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01 Cuvânt înainte

David Dugeniuk, Vicepreședinte

Sunt bucuros pentru fiecare persoană care va trece prin 
Raportul Anual al Asociației noastre.


Mă numesc David Dugeniuk și conduc asociația 
Diaconia Ajutor Internaținal - filiala Brașov, România, de 
16 ani. 

În toți acești ani, dorința noastră și viziunea spre care 
am mers mereu, a fost să vedem oameni și destine 
schimbate. Mereu am încercat să acoperim urgențe pe 
care le-am identificat în jurul nostru. Cele mai mari și 
importante nevoi pe care le-am identificat și în care am 
ales să ne implicăm, sunt nevoi materiale, spirituale și 
educaționale. 

De-a lungul anilor am înțeles faptul că oricât am încerca 
să rezolvăm o urgență materială sau fizica, educația 
este singura care  schimbă cu adevărat; prin educație 
oamenii se schimbă pe termen lung.


Valorea principală pe care am clădit echipa asociației, 
este “ iubește-L pe Dumnezeu și iubește oamenii”. Doar 
iubind oamenii poți sa iubești sa te implici în viață lor, cu 
o dragoste care întrece putința umană. Ignoranța față 
de nevoile celor din jurul nostru strică cel mai mult. 
Ignoranța nu aduce nimic bun, din contră, ea 
perpetuează problemele și amplifică situațiile de criza.  


Anul 2021 a fost un an greu, în care toate lucrurile au 
primit o nouă înfățișare, iar normalul a devenit anormal. 
Noi am privit pandemia ca pe o oportunitate pentru a 

sprijini, a ridica și a investi mai mult decât am făcut-o 
până acum, în oamenii din jurul nostru.

Nevoile au fost mari și de multe feluri, însă munca 
noastră nu s-a oprit și noi nu am obosit în a face bine.

Constant am asigurat pachete alimentare pentru familii, 
am sprijinit și am contribuit financiar în multe situații de 
criză socială și medicală.

Centrul de zi a primit constant copii pentru a-i ajuta să 
continue școala online, pentru ca în multe cazuri copiii 
nu au electricitate acasă, asta oprindu-le accesul la 
internet. Acolo unde a fost posibil am asigurat laptopuri 
și calculatoare. Reușita promovării pentru copiii care fac 
parte din Centrul nostru de zi este o mare bucurie 
pentru noi. Continuarea școlii înseamnă asigurarea unui 
viitor decent, lipsit de sărăcie și de situații critice.


Dincolo de cifre și statistici, noi toți ne dorim să vedem 
destine schimbate și oameni bucuroși, de a auzi despre 
reușitele copiilor și de a-i vedea cum sunt, peste ani, 
pregătiți pentru viață. Aceste lucruri nu ar fi posibile fără 
implicarea partenerilor și sponsorilor noștri, cărora 
vreau să le mulțumesc!


Pentru mine rămâne o imensă onoare și bucurie de a 
face împreună cu echipa mea schimbări în lumea din 
care facem parte, iubindu-L pe Dumnezeu și iubind 
oamenii.




02. Despre noi

Diaconia Ajutor Internațional România a fost înființată în anul 1990, dupa revoluție, de către un grup de asociați 
elvețieni creștini, oameni cu o inimă mare, dornici să ajute. La început, principala activitate era oferirea de 
diverse ajutoare populației aflate în mare nevoie. In acea vreme s-au susținut intervenții medicale de urgență, 
acordarea de ajutor medical, construcții de case în urma dezastrelor, ajutor umanitar in urma inundațiilor, etc. 
Astăzi vechile priorități fac încă parte din munca noastră de zi cu zi, dar pe parcurs s-au mai adăugat multe 
proiecte mari, pe care le dezvoltăm permanent, motivați de rezultate și de o speranță vie că poate fi mai bine.


Diaconia vine de la cuvântul “diacon”, care înseamnă slujitor al oamenilor. 
Slujim oamenilor aflați în nevoi, oamenilor de lângă noi și comunității din care facem parte. Vrem să aducem 
ajutor real, practic, dar și speranță acolo unde oamenii trec prin situații grele. 

Asociația Diaconia Ajutor Internațional



Responsabilitate: 

Ințelegem rolul nostru


 în societate și ne asumăm 

responsabilitatea de a ne împlini


 misiunea, indiferent de obstacole. 

Transparenţă: 
Suntem onești, voitori și promți să 
împărtășim mereu informații legate 

de proiectele și activitățile 
desfășurate de asociația noastră. 

Excelență:

Îmbunătățim în mod constant 

modalitățile de a ne împlini 
misiunea și nu ne mulțumim doar 

cu reușitele actuale.


Valori



    Misiune și Viziune

Viziune
Viziunea noastră este să transformăm viețile 
beneficiarilor, în special a copiilor, oferind 
valoare tuturor și o posibilitate reală pentru un 
viitor mai bun. 

Misiune
Misiunea noastră este să deschidem ușa către 
un viitor normal, să oferim încredere, siguranță, 
educație și servicii sociale, sprijinind 
dezvoltarea de oameni responsabili și 
înțelegând nevoile beneficiarilor noștri.



03. Servicii sociale

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: 

- Centrul de Zi Diaconia


- Serviciu de consiliere și suport persoane aflate în 
situații de dificultate, în Brașov


- Program social în Republica Moldova



Centrul Educațional Diaconia este dedicat sprijinirii 
copiilor și familiilor acestora către o viață 
independentă, responsabilă și sănătoasă. 
Înființat În urma cu aproape 15 ani, Centrul nostru a 
oferit până acum servicii educaționale unui număr de 
aproximativ 400 de copii, proveniți din 280 de familii 
aflate în situații de dificultate.

Inițial, Programul nostru a fost demarat în Martie 2007, 
cu o clasă și un pedagog, împreună cu 17 copii de 
diferite vârste. Nevoia a fost mare, iar comunitatea a 
fost foarte deschisă la colaborare și schimbare. Astfel, 
in decurs de 5 ani, am ajuns să funcționăm cu 
aproximativ 120 de copii cu 7 clase și 8 angajați.  
Din păcate, începerea pandemiei în 2020 a forțat 
închiderea a două centre satelit și focalizarea muncii 
noastre doar în sediul nostru din Brașov unde am lucrat 
fără oprire in toată această perioadă, adaptându-ne 
situaților speciale apărute.

Anul 2021 a fost un an plin de provocări atât pentru 
copii și angajați, cât și pentru întreaga desfășurare a 
Programului. 


Am susținut o parte dintre copii, acasă, cu calculatoare, 
(15 bucăți) acolo unde electricitatea era accesibilă, 
pentru ca acestia să poată parcurge cu succes 
perioada școlii online. Astfel toți copiii au absolvit clasa. 
Pentru cea mai mare parte dintre copii, am fost nevoiți 
să adaptăm spațiile pentru a putea să funcționăm in 
condiții de siguranță.


a.    Centru Educațional

Cu toate că aceste provocări au tulburat mult rutina 
zilnică, anul școlar s-a desfășurat în condiții bune, 
copiii iubind în continuare să vină în Centrul nostru. 



De-a lungul întregului an am funcționat bine 
împreună cu voluntari dedicați, oameni buni, 
oameni care au fost gata să își dedice ore și 
zile intregi pentru a-i învăța pe copii tot feluri 
de lucruri interesante și a-i atrage către școală 
și învățătură. 

Împreună cu Fundația Regală Principesa 
Margareta a României, alături de care lucrăm 
de peste 6 ani, am închegat o frumusețe de 
program prin care beneficiarii sunt atât copiii 
cât și seniorii, care reușesc, frumos, să își 
valorifice acumulările din întreaga viață. Un 
număr de 12 voluntari seniori au slujit în 
diferite feluri de-a lungul anului 2021.

Am desfășurat ateliere de croitorie, croșetat, 
tâmplărie, limbi străine, dezvoltarea gândirii 
strategice, art-terapie prin creativitate, clase 
de teatru și cel mai apreciat și intens - 
ateliere de gătit și prăjiturit. 



Obiectivele acestor servicii sunt: 

- Dezvoltarea armonioasă a copiilor, indiferent 
de etnie, vârstă, gen, religie


- Crearea unui parteneriat între școală, familie și 
Centrul nostru, acesta fiind consacrat în 
totalitate susținerii copiilor


- Dezvoltarea abilităților de viață independentă 
în rândul copiilor proveniți din familii 
defavorizate


- Sprijin și consiliere pentru copil și familie în 
mediu securizat.


Serviciile oferite în cadrul Centrului: 
- suport educațional


- consiliere socială si psihologică 


- grupuri de suport pentru părinți și copii


- suport material (rechizite, îmbrăcăminte,  
încălțăminte, masă caldă)


- educație pentru sănătate 


- organizarea de activități cultural - recreative și de 
socializare




Obiective atinse în 2021: 

- Combaterea abandonului școlar în comunitatea căreia ne-am adresat


- Îmbunătățirea rezultatelor școlare a tuturor copiilor asistați


- Îmbunătățirea relațiilor dintre copii și părinți în urma educației parentale


- Creșterea abilităților parentale ale familiilor aflate în consiliere și suport


- Dezvoltarea de abilități și strategii de a face față situațiilor conflictuale;


- Minimalizarea efectelor negative pe care le are un mediu conflictual asupra membrilor familiei;


- Scăderea riscului de separare de familie a copiilor care au parcurs programul;



b.    Serviciu de consiliere și suport

Domeniile în care noi ne implicăm sunt 
multe. 

- nevoi medicale

- nevoi urgente de reconstrucție

- renovare locuințe

- plata chiriei pentru familii care se află 

într-o situație de urgentă 

- ajutor cu alimente, haine și rechizite 

pentru copii

Departamentul Servicii de consiliere și 
suport oferă sprijin material periodic unor 
copii din familii care întâmpină dificultăți 
în creșterea lor, și se implica în 
ajutorarea și intervenția în situațiile de 
criză. Scopul departamentului este de a 
ajuta copiii și familie acestora să se 
dezvolte normal, atât fizic, cât și socio-
emoțional. 


*in anul 2021 am ajutat 110 familii 
și  280 de copii



Un proiect  de succes din anul 2021 a fost 
"Papuci pentru vreme rece" , în care 125 
de copii au primit câte o pereche nouă de 
încălțăminte și rechizite pentru început de 
școală.


 Ne dorim pentru anul 2022  să 
continuăm să răspundem nevoilor reale 
ale copiilor, primele fiind sănătatea și 
educația, lucru pe care îl putem face 
doar cu ajutorul și susținerea 
sponsorilor. 

Departamentul distribuie periodic pachete cu 
alimente și alte bunuri, astfel încât fiecare familie 
ajutată e o poveste de succes, din care ne 
bucurăm să facem parte.


Cea mai frecventa problemă cu care ne 
confruntăm, este cea în care cel puțin unul sau 
chiar ambii părinți iși pierd serviciul, familia 
având nevoie de susținere imediată și 
consistentă.




04. Republica Moldova

În anul 2021, în luna septembrie, Diaconia a 
început activitatea socială și pe teritoriul 
Republicii Moldova, în Chișinău. Am reușit 
să formam încă de la început o echipă 
puternică și atentă la nevoile persoanelor 
care sunt în nevoie. Echipa este formată din 
John și Alesia Rotaru.


Cu toate că ne-am aflat într-o perioadă 
grea, chiar în toiul pandemiei, am reușit să 
susținem numeroase familii în nevoi și să 
legăm relații cheie în zona noastră de 
acțiune. În ciuda pandemiei și tuturor 
restricțiilor, Dumnezeu ne-a purtat de grijă și 
ne-a condus la locul potrivit. În primele 4 
luni, pentru 13 familii și 35 de copii am 
reușit să facem o diferență majoră, să 
investim pentru îmbunătățirea condițiilor lor 
de trai. 



Cunoscând bine nevoile comunităților 
sărace din Moldova, am reușit să 
aplicăm o strategie sănătoasă care să 
producă o  schimbare reală.

Visul era ajutorarea a cât mai multe 
familii din Republica Moldova, familii 
care trăiesc la limita existenței și care 
au nevoie de ajutor, dragoste și 
înțelegere.


Rezultatele nu au întârziat să apără.

Intrarea în comunități am făcut-o prin 
intermediul școlilor și al grădinițelor care 
cunosc adevăratele nevoi și dimensiunile 
lor. Astfel am suplinit exact nevoile cele 
mai urgente ale copiilor și familiilor aflate 
în dificultate.

Totul a început cu un vis, care repede a prins 
contur.



Anul 2021 a fost un an cu multe provocări, însă și cu 
mari bucurii. Ne dorim ca filiala Diaconia Moldova să se 
dezvolte și cât mai multe vieți sa fie schimbate. 

Ne dorim sa investim financiar, social, însă și 
educațioanal. Abandonul școlar este o mare problemă 
în zonele sărace cu care lucrăm, și suntem conștienți de 
faptul că educația este singura șansă ca viitorul copiilor 
să fie unul lipsit de sărăcie.



Pentru ca mereu ne dorim să ne dezvoltam și să reușim să acoperim cât mai multe nevoi din jurul nostru, 
avem câteva proiecte pentru viitor, la care visăm și lucrăm deja de ceva timp.

2022

Proiecte de viitor05



Susținerea unor familii aflate în stare critică 
înseamnă în primul rând oferirea unui 
acoperiș deasupra capului. În cadrul 
proiectului mare “Build for tomorrow”, am 
constriut deja 12 case sociale, astfel

ne dorim ca și în anul 2022 sa reușim să 
construim încă 4 case sociale.

Dupa multe provocări pe care le-am avut, 
am reușit să obținem autorizația de 
construcție de la Primăria Cristian și să 
facem ofertele pentru materiale și manoperă. 
În același timp am continuat să monitorizăm 
și să susținem familiile beneficiare, ajutându-
le să nu își piardă speranța de a locui într-o 
casa proprie.


Pentru anul 2022, odată cu sosirea 
primăverii, ne propunem să pornim turnarea 
fundațiilor.

a. Case sociale



Pentru acei copii împovărați de traume 
ale abuzurilor, violenței sau alte afecțiuni, 
dorim să implementăm acest centru de 
terapie cu animale. Acesta va fi dedicat 
publicului larg: persoanelor care suferă 
de autism, persoanelor cu dizabilități și 
acelora care vor să găsească alinare și 
vindecare de traumele trecutului.


Avem ca țintă sa lucrăm cu copiii cu 
autism și cu familiile acestora, 
oferindu-le sprijin și consiliere astfel încât 
să le facem viața mai ușoară, insă ne 
dorim să fim și un sprijin emoțional, 
împărtășind credința și valorile noastre.

În anul 2022 ne dorim sa deschidem un centru 
terapeutic - pentru copiii aflați în dificultate. 
Proiectul se adresează în mod deosebit copiilor 
cu autism.

Copiii cu autism, sunt copii cu nevoi speciale și 
au nevoie de multe ore de terapie pentru a face 
progrese în diferitele arii în care au probleme. 
Terapia cu măgăruși va ajuta copiii să își 
dezvolte latura emoțională și să facă progrese în 
ceea ce privește motricitatea corpului.

b. Terapie asistată de animale



c. Autobuzul mobil 

Autobuzul mobil este un proiect 
cu spectru foarte larg, prin care 
ne dorim să fie ajutate, 
susținute și încurajate foarte 
multe comunități. 

Activitățiile pentru copii, care se 
pot desfășura în interiorul lui, 
indiferent de zona și de vremea 
în care ne dorim sa avem 
impact, este primul și cel mai 
important beneficiu.


Autobuzul are capacitate de 18 
persoane, are autonomie și baie 
proprie, elemente care ne ajuta 
sa ajungem cu el în locuri 
sărace și fără prea multe 
perspective.


Ne dorim sa dezvoltam proiecte 
de creativitate, ateliere pentru 
copiii și proiecte de alfabetizare 
și educație parentală pentru 
părinții acestora.



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.

d. Campo +



Ateliere profesionale 
Un atelier de pregătire profesională 
pentru tinerii necalificați este o 
practică obișnuită în țările vestice, 
însă nu și în România - încă. Vrem 
să promovăm și să practicăm un 
comportament responsabil față de 
tinerii care nu se descurcă așa bine 
la teoria academică, așa că se 
regăsesc cel mai bine în învățarea 
practică a unei meserii. 


Centrul 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. Campo+ va furniza un 
spațiu ce va putea fi pus la 
dispoziția acestui departament. 


Cantina socială 
Centrul Educațional asigură zilnic o 
masă caldă celor 100 de copii aflați 
în asistența noastră. Vrem să 
reușim să ne extindem și să oferim 
mâncare sănătoasă pentru mai 
mulți copii, pentru care această 
masă reprezintă singura sursă de 
hrană consistentă și sănătoasă a 
zilei, de aceea dorim să 
îmbunătățim acest serviciu. 



Economie socială06
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 avem înfiintate 4 întreprinderi ce susțin parte din activitățile noastre sociale.



Ferma Speranței susține financiar 
activitățile sociale ale Centrului 
Educațional Diaconia și este loc prielnic 
pentru ateliere, 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 anul 2020,  Ferma 
Speranței s-a lărgit și mai mult. Tot anul 
trecut, am mărit și 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 sărace.


Ferma Speranței



Apicultură 
În anul 2021 am avut 40 de familii 
de albine care în cursul anului au 
muncit din greu la polenizarea 
zonei locale și procurarea de miere 
naturală, obținând 400 de kg de 
miere. Această miere a hrănit copiii 
din Centrul Educațional Diaconia și 
familiile pe care le avem în 
asistenta.

 Dorim ca în viitor să lărgim stupina 
astfel încât să putem adăuga miere 
în mai multe diete subnutrite.


Agricultură 
Din cele 50 ha de teren pe care le 
avem în Fișer, Vulcan, Bunești și 
Viscri, o parte sunt date în arendă 
locuitorilor, pentru a le lucra și 
pentru a fi un ajutor de hrană 
pentru familii, iar pe restul de 
teren este plantat porumb și fân 
pentru hrănirea animalelor din 
fermă. Ne dorim să plantăm 
pământul anul acesta, pentru a 
putea asigura din nou alimente de 
baza familior aflate în asistență.

Agroturism 
În anul 2021, proiectele care s-au 
desfășurat până acum, au fost 
puțin încetinite. Din cauza 
pandemiei și a resticțiilor impuse, 
toate actvitățiile s-au desfășurat la 
o scară mult mai mică, fiind 
imposibil să mai primim echipe din 
afara asociației. Proiectul Cămara 
de toamnă s-a desfășurat cu o 
echipă restrânsă astfel încât să 
putem asigura familiilor aflate în 
asistență, mâncare pentru iarnă.




08 Strângere de fonduri

Cele mai importante campanii pe care le-
am desfășurat în anul 2021 au fost:

- Campania pentru strângere de 
fonduri pentru Centrul de zi: “Educația 
nu intra în carantină” 
- Campania online: “Magazinul de 
fapte bune” 
- Campania 2% 
- Campania în care am pregătit 
alimente pentru familiile defavorizate 
afectate de pandemie : "Camara de 
Iarnă”


Departamentul Fundrasinig este responsabil 
să asigure o parte din finanțarea necesară 
pentru ca proiectele desfășurate de Asociație 
să poată rula cursiv.

Pe lângă firmele cu care lucrăm de mulți ani, 
încercăm să luăm legătura permanent cu 
firme noi care sunt interesate să susțină 
activitatea noastră și să încheiem contracte 
de sponsorizare.

De asemenea, asigurăm o parte din bunurile 
necesare desfășurării activității de susținere 
materială a familiilor defavorizate.




Am vrea să trecem în revista unele dintre cele mai importante colaborări ale 
acestui an.

Anul 2021 l-am început printr-o colaborare cu “Narada”, un ONG care ne-a 
ajutat sa obținem 8 laptop-uri noi pentru copiii aflați în imposibilitatea de a 
continua școala, în valoare de aprox. 27.000 ron. La această campanie de 
strângere de fonduri au participat persoane fizice, dar s-a alăturat și OMV-
Petrom.

Alte firme importante au fost: SIF Transilvania, Entersoft Romania, Uzina 
Brașov, Campack Srl, Rinapack, Dexion Storage, Asociația Floarea 
Soarelui, Raptronic Process Engineering, Agrifarm Srl, Rom Sanpauli, 
BTP - Business Technology Provider.


Ce am învățat în anul 2021?  

“Anul 2021 ne-a învățat faptul că lucrurile pot fi altfel decât par, în sensul că 
ne-am așteptat să fie un an greu, cu puțină susținere și colaborări de 
sponsorizări. Contrar așteptărilor, a fost cel mai bun an de până acum; noi 
am muncit mult, am avut  determinare și ne-am rugat, însă știm că lucrurile și 
favoarea au venit din altă parte. 

Aș vrea sa mulțumim tuturor celor care ne-au fost aproape în vremuri grele și 
să le spunem că apreciem faptul că au susținut proiectele noastre, chiar 
dacă lucrurile au fost imprevizibile și grele și pentru ei. 

Pentru 2022 ne dorim să creștem și mai mult în ceea ce privește încheierea 
de noi parteneriate cu firme, și să începem să mai deschidem noi nișe de 
clienți, poate să dezvoltam strângerea de fonduri și pe alte canale ( facebook, 
sms, online, evenimente de voluntariat sau sportive )” 

Gog Lucian - manager departament Strângere de fonduri



Opțiunile prin care puteți susține proiectele noastre sunt următoarele:
Sponsorizări


Donații


Donații online prin intermediul “Magazinului de fapte bune”


www.diaconia.info 

Campania 2%


http://www.diaconia.info
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Echipa

Lucian Monica 

Ovidiu Nicolae Alexandru Iulian 

Alesia 

Mariana 

Ion

AndreiIonel

David

Ella - LidiaAndreea

Edward

 Ana - Miruna



“Diaconia ajutor International sprijină cu succes nevoile persoanelor aflate în nevoie de mulți ani. Prin 
intermediul proiectelor de ajutor și sponsorizări sau a veniturilor din Ferma Speranței, ne este posibil să-i 
sprijinim pe cei aflați în nevoie într-o manieră durabilă, pe o perioadă lungă de timp. Fie că este sub formă 
de ajutor de urgență, ajutor pentru educație sau dezvoltare, impactul acestei lucrări schimbă viața și dă 
speranță. Poveștile încurajatoare și poveștile de succes ale beneficiarilor ne arată cât de important este 
sprijinul nostru pentru ei. 

Nu doar ajutorul material, ci și angajamentul nostru creștin-social, felul în care lucrăm în Centrul nostru de  
copii, este foarte apreciat. Experimentăm cum visele și aspirațiile devin realitate. Nimic din toate acestea nu 
s-ar fi întâmplat fără Diaconia. Credem că Dumnezeu este furnizorul nostru și dorește să ne dea din belșug 
în fiecare zi. Acest lucru ne motivează, ca echipă, să continuăm în direcția pe care am pornit și să 
transmitem oamenilor săraci această bogăție incredibilă de posibilități și oportunități nedescoperite. 

Suntem binecuvântați să fim o binecuvântare. Chiar și în vremuri de pandemie, război și tulburări majore, 
nu vrem să ne pierdem concentrarea și să privim spre viitor cu încredere și determinare. “ 

Stephen Schneider

Director general Diaconia




Mulțumiri 
Prin intermediul acestui raport, dorim să mulțumim tuturor sponsorilor și 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



www.diaconia.info

Asociația Diaconia Ajutor Internațional

Carierei 65, Brașov, România, 500052

Cod fiscal: 13272457

Tel.: 0368/429179

E-mail: office@diaconia.info

UniCredit Bank Brașov

IBAN: RO32 BACX 0000 0030 0973 0000

CONTACT
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