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Experiența ne-a arătat cum indiferent de vârstă, copiii, dar și 
adulții, caută mai degrabă disponibilitatea decât viziunea celor 
din jur. Noi nu decidem ce înălțime avem sau ce mărime 
purtăm la pantof, dar putem decide cât de disponibili suntem. 
De fiecare dată când interacționăm cu copiii din mediile 
defavorizate, alegem să arătăm că suntem disponibili să le 
ascultăm supărările și bucuriile, să îi înțelegem, să îi ajutăm. 
Vrem să fim acele persoane din viețile lor care nu-i vor alunga 
și care nu le vor adresa vorbe înjositoare.

Cuvânt înainte

David Dugeniuk, Vicepreședinte

DIACONIA
Ajutor International
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Am creat o comunitate în care se pleacă de 
la premisa că dacă știi de ce faci ceea ce 
faci, atunci poți accepta și culturi, 
circumstanțe și oameni dificili. Dacă o faci 
pentru ovațiuni, doar te alături circului, dar 
dacă o faci pentru că vrei să aduci o 
schimbare în lume, atunci înseamnă că 
devii compasiune și acceptare. Nu cred că 
oamenii au nevoie de mai multă informație, 
nu cred că noi creștem în contextul în care 
suntem informați, ci în contextul în care 
suntem acceptați. De aceea în sprijinul pe 
care îl acordăm copiilor din mediile expuse 
la risc, căutăm să aflăm ce vor ei în viețile 
lor și cum putem ajuta. De exemplu, avem 
fetița aceasta în Centrul Educațional — o 
cheamă Dina — și la un moment dat ne-am 
dat seama că e foarte talentată la fotbal, dar 
niciodată nu fusese încurajată în direcția 
asta. Ea ne-a spus că i-ar plăcea ca într-o zi 
să joace pe “stadionul mare, ăla de 
campioni”, doar că-i era frică că nu o să 
aibă bani și că o să rămână săracă, 
asemenea părinților ei. Așa că noi am 
înscris-o la clubul sportiv de fotbal feminin 
și de-atunci a ajuns să joace chiar și în 
campionate la nivel internațional. E o 
jucătoare bună! Așadar, să căutăm ce 
doresc alții!  

E ușor să facem ca totul să graviteze în 
jurul nostru, dar dacă vrem să fim 
schimbarea în lume, am învățat că trebuie 
să dăm mai departe din ce avem, întrebând-
i pe alții de ce au ei nevoie și oferindu-ne 
ajutorul. Dacă vrei o ridiche, trebuie să 
plantezi o sămânță, dar dacă vrei un măr, 
trebuie să plantezi o sămânță și să rabzi 
vreo 7 ani. Cu alte cuvinte, unele lucruri 
vor dura mai mult ca altele, unii copii se vor 
dezvolta mai lent ca alții, unele condiții se 
vor transforma mai lent ca altele. Asta 
poate fi mai greu pentru noi din cauză că 

vrem ca lucrurile să se întâmple acum, vieți 
să fie transformate peste noapte, sărăcia să 
nu mai existe de azi pe mâine, toți copiii să 
aibă o educație și mâncare și lumea să fie 
un loc mai bun într-o clipită.  

Dar până la rezultate e atât de important să 
ne bucurăm de drumul ce duce într-acolo, 
de oamenii pe care-i întâmpinăm, iar în 
cazul Asociației noastre, de copiii și 
comunitățile înspre care ne aplecăm. E 
ușor să ne placă de anumiți oameni în 
anumite contexte. Dar dacă vrem să trăim 
ca să aducem schimbare, atunci trebuie să 
lucrăm la cum tratăm și cu oamenii mai 
dificili. De exemplu, în comunitățile sărace 
în care activăm dăm peste tot felul de 
oameni, iar majoritatea nu sunt din cei mai 
agreabili. Prima reacție este să le dăm 
mâncare și haine și să plecăm de-acolo că 
oricum nu le-ar da nimeni prea multe 
șanse de schimbare. Dar ce am învățat că 
funcționează mai bine pe termen lung este 
să-i întrebăm ce au ei nevoie. În unele 
comunități, părinții răspund că educația 
copiilor lor este cea mai importantă. Din 
situația lor e mai greu să iasă, dar ei își dau 
seama că viitorul acelor comunități stă în 
copiii lor. Și atunci când își văd copiii că 
merg la școală, stima de sine a întregii 
comunități crește și chiar și cei mai 
dezagrabili părinți se mai întremează de 
dragul copiilor. Poate că ne este mai greu să 
lucrăm cu persoane dezagreabile, cu copiii 
considerați problemă, dar dacă vrem să 
aducem schimbare pentru lume, trebuie să 
îi iubim chiar și pe aceștia. Aici începe 
schimbarea, când chiar iubești.  

Mulțumim tuturor celor ce în 2018 au fost 
alături de Asociația "Diaconia Ajutor 
Internațional"!
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2018 
în cifre
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120 COPII ASISTAȚI 
ZILNIC ÎN CENTRUL 
EDUCAȚIONAL 
75 CAZURI DE AJUTOR SOCIAL 
ÎNCHEIATE CU SUCCES 

800 COPII ȘI 120 
DE ADULȚI CARE 
AU BENEFICIAT DE 
AJUTOR SOCIAL 
APROX. 2000 DONAȚII 
24 SENIORI VOLUNTARI IMPLICAȚI 
ÎN PROIECTUL "INTERGENERAȚII" 

2500 KG LEGUME DONATE 
ÎN CADRUL PROIECTULUI 
"CĂMARA DE IARNĂ"
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1980: primele contacte cu România se 
realizează sub formă de curierat de 
alimente și literatură. 

1990: sunt trimise în România primele 3 
tiruri cu ajutoare și este angajată prima 
persoană care se ocupă în special de cazuri 
sociale de urgență. 

1995: se cumpără prima clădire pe strada 
Carierei 65 și este înfiinţată prima 
grădiniță privată din Brașov. 

1997: se extinde serviciul social de ajutor 
în situaţii de criză pentru copii și familii și 
crește numărul angajaților la 5. 

2006: se înființează prima grupă de after-
school de 17 elevi în cadrul Centrului 
Educaţional și se organizează prima tabără 
de vară pentru copii. 

2007: se înființează o nouă grupă de copii 
în cadrul Centrului Educaţ ional ș i 
suplimentar este preluat un proiect din 
sudul României care oferă protecţie 
femeilor aflate în pericol. 

2008: numărul copiilor crește la 30, 
Centrul Educaţional este reabilitat termic și 
se fac extinderi de spațiu pentru noi săli de 
clasă. 

2009: numărul copiilor asistați creşte la 49 
și se formează prima clasă de preșcolari cu 
17 copii. 

2010: Carmeuse Holding Brașov începe 
finanţarea unei noi grupe de copii și se 
înfiinţează ramura agricolă Ferma 
Speranței, în scopul producerii de alimente, 
locuri de muncă și pregătire profesională şi 
care în fiecare an a contribuit cu tone de 
legume la hrana donată comunităților 
beneficiare. 

2011: în Centrul Educaţional sunt asistați 
zilnic 70 de copii, iar în Ferma Speranţei 
sunt achiziționate 30 de ha de pământ 
arabil și două imobile în Viscri. 

2012: în parteneriat cu Fundația Vodafone 
R o m â n i a s - a î n c e p u t p r o i e c t u l 
Build4Tomorrow în care s-au construit în 
primă fază 4 case sociale pentru familii 
beneficiare, iar în Ferma Speranței s-au 
adus primele animale, 12 vaci Angus. 

2013: se organizează primele ateliere 
profesionale pentru copii, casele din Viscri 
găzduiesc pentru prima dată activități de 
team-building pentru angajații Vodafone 
România, proiectul Build4Tomorrow 
continuă cu încă 4 case sociale pentru 4 
familii, iar în cadrul Fermei este înființată 
ramura de apicultură.  

2014: 125 de copii vin zilnic la Centrul 
Educațional, se înființează clasa de 
mentorship formată din prima generație de 
l i c e e n i a i D i a c o n i e i ș i p r o i e c t u l 
Build4Tomorrow continuă construirea a 
încă 4 case sociale. 

2015: se construiesc încă 4 case sociale în 
cadrul proiectul Build4Tomorrow, iar în 
Ferma Speranței se ia inițiativa pentru un 
Care & School Garden. 

2016: se desfășoară cea mai bogată 
campanie de miere din toți anii și multe 
borcane sunt donate beneficiarilor. 

2017: 80 de copii participă zilnic la 
activitățile Centrului Educațional și se 
cumpără o nouă locație (Campo+) pentru 
extinderea sediului Diaconia. 

2018: ca parte din Centrul Educațional 
Diaconia se formează o nouă grupă de 30 
de elevi în incinta Școlii Generale din 
Vulcan.

Istoric
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Despre noi 

Asociația Diaconia Ajutor Internațional este o organizație umanitară care acordă asistență 
copiilor, familiilor și persoanelor aflate în situații de dificultate. Serviciile oferite urmăresc 
îmbunătățirea condițiilor de viață, prevenirea instituţionalizării copiilor și combaterea 
abandonului școlar.
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Valori 

Responsabilitate: înțelegem rolul nostru în societate și ne asumăm responsabilitatea de a 
ne împlini misiunea, indiferent de obstacole. 
Transparenţă: suntem onești și voitori să împărtășim informații legate de proiectele și 
activitățile desfășurate. 
Excelență: îmbunătăţim în mod constant modalitățile de a ne împlini misiunea și nu ne 
mulțumim doar cu reușitele actuale, aspirând întotdeauna către mai mult. 

Misiune 

Misunea noastră este să deschidem ușa către un viitor normal, să oferim încredere, 
siguranță, educaţie şi servicii sociale, sprijinind dezvoltarea de oameni responsabili și 
înțelegând nevoile beneficiarilor noştri. 

Viziune 

Viziunea noastră este să fim pivotul principal al comunității unde angajații și sponsorii 
noştri influenţează și asistă la transformarea vieților beneficiarilor, oferind valoare tuturor.
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Misiunea principală a Centrului Educațional Diaconia este de a preveni abandonul şcolar şi 
de a îmbunătăţi nivelul de educaţie, socializare si integrare al copiilor aflați in situații de 
dificultate, parcurgând principii esențiale ale îngrijirii copilului, oferirea de afecțiune, 
stabilitate și protecție.

Centrul Educațional
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Avem o vechime de 12 ani în dezvoltarea 
s t r a t e g i i l o r d e l u c r u a C e n t r e l o r 
Educaționale, am creat un sistem de lucru 
stabil și valoros pe care l-am îmbunătățit 
prin exercițiu și prin aplicarea de bune 
practici, unele adoptate, iar altele create 
chiar de noi. Avem personal instruit și 
dedicat muncii cu copii aflați în situații de 
risc. 
Strategia de acţiune: 
‣ susținere educațională pentru copii 

(prin ajutor la efectuarea temelor și prin 
crearea de programe specifice nevoilor 
lor); 

‣ susţinere şi suport pentru părinţii aflaţi 
în situaţii defavorizate, intervenţii socio-
educaţionale (şcoala părinţilor) și 
programe de apropiere a părinţilor de 
copii; 

‣ implicarea părinţilor în calitate de 
parteneri principali ai şcolii (crearea de 
relaţii de încredere între profesori şi 
părinţi prin diferite activităţi); 

‣ elaborarea de programe de recuperare a 
deficienţelor de şcolarizare la nivelul 
adulţilor din comunitate (alfabetizare, 
integrarea adulților în diferite forme 
complementare de școlarizare tip "a doua 
șansă" sau cursuri de calificare și 
perfecționare); 

‣ promovarea cooperării cu toţi factorii 
comunitari interesaţi în dezvoltarea 
educaţiei; 

‣ acoperirea nevoilor de educaţie specifice 
comunităţii (educaţie sanitară, opţionale 
specifice necesare vieții comunităţii, 
planning familiar, etc.).
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Ateliere de meserii 

Activitațile de vară din cadrul Asociației 
Diaconia includ ateliere de meserii, de sport 
și creativitate. Dorim prin activitațile pe 
care le dezvoltăm să ajutăm copiii și tinerii 
să deprindă abilități practice, să-și dezvolte 
motricitatea și stima de sine. Timp de două 
saptămâni, copiii mici și mari sunt 
antrenați de profesioniști să-și descopere 
talentele și să își educe răbdarea și 
perseverența, să înțeleagă ce este munca și 
să dea de gust unui viitor posibil loc de 
muncă. Avem ateliere de tâmplărie, de 
pictură, de gimnastică și alpinism, de 
croitorie, de bucătari, de coafură și 
manichiură, de jurnalism, etc.. Pe tot 
parcursul săptămânilor de activități, peste 
100 de copii au intrat pe porțile Diaconiei 
pentru a se bucura de activităț i le 
organizate pentru ei. 

Tabăra de vară 

Tabăra de vară este punctul culminant al 
activităților de peste an. Copiii, aleși pe 
categorii de vârste și pasiuni, se bucură în 
fiecare vară de rodul muncii de peste an. 
Proiectul, care se desfășoară deja de peste 
11 ani, este menit să contribuie la 
dezvoltarea autonomiei și a motivației 
copiilor de a continua școala. Dorim ca pe 
parcursul a câtorva zile, în mijlocul unui 
mediu nou și necunoscut, copiii să își 
îmbogățească cunoștințele despre natură și 
grija față de aceasta, să fie antrenați în 
jocuri de echipă și activități de descoperire 
a propriului potențial. Profesorii și 
îndrumătorii  taberelor crează programe 
tematice în fiecare an, tocmai pentru ca 
fiecare copil să beneficieze din plin de 
aventură și lecții de cunoaștere. 
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Programele Centrului Educațional Diaconia 
oferă sprijin educațional, psihologic și 
social copiilor proveniți din familii aflate în 
situații defavorizate. Asistența zilnică a 
copiilor în program se oferă de catre 
profesioniști și cu ajutorul voluntarilor 
tineri sau seniori. Dorim prin programul 
Intergenerații, pe care îl implimentăm cu 
succes de mai bine de doi ani, să dăm 
ocazia acestor oameni dedicați să aibe un 
cuvânt major și pozitiv de spus în viețile 
copiilor noștri. 

Programul Intergenerații din cadrul 
Centrului Educațional Diaconia pornește de 
la un concept implementat pentru prima 
oară de Fundația Principesa Margareta a 
R o m â n i e i î n B u c u r eș t i ș i a d a p t a t 
specificului activităț i lor sociale ale 
Asociației Diaconia Ajutor Internațional. 

Credem că fiecare om, indiferent de vârstă, 
este o resursă în comunitatea în care 
trăiește. Voluntariatul și aplecarea spre cei 
în nevoi sunt atribute care îmbogățesc 
orice om. Adulții pot aduce un plus valoros 
în viețile copiilor, în mod special acolo unde 
aceștia nu au un bunic sau poate nici 
măcar un părinte. 

Programul Intergenerații al Asociației 
Diaconia Ajutor Internațional: 
‣ susține dezvoltarea echilibrată a copiilor 

aflați în situații defavorizate; 
‣ stimulează solidaritatea între generații 

și creează o punte de comunicare între 
copii, tineri și vârsnici; 

‣ încurajează dezvoltarea copiilor, cultivă 
creativitatea, talentul și investește în 
educație.

Intergenerații
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Scopul proiectului "Școala pe roți" este de a cuprinde în programe de educație nonformală 
cât mai mulți copii din comunitățile rurale dezavantajate. Dorim să oferim acestora o șansă 
pentru dezvoltare, o deschidere pentru nou și pentru un altfel de viitor. 
Avantajele programului: 
‣ atingem copiii și familiile cele mai dezavantajate social; 
‣ susținem adulții și copiii în dezvoltarea personală; 
‣ intrăm în comunitățile cele mai sărace cu sprijin și educație.

Școala pe roți
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Sală de clasă 

Acolo unde există comunități fără acces 
facil la beneficiile educației, dorim să 
ducem "Școala pe roți". Autocarul școlar 
dorește să poată oferi copiilor care au 
întrerupt școala sau celor care nu au mers 
niciodată, privilegiul de a învăța primele 
litere într-un cadru interesant și interactiv. 
Credem că acești copii pot fi încurajați și 
susținuți să vadă în școală potențialul unei 
vieți mai bune. Dorim să stimulăm cu acest 
proiect un început și apoi să susținem 
familia astfel încât copilul să poată beneficia 
de educația corespunzătoare. 

Ateliere de creație 

Atelierele de creație au un impact foarte 
puternic în viețile copiilor, mai ales la 
vârste mici. Acolo unde copiii își manifestă 
din plin creativitatea, ei devin curioși, 
spontani, deschiși pentru nou, interesați de 
progres. De aceea credem că prin atelierele 
pe care dorim să le dezvoltăm în cadrul 
"Școlii pe roți", putem aduce copiilor un 
element care, din păcate, lipsește în școala 
de astăzi. Atelierele de dezvoltare a 
creativității și gândirii pe care le propunem 
prin proiectul nostru, aduc copiilor 
libertatea de a dezvolta idei valoroase, dar și 
promovarea din plin a unor mecanisme noi 
de gândire. 

Medical 

Prin mijloace educaționale specifice vârstei 
școlare dorim să modelăm și să influențăm 
pentru o viață sănătoasă copii din 
comunități dezavantajate, dar totodată să 
acționăm și la nivelul părinților prin 
acțiuni și strategii de educație parentală 
corespunzătoare. 
Obiectivele proiectului: 
‣ c o nș t i e n t i z a r e a p r a c t i c i l o r c a r e 

dăunează sănătății copiilor și formarea 

unor noi deprinderi pentru un stil de 
viață sănătos; 

‣ creșterea cunoștințelor legate de 
sănă tate a părin ț i lor din aceste 
comunități defavorizate din Brașov. 

Datorită lipsei cunoștințelor de bază în 
domeniul sănătății copilului, a igienei 
corporale, copiii se confruntă cu probleme 
de sănătate ce cauzează daune legate de 
creștere și dezvoltare. Alimentația precară 
este și ea o cauză importantă a problemelor 
de dezvoltare și este  legată de lipsa 
cunoștințelor de bază în ceea ce privește 
nutriția. Lipsa unor cunoștințe adecvate 
despre nutriția copilului provoacă pe de-o 
parte subnutriția și pe de altă parte 
fenomenul îngrijorător al obezității care 
apare încă de la vârste fragede. Capacitatea 
copiilor de a asimila cunoștințe, de a învăța, 
este grav afectată de lipsa unei alimentații 
sănătoase și echilibrate, care să îi furnizeze 
copilului resursele necesare pentru 
dezvol tare ș i evolu ț ie . În țelegerea 
e l e m e n t e l o r d e n u t r i ț i e v i n p r i n 
aprofundarea cunoștințelor despre corpul 
uman, urmate fi ind de as imi larea 
deprinderilor igienico-sanitare sănătoase. 
Impactul proiectului urmărește creșterea 
nivelului de educație pentru o viață 
sănătoasă, prin asimilarea și punerea în 
practică a informațiilor specifice medicinei 
preventive. 
_________________________________________ 
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Eforturile noastre au ca 
ţintă însoțirea familiei și 

parcurgerea împreună cu 
ea a unui proces care să 

ducă la independenţă 
economico-socială și 

educarea sau recuperarea 
capacității de funcționare 

a sistemului.
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Serviciile noastre în comunitate au scopul precis de a susține 
familiile aflate în situații de risc social. Dorim să fim prezenți în 
situațiile de criză, alături de familie, atunci când aceasta nu 
reușește singură să găsească o soluție. Serviciile noastre: 
‣  Informarea asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra 

drepturilor legale ale persoanei sau familiei; 
‣ Furnizarea de măsuri de urgenţă în vederea înlăturării 

situaţiei de dificultate în care se poate găsi persoana sau 
familia la un moment dat; 

‣ Informarea și consilierea în vederea obținerii unui loc de 
muncă pentru adulţii apţi de muncă din familiile beneficiare; 

‣ Oferirea de suport material și financiar în funcție de nevoia din 
criză a familiei și de capacitatea financiară a Asociației; 

‣ Asistenţă în integrarea copiilor în formele de învăţământ 
adecvate vârstei şi dezvoltării lor intelectuale (include și 
consiliere de suport și educație pentru părinți, cu scopul 
optimizării climatului psiho-educativ al copilului); 

‣ Informare, consiliere, sprijin și suport pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viață pentru toate categoriile de beneficiari; 

‣ Asistenţă în relaţiile de familie: consiliere în situaţii speciale 
cum ar fi divorţului, concubinajului, tensiuni în familie, 
violenţa domestică, etc.; 

‣ Îndrumare, informare şi intermediere în relaţie cu alte 
instituţii, servicii, de care depinde rezolvarea unora dintre 
problemele celor asistaţi;  

‣ Asigurarea transferului şi monitorizării beneficiarului către 
servicii specializate.

Servicii sociale
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Campo+ reprezintă materializarea viziunii și dorinței noastre de a duce serviciile sociale în 
România la un nou nivel, reprezintă un loc în care copiii vor primi asistență școlară, o masă 
caldă, servicii de igienizare, îmbrăcăminte și rechizite necesare dezvoltării. Campo+ va pune 
la dispoziție spațiul necesar în care putem avea un depozit adecvat, ateliere pentru formare 
profesională și suprafață mai mare pentru sălile de clasă.

Cantina socială
Centru de distribuție

Toate produsele cu care noi îi ajutăm pe 
alții sunt depozitate corespunzător, 
înregistrate și ulterior distribuite sub 
formă de donații. În prezent centrul nostru 
de distribuție este limitat din cauza 
spațiului insuficient din actualul Centru de 
pe strada Carierei 65. Campo+ va furniza 
un spațiu mult mai generos ce va putea fi 
pus la dispoziția acestui departament. 
Alocarea unui spațiu de depozitare mai 
mare înseamnă că vom putea mări 
cantitățile de bunuri donate (produse 
aliemtare, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
materiale de construcț i i , aparaturi 
medicale, etc.) și mai mult, acestea vor fi 
depozitate în condiții mult mai optime, 
spațiul mai larg facilitând gestionarea 
produselor și calitatea depozitării. 

Centrul Educațional asigură zilnic o masă 
caldă celor 100 de copii aflați în asistența 
noastră. Această mâncare reprezintă 
pentru mulți din copii singura sursă de 
hrană consistentă și sănătoasă a zilei, de 
aceea dorim să îmbunătățim acest serviciu. 
Campo+ va veni în ajutorul nostru 
deschizând o cantină socială ce va duce la 
creșterea numărului de copii ce pot 
beneficia de o masă caldă. Prin intermediul 
cantinei sociale dorim să extindem 
impactul și dincolo de copiii aflați în 
asistența noastră, oferind o masă caldă și 
oamenilor ce nu își permit un asemenea 
lux. De asemenea, cantina socială va putea 
procura noi locuri de muncă în orașul 
nostru.

Campo+
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Acesta este un concept nou prin care 
dorim să implicăm toți tinerii din Brașov. 
Youth Venture reprezintă un loc unde 
tinerii cu vârstele cuprinse între 13 și 20 
de ani pot veni pentru recreere, jocuri de 
masă, ping-pong, jocuri video, foosball, air-
hokey și multe alte activități interactive. 
Scopul nostru principal în cadrul acestui 
program este de a scoate tinerii din starea 
de apatie sau plictis, stârnind în ei pofta de 
viață, joc și aventură într-un mediu social. 
Youth Venture dezvoltă spiritul competitiv, 
abilitățile de comunicare și relaționare și 
promite un timp de recreere și distracție. 

Ateliere de meserii
Youth Venture

Proiectul constă în colaborarea cu diferite 
companii unde tinerii pot merge pentru 
perioade de practică și ulterior posibile 
oportunități de angajare. Facem asta atât 
pentru viitorul copiilor asistați în Centrul 
Educațional, cât și pentru tineri care 
realizează puțin mai târziu importanța 
unui loc de muncă. Credem că acolo unde 
este voință, există speranță. Avem grijă să-i 
asistăm cât este necesar și să păstrăm o 
colaborare sănătoasă cu acele companii din 
comunitate care au o inimă pentru astfel 
de oameni.

Majoritatea copiilor și tinerilor cu care 
intrăm în contact nu beneficiază de 
aceleași avantaje de care ar beneficia copiii 
sau tinerii din famili mai fericite. Mulți 
dintre ei renunță la școală prea devreme, 
nedorind să contiune studiile din cauza 
discriminării etnice sau din cauza 
spiritului de inferioritate ce adesea se 
resimnte în colectiv. Noi dorim să 

schimbăm această problemă dăunătoare 
atât de des întâlnită. Am început prin a-i 
asista pe copii de-a lungul studiilor școlare, 
dar nu vrem să ne oprim aici. Prin 
intermediul proiectului Campo+ dorim să 
punem la dispoziția lor ateliere de formare 
profesională care îi va ajuta în integrarea și 
accelerarea lor în plan profesional. 

Proiecte de viitor  
(parte din Campo+)
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Dorim cât mai multe povești de succes, vieți schimbate și familii transformate, dar pentru ca 
acest vis să se împlinească, avem nevoie de resurse. În acest scop am înființat 4 
întreprinderi ce susțin parte din activitațile noastre soaciale.

Economie socială
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Ferma Speranței 

Ferma Speran ței sus ț ine financiar 
a c t i v i tă ț i l e s o c i a l e a l e C e n t r u l u i 
Educațional Diaconia și este loc prielnic 
pentru ateliere și activități de voluntariat și 
team building în inima naturii. Departe de 
zgomot și poluare, animalele cresc și se 
dezvoltă în condiții excelente pe cele 40 ha 
din Poiana Mărului. Pe timp de iarnă 
animalele sunt aduse în grajduri și hrănite 
din holdele noastre pe care le recoltăm de-a 
lungul anului. În 2018 Ferma Speranței s-a 
largit și pe lângă turmele de vaci Angus s-
au adăugat porci mistreți, cai, câini, gâște și 
rațe. Tot anul trecut, am mărit ș i 
îmbunătățit parcul de utilaje agricole. Fiind 
o fermă mare cu muncă pe măsură, 
utilajele sunt indispensabile. Dorim să 
creștem ferma pentru a putea avea un 
impact mai mare. Creșterea numărului de 
animale ne va ajuta și să donăm animale, 
iar asta va responsabiliza multe familii din 
comunitățile sărce. 

Agricultura 

O alimentație sănătoasă duce la o viață 
sănătoasă, de aceea pe cele 54 ha de teren 
pe care le avem plantăm cartofi, ceapă, 
morcovi și grâu, pentru a putea furniza 
famililor neajutorate o alimentație de bază 
sănotoasă. În anul 2018 am pus la dispoziția 
familiilor aprox. 20 Tone de legume care au 
fost distribuite conform nevoilor în cadrul 
Campaniei de Legume Diaconia organizată 
în fiecare toamnă. În urma acestor eforturi 
aprox. 200 famili au pus pe mese, poate 
pentru prima dată, mâncare sănătoasă. 
Dorim ca anul 2019 să înmulțească 
recoltele de pe terenurile Diaconia pentru 
ca ajutorul nostru să ajungă la mai mulți. 

Apicultură 

În 2018 multe lucruri bune s-au întâmplat. 
Am mărit stupina cu 30 de famili de albine, 
cumulând 110 familii de albine care în 
cursul anului au muncit din greu la 
polenizarea zonei locale și procurarea de 
miere naturală. Această miere a hrănit 
copiii din Centrul Educațional Diaconia și 
pe alții care au gustat-o pentru prima oară. 
Dorim ca în viitor să lărgim stupina astfel 
încât să putem adăuga miere în mai multe 
diete subnutrite. 

Agroturism 

Anul 2018 a venit cu surprize în ceea ce 
privește Cămara de Iarnă de la Viscri 
deoarece mai multe companii au dorit să se 
implice în a-i ajuta pe alții. În cadrul acestor 
evenimente de voluntariat am preparat, 
pregătit și am donat 1200 kg de făină, 500 
kg de vinete, 540 kg de gem și 270 kg de 
zacuscă — o comoară de nutrienți pentru 
cine nu mănâncă așa în fiecare zi. Dorim ca 
toate aceste eforturi să aducă o creștere în 
dezvoltarea zonei rurale Viscri și un impact 
real pentru cei care-și capătă hrana doar 
ocazional. Pe viitor dorim să extindem 
aceste acț iuni de team building ș i 
voluntariat către mai multe companii și 
astfel să avem un impact în mai multe 
comunități. 
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Reușita școlară a copiilor cu care am lucrat 
până acum în Centrul Educațional din 
Brașov, precum și schimbarea stabilă a 
acestora și a multor familii, ne-a motivat să 
credem că extinderea programului spre alte 
comunități este necesară. Am dezvoltat un 
parteneriat cu Școala din Vulcan și dorim ca 
măcar o parte dintre copiii din această zonă 
să poată beneficia de schimbări frumoase în 
urma implementării programelor pe care 
deja le-am experimentat în Brașov. Din luna 
octombrie 2018 am demarat, pas cu pas, un 
nou Centru Educațional într-o clasă din 
sediul Școlii Gimnaziale din Vulcan. Avem 30 
de copii în două grupe școlare, copii cu vârste 
cuprinse între 8 și 11 ani și cu mult potențial.

Evenimente 
importante 2018
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Pe parcursul anului 2018 am desfășurat 
campania de strângere de fonduri intitulată 
“Din stradă în școală”. Scopul acestei 
campanii a fost de a crește gradul de 
s e n s i b i l i z a r e a l r e p r e z e n t a n ț i l o r 
c o mp a n i i l o r d i n R o m â n i a fa ț ă d e 
importanța educației și felul în care, 
folosindu-se de facilitatea fiscală de 
deducere a impozitului pe profit, pot 
contribui la rezolvarea problemelor sociale 
din țara noastră. În cadrul acestei campanii 
am strâns fonduri pentru costurile 
o p e r a ț i o n a l e ge n e r a t e d e C e n t r u l 
Educațional unde peste 100 de copii 
primesc zilnic o masă caldă și sprijin 
educa ț ional . De asemenea am mai 
d e s fă șu r a t ș i C a m p a n i a 2 % p r i n 
intermediul căreia persoanele fizice au 
putut să redirecționeze 2% din impozitul pe 
veniturile realizate în anul 2017, pentru a 
putea oferi în continuare o masă caldă și 
sprijin educațional copiilor defavorizați, 
asistați în Centrul Educațional Diaconia. 

Pentru a susține activitățile Asociației 
Diaconia Ajutor Internațional există 
următoarele opțiuni: 

Persoanele fizice: 

‣ Donaț i i punctuale (se el iberează 
chitanță); 

‣ Redirecționarea a 3,5% (fostul 2%) din 
impozitul pe venitul realizat în anul 
precedent completării declarației 230; 

‣ Voluntariat. 

Persoanele juridice: 

‣ Sponsorizări conform facilității fiscale 
prin intermediul căreia se deduc pana la 
20% din impozitul pe profit prin 
î n t o c m i r e a u n u i c o n t r a c t d e 
sponsorizare; 

‣ Sponsorizări nedeductibile; 
‣ Organizare de evenimente de voluntariat 

( team-bui ld ing) care să sus ț ină 
activitățile Asociației.

Strângere de fonduri
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Schaeffler România 

S ch a e f fl e r R o m â n i a s e i mp l i că î n 
dezvoltarea comunității și în susținerea 
organiza ț i i lor nonguvernamentale , 
urmărind prin direcții concrete de 
r e s p o n s a b i l i t a t e s o c i a lă c r eș t e r e a 
sustenabilă pentru "binele comun". Una 
dintre asociațiile cu care compania noastră 
a dezvoltat o colaborare deosebită este 
Diaconia: «Ne bucurăm foarte mult pentru 
faptul că am putut fi alături de Diaconia și, 
implicit, alături de beneficiarii săi, cu mai 
multe ocazii. Cel mai recent proiect în care 
ne-am implicat - Din stradă în școală - a 
fost dedicat copiilor proveniți din medii cu 
posibilități reduse, care au nevoie de suport 
constant pentru a urma o formă de 
învățământ... Iar oamenii de bine din 
Diaconia au găsit cele mai bune soluții 
pentru a se asigura că acest lucru se 
întâmplă și se va întâmpla în continuare. 
Menționăm cu această ocazie aprecierea 
noastră față de echipa Diaconia pentru 
buna colaborare, pentru comunicarea 
transparentă și consecventă, dar mai ales 
pentru munca și dedicarea dovedită în 
cadrul tuturor proiectelor.»  

                     - Echipa Schaeffler România 

Locuințe sociale 

Build4Tomorrow este un proiect dezvoltat 
în parteneriat cu Fundația Vodafone 
România. Acest proiect s-a desfășurat între 
anii 2012 și 2015. În această perioadă am 

construit la Cristian, lângă Brașov, 12 case 
pentru 12 familii care locuiau în condiții 
improprii. 12 familii au primit șansa unei 
vieți mai bune datorită acestui proiect. 
Astăzi, la Cristian, există o comunitate 
formată din 23 de adulți și 31 de copii. 
Uitându-ne în urmă, realizăm ce mult a 
contribuit acest proiect la dezvoltarea 
familiilor beneficiare, familii care astăzi 
sunt independente și ale căror copii au 
rezultate excelente la învățătură. 

Evenimente de voluntariat 

Anul acesta am organizat doua ediții ale 
evenimentului de voluntariat “Cămara de 
iarnă”. În cadrul acestui eveniment, 
a n g aj a ț i a i Vo d a fo n e R o m â n i a ș i 
Freudenberg Performance Materials, au 
cumpărat legume și fructe, au preparat 500 
de borcane de zacuscă, 500 de borcane de 
gem de prune, 1000 de kg de vinete coapte 
și au ambalat 1500 kg de făină. Toate 
produsele obținute au fost donate către cele 
150 de familii asistate de Asociația noastră, 
pentru a asigura o decentă provizie de 
alimente pe perioada iernii.  

Mulțumiri 

Prin intermediul acestui raport dorim să 
m u l țu m i m t u t u r o r s p o n s o r i l o r ș i 
donatorilor care au fost alături de noi în 
2018 și cu ajutorul cărora am reușit să ne 
ducem mai departe misiunea de a fi alături 
de cei aflați în nevoie.

Asociatia Diaconia Ajutor International | Sediu: Carierei nr. 65 Brasov Romania | CF/CUI: 13272457 | 

Banca: Unicredit Bank | IBAN: RO32BACX0000003009730000 | Swift / Bic: BACXROBU

Iulian Rusu - Fundraiser 

iulianrusu@diaconia.info 

Tel: 0737591621

Edward Dugeniuk - Fundraiser 

edwarddugeniuk@diaconia.info 

Tel: 0732729998

Alexandru Cazacu - Fundraiser 

alexcazacu@diaconia.info 

Tel: 0733989512
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Intrări 2018 Lei

Campania "Din stardă în școală" 213.850

Fundația Vodafone 7.750

Cutii de donații 22.217

Proiect "Intergenerații" 24.792

Cămara de iarnă 18.900

Campania 2 % 10.981

Ferma speranței 199.741

Donații diverse 33.732

Diaconia Internationale Hilfe Elveția 1.732.965

Diaconia Internationale Hilfe Germania 778.162

Total 3.043.090

Raport financiar 2018
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Cheltuielli 2018 Lei

Centrul Educațional 511.381

Suport și consiliere 415.109

Ferma speranței 987.222

Campo+ 1.110.628

Case sociale 38.813

Strângere de fonduri 200.291

Administrație 465.745

Total 3.729.189

Administratie
12 %

Strangere de fonduri
5 %

Case sociale
1 %

Proiect Campo
30 %

Ferma sperantei
26 %

Situatii de criza
11 %

Centrul de zi
14 %
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Asociația Diaconia Ajutor Internațional 
Carierei 65, Brașov, România, 500052 
Cod fiscal: 13272457 
Tel.: 0368/429179 
E-mail: office@diaconia.info 
UniCredit Bank Brașov 
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