă.
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POVEȘTI DE SUCCES
Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre ca și asociație este să vedem oameni
ajutați de noi care acum au o viață mai bună, trăiesc în condiții decente și au un
viitor luminos înainte. Pentru astfel de oameni ne străduim să creăm programe și
proiecte de calitate care să facă o diferență în viețile lor. În 2015 peste 700 de
persoane au beneficiat de ajutorul și asistența Asociației Diaconia. Dintre aceștia
am selectat câteva povești pe care să le împărtășim cu dumneavoastră:
Coase la mașină, creează ținute deosebite, dar
este pasionată și de a face manichiuri atente și
migăloase. Viitorul nu mai este în umbră pentru
Teodora, ea are un vis și este determinată să
ajungă acolo unde și-a propus: vrea să ajungă o
manichiuristă profesionistă și să aibă propriul ei
salon de înfrumusețare. Noi îi suntem alături și
dorim să o vedem intrând in viață cu fruntea sus
si cu zambetul pe buze.

Teodora C. - un succes în devenire
Teodora are 18 ani si este in clasa a XII.a. Este o
fata inalta, frumoasa si cu un zambet fermecator
de copilita plina de viata. Era in clasa a III.a cand
parintii au inscris-o in programul Centrului
Diaconia iar acum priveste in urma cu
recunostiinta si bucurie.
Am râs, am plâns împreună, am descoperit
lumea și am văzut-o înflorind.
Relația pe care am construit-o de-a lungul anilor
este puternică și i-a oferit siguranță și stabilitate,
a învățat-o că viața este grea dar atunci când ai
pe cine să te sprijini, lucrurile pot fi mai ușoare și
frumoase.
Fiind un copil isteț, a trecut întotdeauna clasele
cu succes. Profesorii au apreciat-o întotdeauna
pentru dorința ei de a învăța și atitudinea mereu
prietenoasă și bună.
Teodora are un dar special de a face oamenii sa
zâmbească, e bună și caldă dar și foarte
harnică. În programele pentru dezvoltare pe care
le-am oferit la Centru și-a perfecționat
îndemânarea manuală in mod deosebit.

“Mulțumesc Diaconiei pentru tot ce a făvut
pentru mine. Mulțumesc pedagogilor care m-au
ajutat la școală și care pe lângă profesori îmi
sunt și priteteni și mă ajută de fiecare dată când
am nevoie” Teodora C.
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Familia Siraciov
Cu ajutorul nostru visul lor a
devenit realitate
Alexandru, Loredana și cei trei copii ai lor,
Lidia, Daniel și Matei, nu au avut niciodată o
locuință stabilă.
Cei doi părinți sunt oameni foarte harnici și
fac tot posibilul să le ofere copiilor o viață cât
mai bună.

Atunci când au fost selectați ca beneficiari în
proiectul Build for Tomorrow bucuria lor a fost
fără margini. În sfârșit vor avea o casă a lor, o
locuință care le aparține și pe care nu vor fi
nevoiți s-o părăsească fără voia lor.
A avea o casă a lor este un vis pe care Loredana
l-a avut încă de când era mică deoarece a
crescut într-o familie defavorizată și niciodată nu
a locuit într-un cămin propriu: „Acest vis a
devenit realitate datorită unor oameni minunaţi
care s-au pus în slujba celorlalţi pentru ca noi
astăzi să avem şansa să avem o casă a
noastră”.
De când s-au mutat în noua lor casă din Cristian,
Alexandru, Loredana și cei trei copii sunt foarte
fericiți. Lidia (fetița lor de 10 ani) are camera ei
unde exersează la orgă în fiecare zi fiind
pasionată de muzică. Cei doi băieți, Daniel și
Matei, au o curte mare în care să se joace și să
alerge iar părinții se uită cu drag la copiii lor care
acum vor crește într-un mediu protejat și sigur.
Mulțumim Fundației Vodafone care ne-a ajutat
să facem visul acestei familii să devină realitate.

Visul lor cel mai mare era să aibă un cămin
propriu unde copiii să poată crește fericiți fără a
se muta din casă în casă mereu. Dar acest lucru
era imposibil de realizat prin puterile lor. Singuri
nu ar fi putut face față costurilor implicate de
obținerea unei locuințe proprii.
Cu toate că Alexandru are două locuri de muncă
iar Loredana lucrează și ea, venitul lor nu era
suficient de mare pentru a le permite să-și
cumpere o casă.

Proiect desfășurat
în parteneriat cu:
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În sfârșit Beatrice poate
vedea lumea din jurul ei
Beatrice este o mică fetiță drăguță de doar 2
anișori. La vârsta aceasta orice bebeluș ar
trebui să se bucure de grija părinților și de
protecția familiei lor. Dar ce se întâmplă
atunci când problemele noului născut
depășesc posibilitatea părinților de a se
îngriji de micuță?
O astfel de situație frânge inima oricărui
părinte iubitor pentru care bebelușul
înseamnă tot ce are mai scump pe lume.

Violeta și Răzvan Mocanu sunt doi oameni
minunați care acum doi ani aveau planuri să
devină niște părinți buni și iubitori pentru fetița lor
care urma să se nască peste cțteva luni. dar din
păcate povestea lor a fost alta: într-o zi pe când
se întorceau acasă dintr-un alt oraș au avut un
accident de mașină care a provocat nașterea
prematură a micuței Beatrice.
Deoarece nașterea a avut loc cu trei luni mai
repede decât ar fi trebuit, Beatrice avea plămânii
nedezvoltați și a fost ținută în incubator 60 de
zile. În tot acest timp părinții, care se simțeau
neputincioși, nu puteau face altceva decât să se
roage ca micuțul lor îngeraș să-și revină. Și iată
că după 115 zile de spitalizare Beatrice și-a
revenit, a început să respire normal și să ia în
greutate. Dar din păcate ieșirea din spital nu a
însemnat sfârșitul problemelor micuței Beatrice.
Spre tristețea și suferința părinților, ei au aflat că
fiica lor nu poate vedea. Nașterea ei forțată a
cauzat desprinderea retinelor de ochi.

Această tragedie adăugată la suferința
provocată de nașterea prematură a fost mult
prea mult pentru părinții ei. Simțindu-se
neajutorați în fața acestei situații, Violeta și
Răzvan aveau nevoie de ajutorul nostru.
Operația pentru ochii micuței Beatrice nu se
putea face în România deoarece nici o clinică
medicală nu avea aparatura necesară. Pentru a
o ajuta pe fetiță am contribuit la plata
transportului și operației.

Împreună cu mama ei, Beatrice a fost dusă în
Belgia unde doctori profesioniști au avut grijă de
ea și i-au redat vederea. Costul acestei operații a
fost de 10.000€, și singuri cei doi părinți nu ar fi
putut plăti. Din acest motiv Răzvan și Violeta nu
au crezut niciodată că fetița lor va vedea.
Asociația Diaconia, cu ajutorul unor donatori
sufletiști, a reușit să le redea speranța acestor
părinți și să o ajute pe Beatrice să vadă lumea din
jurul ei.
Astăzi Beatrice este un copil frumos care crește
pe zi ce trece și zâmbește de fiecare dată când
vede chipul cald al mamei.
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Ferma Speranței - producție proprie
Una dintre cele mai importante donații făcute anual de Asociația Diaconia sunt
legumele îmărțite în fiecare toamnă familiilor pentru a avea hrană pe timpul
iernii. Deoarece costurile cumpărării tonelor de legume de care avem nevoie se
ridica la sume ce depășeau bugetul organizației, am cumpărat și amenajat
propria noastră fermă unde plantăm legume și creștem animale. Toate
produsele obținute în cadrul fermei AGRO sunt donate către beneficiari.
Cartoful - aliment de bază
În 2015 au fost recoltate 38 de tone de cartofi
care apoi au fost donați la 221 de familii
dezavantajate social. Pe lângă cartofi am
donat și 6 tone de ceapă și morcovi care au
completat mesele beneficiarilor cu un plus de
vitamine și sănătate.
Cartoful este un produs vegetal hrănitor, gustos
şi ieftin, care constituie alimentul de bază al
multor familii. Acesta substituie de multe ori

pâinea şi este un aliment de neînlocuit.
Fiind un produs așa important pentru hrănirea
oamenilor și având în vedere avantajele sale,
Asociația Diaconia Ajutor Internațional a
achiziționat de-a lungul timpului pământ pe care
acum cultivă cartofi.
Unul dintre obiectivele Asociației este hrănirea a
cât mai multe familii nevoiașe cu copii pentru
care alimentația joacă un rol important în
creșterea și dezvoltarea lor. Le asigurăm
mâncarea în special pe timp de iarnă când este
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mai greu pentru ei să-și procure hrană singuri.
Mulți ani la rând Asociația noastră a cumpărat
tone de cartofi care apoi erau donați către
beneficiarii programelor noastre. Dar costurile
achiziționării cartofilor se ridicau la sume ce
întreceau bugetul organizației. Mulți ani la rând
Asociația noastră a cumpărat tone de cartofi
care apoi erau donați către beneficiarii
programelor noastre. Dar costurile achiziționării
cartofilor se ridicau la sume ce întreceau bugetul
organizației. Soluția acestei probleme a fost să
cumpărăm pământ arabil și să începem propria
noastră producție de cartofi care să hrănească
sutele de persoane defavorizate cu care lucrăm.
Și iată că astăzi deținem 54ha de pământ unde,
în fiecare an, plantăm și recoltăm cartofii.
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Produsele obținute prin producția proprie sunt un plus de alimente proaspete și
sănătoase care hrănesc sute de familii. În 2015 am reușit să asigurăm hrana pe timp de
iarnă a peste 200 de familii doar cu cartofii cultivați de Asociația Diaconia. Acest sector
de producție proprie este un proiect ce pe viitor ne va putea mări independența ca
organizație și de asemena poate crește
Vacile Angus
Din dorința de a face cât mai mult bine și e a
ajuta familiile beneficiare am creat un proiect
AGRO care pe lângă recoltele de cartofi deține și
o fermă cu o cireadă de vaci Angus. Animalele
din această rasă sunt foarte rezistente la boli,
sunt nepretențioase, se adaptează ușor la
exploatarea pe pășune, au o maturizare rapidă și
o conversie foarte bună a furajelor în carne.
Asociația Diaconia a cumpărat 12 vaci în anul
2012. Datorită îngrijirii primite cireada s-a dublat
și astăzi deținem 36 de bovine Angus.
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Mierea - sănătate aurie
Datărită propriteăților hrănitoare ale mierii, aceasta este un aliment foarte
important pentru oameni. Deoarece majoritatea persoanelor cu care lucrăm la
Diaconia sunt oameni cu resurse financiare limitate care nu-și permit
întotdeauna o dietă sănătoasă, încercăm să suplimentăm deficitul de vitamine
cu alimente sănătoase ca mierea care hrănește și întărește sistemul imunitar.

Stupina de la Viscri

Pe lângă vacile Angus și cartofii plantați anual, Asociația
Diaconia mai produce și miere.
Avem peste 150 de familii de albine într-o stupină află în Viscri,
un sat pitoresc cu aer curat și multă natură în jur. Aici Asociația
deține o casă care în viitor ar putea fi exploatată turistic.
Albinele produc miere aurie și gustoasă care apoi este donată
persoanelor beneficiare ale proiectelor noastre. Mierea este
sănătoasă și este un aliment foarte bun și hrănitor pentru aceste
familii, în special pentru copiii în creștere care au nevoie de
vitamine pentru a se dezvolta sănătos.
În anul 2015 am colectat 800 de kg de miere.
Aceasta a fost donată și de ea s-au bucurat sute de familii
nevoiașe pentru care un kilogram de miere poate reprezenta
singurul aliment sănătos pe care-l mănâncă.

Stupina din Viscri
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Raport financiar
Venituri în 2015
Categorie venit

Suma în Lei

Venituri Ro persoane juridice

33.467

Venituri Ro persoane fizice

423.293

Venituri Ro bunuri

175.757

Cutiile de donații

23.806

Campania 2%

19.066

Subvenție

103.436

Venituri CH

1.572.324

Venituri DE

94.752

Total venituri

2.445.901
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Cheltuieli în 2015

Centrul Educațional

726.295 lei

Serviciul de suport și consiliere

424.357 lei

Case sociale

540.636 lei

Ferma Speranței

283.272 lei

CAMPO

53.625 lei

Fundraising

239.281 lei

Administrație

676.016 lei

Total cheltuieli în 2015
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2.943.486 lei
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Mulțumiri
Anul 2015 a fost unul plin de evenimente frumoase și momente de care ne vom
aduce aminte cu drag!
Însă nici unul dintre aceste proiecte și activități nu s-ar fi realizat dacă nu am fi
avut alături de noi oameni inimoși a căror bunătate și dărnicie ne-au sprijinit și neau dat posibilitatea de a aduce fericire și speranță în casele oamenilor nevoiași
din România.

Lista sponsorilor 2015
Centrul Educațional
•
•
•
•
•

Brenntag
Cos 2000 Distribution
Fundația Vodafone
Premium Aerotec
Valdoris

Serviciul de suport și
consiliere
•
•
•
•
•
•
•

Alex - Star
Bbm Natura
Bella Romania Impex
Best Impex
Bramac
Canam
Carmeuse Holding

Covalact Sa
Ecolact Prod
Elmas
Fibrex Co
Fileomera
Gecsat
H&E Reinert
Instal Generation
Kalpo
Kronstadt Landscape Architecs
Maresi Foodbroker
Marispo
Millepiedimi Italia
Mitrancă Ovidiu
Popa Marcel Dumitru
Humanaporta
• Policolor Sal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prod Holmiro
Redis C.o
Renania
Romlink Invest
Romstal Imex
Rostar
Sahprod Meteor
SPA & Suites
Star East Pet
Transilvania Lactate
Tual Fast Chance 98
Tymbark Maspex Romania

Case Sociale
• Fundația Vodafone România
• Velux România

ASOCIAȚIA “DIACONIA AJUTOR INTERNAȚIONAL”
BRAȘOV ROMÂNIA
Adresa Sediu Social: Str.Carierei, nr. 65, Brașov, România
Cod fiscal:13272457, Tel 0368/429179, Fax 0368/429178
e-mail: office@diaconia.info, web: www.diaconia.info,
Banca UNICREDIT Brașov,
IBAN: RO32 BACX 0000 0030 0973 0000
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