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„… și veţi cunoaște adevărul, iar
adevărul vă va elibera!” In 8,32
Ce este o experienţă de viaţă și care sunt valorile ei adevărate?
Ne învaţă oare trecutul și de ce ne preocupăm așa de mult de viitor,
neglijând prezentul?
Când ne uităm în jurul nostru și observăm calitatea relaţiilor dintre oameni sau când cu adevărat conștientizăm propriile convingeri,
constatăm că așa zisă „experienţă de viaţă” deseori, este de fapt o
experienţă care repetă, din an în an, aceiași atitudine incorectă sau
aceiași alegere greșită. O asemenea „experienţă” este lipsită de o
înnoire permanentă, ea nu stimulează inovaţiile și creativitatea vieţii
care sunt indispensabile pentru o evoluţie și creștere autentică. Și,
în consecinţă, ea provoacă aceleași rezultate negative. Istoria ne învaţă că nu învăţăm nimic din istorie.
Și totuși există un spaţiu vital care ne poate ajuta, în care putem cu
adevărat deveni discipoli perseverenţi și coerenţi ai Vieţii. Doar caritatea, binefacerea, milostivirea, îndurarea și dragostea ne ajută în
permanenţă să tindem cu adevărat spre realizarea vocaţiei noastre
existenţiale, de a fi oameni după chipul și imaginea lui Dumnezeu.
Această afirmaţie nu este o abstracţie religioasă! Este un adevăr existenţial despre noi înșine. Viaţa omului este o oportunitate fundamentală și un potenţial dinamic care ne permit să ne formăm pe noi
înșine, să ne transformăm, să experimentăm o metamorfoză spirituală și psiho-emoţională, pentru a deveni ceea la ce suntem chemaţi,
pentru a deveni Oameni și nu doar o specie numită Homo Sapiens.
Acest proces presupune o atenţie sporită la tot ce este creativ,
spontan, inovativ, nou! În fiecare zi, în fiecare clipă putem observa,
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percepe și conștientiza reacţiile, sentimentele, convingerile noastre.
Le putem alege! Putem să ne alăturăm Creatorului și să devenim cu
adevărat co-creatori ai propriei existenţe!
Și atunci, treptat vom redescoperi frumuseţea în toată splendoarea, simplicitatea și diversitatea ei. Așa cum o fac copiii. Ne
vom întoarce și vom deveni asemenea lor, și vom intra în Împărăţia
cerurilor (cf. Mt 18,3) care începe aici și acum, în fiecare clipă,
într-un veșnic prezent.
Anume așa o experienţă noi avem la Casa Providenţei!
Mulţumim Domnului pentru dragostea care se revarsă din Providenţa Sa Divină.
Mulţumim binefăcătorilor și beneficiarilor noștri pentru oportunitatea de a fi slujitorii Carităţii!
Domnul să vă răsplătească însutit!
Diacon Edgar Vulpe
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPII
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DACĂ VREI SĂ CREȘTI UN COPIL BUN, PETRECE DE DOUĂ ORI MAI MULT TIMP CU EL
ȘI CHELTUIEȘTE JUMĂTATE DIN BANII PE CARE ÎI CHELTUI ACUM
dacă încap toţi la o măsuţă, modestă
după felul cum arată, sărăcăcioasă după
bucatele întinse pe ea. Tatăl este ţintuit la pat și nu poate ajuta la treburile
casnice, mama lucrează din zori pînă în
noapte pentru a supravieţui și a le oferi
copiilor strictul necesar. Nu au mașină
Bucătăria în care se gătește și se de spălat astfel că rufele celor cinci
mănâncă împreună puţinul care reușesc membri de familie le spală mama. Nu au
să-l adune, este foarte mică, căci abia apă caldă, iar ca să se spele încălzesc

Costel* este un băieţel de doar 10 ani
care locuiește cu familia sa, constituită
din cinci membri: tatăl, mama, fratele,
bunica și el. Întreaga familie locuiește
într-o garsonieră, a cărei suprafaţă totală constituie ~39 m2.

apă în găleată, la aragaz. Greutăţile prin
care trece familia sa l-au făcut să se
maturizeze mai repede decât ceilalţi și
să înţeleagă frumuseţea momentelor
petrecute împreună.
Ancuţa și Tudor* sunt doi fraţi de 8 și
9 ani, care locuiesc cu mătușa-doamna
Viorica*. Din cauza problemelor financiare cu care s-a confruntat familia,

părinţii au fost nevoiţi să plece peste
hotare în căutarea unei vieţi mai bune.
Copii nu și-au văzut părinţii de 4 ani,
nu i-au putut strânge în braţe și nu au
avut parte de îmbrăţișări calde nici de
sărbători. În această perioadă micuţii au
fost nevoiţi să locuiască cu mai multe
persoane, cu bunica, mătușa din partea
tatălui, mătușa din partea mamei. Din
cauza schimbărilor frecvente survenite

25 copii
Activitate permanentă
Caritas Viena
Iniţiativa Creștină pentru Europa

în viaţa lor, a neglijării, copii au reușite slabe la învăţătură, probleme de
integrare în grup fiind etichetaţi de toţi
ca răi, neascultători. Actualmente Dna
Viorica* are un copil de două luni și nu
reușeste să le acorde timpul și atenţia
necesară nepoţilor.

că dragostea înseamnă atât de mult
pentru ei tocmai deoarece le lipsește.
Acești copii au nevoie doar de o șansă
pentru a-și demonstra valoarea.

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII își
deschide zilnic braţele copiilor de la
ora 1200 pînă la 17 30 și îi întîmpină
Acești copii trebuie să lupte pentru cu căldură și zâmbete oferindu-le
apărarea propriilor drepturi, pentru posibiliatea să își pună în valoare

abilităţile sau să favorizeze dezvoltarea acestora. Aici au parte nu doar
de un prânz cald și o gustare ci și de
îndrumare în vederea realizării temelor, precum și de activităţi recreative
şi de socializare. Distracţie, excursii,
scenete, ateliere de creaţie sunt doar
unele dintre activităţile desfășurate.
Însă în primul rând oferim copiilor o

familie/prieteni cu care să împărtășească bucuriile și greutăţile
Ceea ce facem la CENTRUL DE ZI
PENTRU COPII este să luptăm în fiecare
zi pentru a le câștiga încrederea, căci
inima lor este mai preţioasă decât orice comoară, mai fragilă decât o floare și totuși mai bogată decât întreagă
avere a lumii.

* Nume schimbate

Număr copii:			
Durata proiectului:		
Binefăcători:			
Parteneri:			
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TABĂRA DE VARĂ
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Ionel* în fiecare an ascultă la școală
cu interes amintirile povestite de colegii
lui despre vacanţa frumoasă avută în
vară, își imaginează lumea văzută de ei,
se bucură împreună pentru șotiile care
au fost făcute de parcă a participat și
el la ele. Din păcate Ionel* nu-și poate
permite o astfel de vacanţă, a învăţat că
apa mării este sărată, prietenii din clasă
i-au confirmat-o, el însă nu poate să

creadă… de unde o fi luând marea sau
oceanul atâta sare să „toarne” în apă?..
rămâne un mister pentru Ionel*. Acasă
experimentează, amestecă apă și sare
într-o găleată, se bălăcește în ea și își
zice că a fost și el în mare. O ascultă
pe Ilenuţa* cum a petrecut și ea două
săptămâni la tabăra de odihnă din orașul Vadul lui Vodă, tare ar fi vrut și el
să meargă măcar o zi acolo dar bunica

nu poate să plătească o foaie de odihnă.
La început credea că nu vrea, a rugat-o
mult, a fost cuminte, a învăţat bine, o
ajuta tot timpul sperând să o înduplece.
Și iată că într-o bună zi nu au avut pâine
pe masă, nici în a doua zi nu era, nici
în a treia. A întrebat-o atunci pe bunica
de ce nu mai mănâncă pâine? Au plecat
oamenii din fabrica de pâine în vacanţă?
Atunci a înţeles că oricât de mult și-ar

dori nu va putea merge într-o tabără de
odihnă, căci sunt copii care nu merg…
Dar într-o zi Ionel* a auzit-o pe bunica
vorbind cu o vecină care i-a dat o foaie, nu știa ce scrie în ea, dar știa că e
pentru el, căci vecina a zis „lui Ionel o
să-i placă”. A așteptat răbdător toată
ziua, a mai așteptat o zi, și spre seară
bunica îl ia în braţe pe Ionel* și îi spune că va merge și el într-o tabără, chiar

100 copii
7-11 ani
1 luna
Caritas Viena
AVI Moldova, AIESEC

aici în Chișinău. Bucuria lui a fost atât
de mare încât nu a putut închide un ochi
toată noapte. Își imagina cum va merge
la școală și le va povesti colegilor despre tabăra lui. Era FERICIT. De atunci o
numește pe vecină „îngerul vacanţei”.

neric aparte care o personalizează și
mai mult. Este o tabără diferită de cele
la care merg colegii lui Ionel*, deoarece pe lângă jocuri, copii învaţă cum să
devină curajoși și înţelepţi, ce înseamnă
dragostea, prietenia și respectul, învaţă
să se ajute unul pe altul și să descopeTabăra de vară pentru copii se or- re o nouă putere – Adevăr și Credinţă.
ganizează în fiecare an, având un ge- Anul acesta genericul taberei a fost Ci-

reșele Copilăriei inspirat din povestirile
Amintiri din Copilărie ale lui Ion Creangă.
Timp de 2 săptămâni aproximativ 100 de
copii ghidaţi de o echipă de 25 voluntari-animatori au descoperit frumuseţea
copilăriei lui Nică – personajul principal
al poveștii. Au urmărit zilnic cu sufletul
la gură micile episoade teatrale din viaţa
lui Nică, au meșterit brăţări, tablouri, au

dat culoare figurilor din ghips, au dansat
până picioarele nu-i mai ţineau și au râs,
au râs până la lacrimi.
Tabăra de vară oferă o experienţă de
viaţă de neuitat atât pentru copii cât și
pentru voluntari, descoperind că cireașa
cea mai dulce din „tortul vieţii” rămâne
a fi copilăria.

* Nume schimbate

Număr copii:			
Vârsta:			
Durata proiectului:		
Binefăcători:			
Parteneri:			
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GRĂDINIŢA, BĂLŢI
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CENTRUL EUROPEAN DE EDUCAŢIE PREȘCOLARĂ
„FERICITUL ALFONSO MARIA FUSCO”

Cu familia lui Dragoș* surorile Congregaţiei Sfântului Ioan Botezatorul
s-au cunoscut acum șase ani în urmă,
când l-au adus pe fratele mai mare,
Ștefan*, la Centrul Educaţional. Băiatul era foarte comunicabil, curios și se
dezvolta rapid. La prima vedere păreau
a fi o familie foarte fericita. Mai târziu
mama a născut al doilea copil, iar surorile au început să observe că băiatul
vine tot mai des într-o stare depresivă
și cu semne evidente de violenţă pe faţă

(zgârieturi, vânătăi și umflături). Chiar
dacă mama nu povestea nimic, copilul, fiind sociabil, povestea surorilor
cum tata consumă foarte mult alcool
și o bate pe mama aproape zilnic. Așa
a continuat până când a fost arestat și
închis pentru violenţă domestică.
După un oarecare timp mama l-a
adus și pe băiatul mai mic, Dragoș*, la
Centrul Educaţional. Acest băieţel se
deosebea de fratele său mai mare. Avea
semne clare de retard mental, dar din

„Copilul nu datorează
părintelui viaţa ci creșterea.”
Nicolae Iorga

acestui lucru și cu ajutorul Domnului,
acest copil deosebit se schimbă văzând
cu ochii. Vine cu bucurie la Centru, a devenit mai receptiv, încercând să fie activ
la ore, implicându-se în jocuri, devenind treptat deschis în socializare cu
alţi copii și dobândind încredere în sine.
Împreună cu surorile, educatoarele Dragoș* este o bucurie pentru întreaga
încercau să îl înconjoare pe Dragoș* cu echipă a Centrului și cu siguranţă va
o atenţie și grijă mai deosebită, oferin- crește o persoană corectă și înţeleaptă.
Din păcate indiferenţa ne face
dui-se acea dragoste și căldură pe care
deseori nu o primea în familie. Datorită orbi la astfel de cazuri când copii ne
punct de vedere fizic era din contra, mult
mai dezvoltat decât alţi copii de vârsta
lui. La trei ani aproape că nu vorbea, nu
comunica cu alţi copii și nu manifesta niciun interes faţă de activităţile de
grup. Avea teamă de absolut orice, fiind
descurajat și inhibat.

55 copii
2-7 ani
Surorile Sfântului Ioan Botezătorul, Moldavenir,
Kindermissionswerk, Sternstunden
8.00 – 17:00

cer ajutorul prin tăcere. Centrul European de Educaţie Preșcolară din
Bălţi a devenit pentru Dragoș* și pentru familia sa o a doua casă unde își
pot însuși arta dragostei și a păcii.
Nicu* a venit la Centrul Educaţional
acum 4 ani. Din comportamentul băiatului se înţelegea că este un copil iubit
în familie, fiind deschis, comunicabil,
inteligent și responsabil. Foarte curând
a devenit lider în grupă. Participa la toate matineele și spectacolele, și învăţa

Majoritatea copiilor care frecvens-a acomodat repede. Era tot timpul
alături de fratele său mai mare, de edu- tează Centrul European de Educaţie
catori și de surori.
Preșcolară „Fericitul Alfonso Maria
Deși era cea mai mică dintre toţi Fusco” au în spate o istorie asemăcopii, nu rămânea în urmă, învăţând nătoare, fapt ce ne motivează și ne
totul ușor. Acum este ca și fratele ei convinge o dată în plus de necesitatea
mai mare, finnd printre primii în sârgucontinuării acestui proiect. Prin interinţă și studii. Îi place foarte mult să-și
petreacă timpul la Centrul Educaţional. mediul lui dorim să oferim acestor pici
Cu doi ani în urmă familia lui Nicu* Această fetiţă plină de viaţă așteaptă în primul rând dragoste, căldură și o
au adus-o pe surioara lui mai mică, cu nerăbdare următoarea zi pentru a lecţie a iubirii și adevăr într-un mediu
Doiniţa*, care avea doar doi anișori, dar veni la Centru.
curat, frumos și modern.
totul foarte ușor. Se ruga cu bucurie și
mare devotament, iar copii, privindu-l,
doreau să fie ca el. Cu siguranţă Nicu*
urmează exemplul frumos al părinţilor
care îi deschid adevărurile despre lume
și Dumnezeu. Acum este în clasa întâi
având rezultate extraordinare școală,
citește cu plăcere Biblia și dorește să
devină preot.

* Nume schimbate

Număr copii:			
Vârsta:			
Binefăcători:			
				
Program de activitate:

9

GRĂDINIŢA, CREŢOAIA
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EDUCAŢIE PREȘCOLARĂ
„Atunci când încercăm să ne instruim copiii
despre totul din viaţă, ei ne învaţă ce este viaţa.”
Angela Schwindt
Copiii de vârstă preșcolară din
Grădiniţă sunt îngrijiţi de surorile din
comunitatea parohială romano-catolică din sat, care este păstorită de Pr.
Andrei Dăscălașu. Acești copilași sunt
cu adevărat minunaţi, cunoscând din
belșug încă din fragedă pruncie suferinţe și drame familiale.

realitatea, deși totuși pe o perioadă
scurtă de timp. Aici sunt toţi egali,
zilnic învaţă câte o lecţie de viaţă
și dascăli sunt chiar ei. Unul dintre
acești învăţăcei este Marin* de patru anișori, unul dintre copiii cei mai
optimişti dintre toţi; primul gest pe
care îl face este să dea mâna: e un
mare pacifist. Cât priveşte familia,
tatăl vitreg e paralizat şi imobilizat
în urma unui accident, iar mama nu
lucrează nicăieri; după ce a lucrat
ani de zile în Israel este nevoită să
rămână acasă să-şi îngrijească soţul
şi copilul. Trăiesc într-o locuinţă închiriată în sat, la limita subzistenţei.
Mama ne mulţumeşte aproape zilnic
pentru proiectul Grădiniţei.

Provin din familii fie dezbinate, fie
cu probleme de alcoolism, fie cu părinţi
care sunt fericiţi că-şi pot lăsa copiii în
grija surorilor, fiind siguri că vor primi
educaţia şi grija pe care mulţi dintre ei
nu o pot oferi, fiind nevoiţi din zori şi
până seara târziu să muncească pentru
sume mizere necesare traiului zilnic.
Grădiniţa funcţionează din anul 2009,
iar între 2013-2014 erau înscrişi un
număr de 22 de copii care frecventau
Mihaela* și Vasile*, alţi doi frăţiori,
zilnic un curriculum preșcolar, între care vin în fiecare dimineaţă cu mult
orele 8.00 – 16.00.
timp înaintea programului. Tatăl plecat,
Micii eroi sunt foarte fericiţi de- mama cu probleme de alcoolism. Neglioarece aici visele se contopesc cu jenţa cu care sunt îngrijiţi în familie se

22 copii
2-7 ani
8.00 – 16:00
Parohia Romano-Catolică „Sf. Anton” de Padova,
părinţii, donatori privaţi din Polonia, Kindermissionswerk,
Moldavenir

vede din felul în care sunt îmbrăcaţi. Cu
un an în urmă Mihaela* a suferit arsuri
pe tot corpul pentru ca a fost lăsată acasă singură cu un cazan de apă clocotită.
Deseori rămân singuri acasă în frig şi
înfometaţi. De aceea, şi pentru dânşii,
grădiniţa este un punct de referinţă.
Adesea oamenii sunt fiinţe egoiste,
dar Domnul ne cheamă și viaţa ne învaţă că trebuie să tindem spre desăvârșire și să ne perfecţionăm - acești
copii sunt dovada că din nimicul pe
care îl au pot oferi ceva mai mult. Dacă
ei pot face lumea mai bună în fiecare

zi oferind inocenţa și bunătatea lor, noi
putem mai mult.
În vara anului 2013 Episcopia Romano-Catolică de Chișinău a iniţiat un
proiect de reconstrucţie capitală a Grădiniţei din Creţoaia. Datorită binefăcătorilor generoși, printre care sunt Renovabis, Lions Club, Dieceza din Köln,
Kindermissionswerk și alţii, Grădiniţa
este renovată după standardele europene în domeniul educaţiei preșcolare,
iar copiilor le este oferită posibilitatea
de a crește în condiţii favorabile pentru
o educaţie autentică creștină.

* Nume schimbate

Număr copii:			
Vârsta:			
Program de activitate:
Binefăcători:			
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CANTINA SOCIALĂ
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„Dă-i lumii tot ce ai mai bun și poate nu va fi niciodată de ajuns…
Dă-i lumii tot ce ai mai bun, oricum. ”
Maica Tereza
Doamna Alexandra* are 77 de ani, toată viaţa
a lucrat contabilă, și împreună cu soţul a crescut
două fete ca două flori. S-au străduit să le ofere
tot ce este mai bun, ajutându-le să-și croiască un
drum în viaţă. Fiica cea mai mare și-a întemeiat o
familie, a adus bucurie părinţilor prin intermediul
celor doi nepoţi, dar salariul de economist nu i-a
permis să își întreţină familia în ţară, fiind nevoită să aleagă calea pribegiei. Astfel că la început
a plecat doar ea la muncă în străinătate, pentru
ca mai apoi întreaga familie să o urmeze. A doua
fiică este un pedagog șomer căzut în patima alcoolului, din acest motiv fiind deseori certată cu
părinţii. De mai bine de patru ani dna Alexandra*
a rămas văduvă, și singură îi este aproape imposibil să facă faţă greutăţilor pe care bătrâneţea i le așterne în faţă. După ce i-a fost depistat
cancerul la sân a fost operată de urgenţă, și de
atunci problemele de sănătate s-au înmulţit. Nu
are voie să facă efort fizic sau să ridice greutăţi,
dar cine o va face pentru ea atunci când nimeni

nu-i trece pragul, ne povestește cu ochii înlăcrimaţi dna Alexandra*. Toată pensia de 1120 lei
(circa 50 de euro) o împarte între medicamente
și achitarea facturilor mereu tot mai mari la întreţinerea apartamentului, de hrană rămânându-i
mai nimic. Cantina Socială este o binecuvântare
pentru ea. Supa o mănâncă aici de multe ori fără
pâine, păstrându-și sfertul de pâine pentru a doua
zi dimineaţa la ceai, iar felul doi îl pune cu grijă într-un borcănaș și îl ia acasă pentru cină. Cu
doar un prânz se hrănește o zi întreagă. Din pâinea
care o primește săptămânal drept supliment face
pesmeţi pentru zilele de sâmbătă, duminică dar și
pentru lunile viitoare când nu va veni la cantină.
Un alt beneficiar al proiectului, dl. Semion*,
este unul dintre cei mai optimiști. Unul din pereţii casei s-a demolat în urma unei construcţii
neautorizate a vecinului, nu are copii, fraţi sau alte
rude apropiate, iar pensia este atât de mică încât
îi este rușine să o zică cu voce tare, doar a lucrat
o viaţă întreagă specialist în secţia de radiologie

38 500 prânzuri
57-90 ani
Activitate permanentă
Comunitatea Augustinilor, Groupe Bolloré, Moldavenir,
Ordinul Suveran de Malta, Asociaţia „Sf. Vicenţiu de Paul”
Congregaţia Surorilor Providenţei, Episcopia Romano-Catolică,
Fundaţia „Ioan Paul II”, A.O. ”Insula Speranţelor”

a spitalului oncologic. Este mereu o fire veselă și bine
dispusă. Numește Cantina Socială restaurant, iar atunci
când sunt sărbători zice că se simte boier la câtă atenţie
primește. Până a veni la noi se alimenta din tomberoane, și chiar poate desena o hartă a „tomberoanelor bogate” din Chișinău. Știe că nu este tocmai igienic, dar la
cei 76 de ani, cu un corp iradiat peste limita admisibilului, spune că este mai important pentru el să nu simtă
foame, deoarece, în fond tot ţărână va ajunge.

o binecuvântare pentru Fundaţie dar mai ales pentru
beneficiarii noștri când, începând din luna iunie, în incinta noastră a mai fost deschisă și Cantina socială a
Ordinului Suveran de Malta care oferă prânzuri pentru
încă 50 de persoane. Acest fapt a fost posibil datorită
suportului financiar oferit de Ordinul Suveran de Malta
cu care suntem într-o strânsă prietenie și colaborare.
Dar surprizele frumoase nu s-au oprit doar la prânzuri
calde. În luna decembrie, datorită generozităţii Ambasadorului Ordinului Suveran de Malta în Republica
Moldova, domnul Peter Canisius von Canisius, și soţiei
sale, doamna Birgit Canisius von Canisius, toţi beneficiarii Casei Providenţei, bătrâni și copii, au primit cadouri substanţiale cu ocazia Nașterii Mântuitorului.

Povești asemănătoare au în spate și ceilalţi 460 de
beneficiari ai proiectului Cantina Socială din anul 2014,
unde primesc zilnic, de luni până vineri, un prânz cald
oferit în condiţii de maximă igienă. Lunar mai bine de
100 de vârstnici ne pășesc pragul cu umilinţă, grăDe menţionat este și faptul că în Cantina noastră
biţi și rușinaţi de starea în care au ajuns, căci au fost
profesori, doctori, ingineri, educatori iar la final ajung sunt pregătite prânzuri pentru copilașii din cadrul Ceno povară pentru ei înșiși. Numărul celor ce ne solicită trului European de Educaţie Preșcolară, care este gestiajutorul este în permanentă creștere, astfel că a fost onat de către partenerul nostru, Fundaţia „Ioan Paul II”.

* Nume schimbate

Total prânzuri: 		
Vârsta beneficiarilor:
Durata proiectului: 		
Binefăcători: 			
				
Parteneri: 			
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CENTRUL DE ZI PENTRU BĂTRÂNI
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Grija faţă de cei în vârstă
garantează viitorul copiilor noștri.
Bătrânii... unii spun că ar fi ca niște copii, alţii zic că sunt lipsiţi de entuziasm și energie. De
multe ori îi vezi triști, dar de fapt sunt îngânduraţi,
deaorece zilnic privesc în trecut și îl compară cu
prezentul, care este atât de dubios pentru ei.
Venind în Casa Providenţei, ei așteaptă să găsească suport și grijă. O supă caldă și un zîmbet.
„Eu am avut o viaţă frumoasă. Cu siguranţă, aș
putea zice că sunt foarte fericit. Am avut o familie unită și iubitoare. Un serviciu care îmi aducea
atât stabilitate financiară, cât și satisfacţie. Eram
o persoană foarte activă, niciodată nu renunţam să
particip la o activitate, unde trebuia să cânt sau să
joc teatru. Sportul ocupa un loc deosebit în viaţa
mea, mulţi ani m-am ocupat cu boxul. Acum la

Număr beneficiari:		
Durata proiectului:		
Binefăcători:			
Parteneri:			
				

200 bunei și bunicuţe
Activitate permanentă
Caritas Viena
Iniţiativa Creștină pentru Europa,
A O ”Insula Speranţelor”, ADVIT

vârsta înaintată, deși nu mai sunt atât de ager,
precum eram în tinereţe, ţin totuși să nu pierd
gustul vieţii, optimismul. Casa Providenţei mă
hrănește nu doar cu un prânz gustos, dar și cu
hrană spirituală. Aici am posibilitatea să mă
simt util, să mă simt din nou tânăr și activ.”
Acestea sunt cuvintele domnului Tudor., care
privește în trecut cu multă nostalgie, pentru
că prezentul nu mai este atât de frumos pentru el. Deși locuiește într-un apartament cu
copiii și nepoţii, se simte neglijat și singuratic.
Toţi din jur luptă pentru acel unic bun care ia
mai rămas – acoperișul sub care locuiește.

de masă, meloterapia, vizionarea diverselor
filme, activităţi artistice – prezentarea unor
mici scenete teatrale, lecţii de limbi străine
organizate de voluntarii din ţările europene
și terapia ocupaţională. Admiratorii acestor
activităţi se număra pînă la 200 anual, și se
bucură de acest spaţiu de luni pînă vineri, de
la ora 11.30 până la 16.30.

* Nume schimbate

Este firesc ca atunci când oamenii petrec
mult timp împreună să devină mai apropiaţi,
iar acest fenomen plăcut îl găsim și la centru, unde se leagă relaţii călduroase și de
Centrul de Zi oferă un adăpost psiholo- prietenie. Ceea ce mulţi din vârstnici nu găgic și spiritual. Beneficiarii se pot bucura sesc acasă, pot găsi aici – prieteni, discuţii,
zilnic de diverse activităţi precum: jocuri sfaturi și distracţie.

15

AJUTOR PENTRU NEVOIAȘI LA DOMICILIU
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”Nu există bucurie mai mare decât să faci bucurii.
Nu există dăruire mai mare decât să te dăruiești pe tine însuţi!
Nu există fericire mai mare decât să-i faci pe nefericiţi fericiţi!”
Mihai Pop
Domnul Leonid* locuiește singur mai bine de 15 ani,
și tot de atâta timp nu a ieșit niciodată din casă. Povestea vieţii lui a început frumos, fiind cercetător știinţific
la o instituţie renumită, simţindu-se așadar împlinit
profesional. În timpul liber îi plăcea să practice sportul și să se implice în diverse activităţi sociale. Dar
toate au luat sfârșit într-o singură zi când un rezervor cu mercur a explodat în laboratorul unde activa,
afectând și schimbând viaţa radical tuturor persoanelor
aflate în acel moment în încăpere, șapte în total. De
atunci dl. Leonid* nu a mai văzut lumina soarelui, nu
a mai citit o carte, nu s-a mai plimbat într-un parc,
în pofida faptului că locuiește în preajma unuia. Autorităţile s-au făcut că nu au auzit de acest incident
iar cei ce îi pășeau pragul deveneau tot mai puţini. A
rămas singur cu lumea imaginară din timpul tinereţii
lui, abandonat de soţie, fiică și majoritatea prietenilor.
Pe dibuite a învăţat să gătească, să spele, să facă ordine. Îi este greu, de multe ori nu știe ce să facă cu un
obiect deoarece nu îl poate percepe și îl lasă lângă un
perete, astfel că zi de zi apartamentul său devine neîncăpător, umplut de lucruri inutile. Bucuria unui copil
se poate citi pe chipul lui atunci când îi batem la ușă,
fiind nerăbdător să ne întrebe de vreme, de aerul de

Numărul pachete distribuite: 1 362 pachete
Durata proiectului:		
Activitate permanentă
Grupul ţintă:			
Vârstnici și persoane cu dizabilităţi
Binefăcători:			
Moldavenir, Asociaţia ”Sf.Vicenţiu”

Doamna Elena* din satul Dubăsarii
Vechi nu se dă bătută nici la 80 de ani,
înfruntând multe tragedii și greutăţi,
care au întărit-o și mai mult. Soarele
o găsea muncind pe câmp și tot acolo
era când apunea; când merge pe drum
sprijin îi este toiagul, când muncește
pe câmp sapa. Este mereu grăbită,
o bunică cu suflet de copil nu alta.
Și-a îngropat rând pe rând toţi copiii,
aceasta fiind rana cea mai dureroasă
din sufletul unei mame, ultima fiind fiica nevăzătoare. Primește cu modestie
pachetul alimentar, parca iar fi rușine
să ia ceva pentru care nu a muncit, dar

cum puterile o slăbesc iar drumul prin
sat până la magazin este lung și anevoios se bucură că nu va fi nevoită să-l
parcurgă atât de des.
Proiectul „Ajutor pentru nevoiași la
domiciliu” oferă lunar un suport material pentru 85 de persoane în etate,
dar și pentru mame singure. Pachetele alimentare conţin produse strict
necesare în bucătăria unei case, iar
pachetul industrial asigură beneficiarii
cu produsele necesare pentru igiena
corporală și casnică. Beneficiarii proiectului sunt din orașul Chișinău dar
și din cinci sate ale raionului Criuleni
(Dubăsarii Vechi, Mălăieștii Noi,
Mălăieștii Vechi, Bălăbănești, Corjova).
Deseori auzim de la beneficiarii noștri
rostind un fragment din nuvela lui
Druţă „Bătrâneţe haine grele/ Ce n-aș
da să scap de ele.” Noi încercăm măcar pentru o perioadă scurtă de timp să
punem acestă „haină” în cuier.

* Nume schimbate

afară, de oraș, de culorile din stradă.
Produsele alimentare pe care le primește lunar prin intermediul proiectului „Ajutor pentru nevoiași la domiciliu”
sunt baza raţiei lui alimentare. Povești
la fel de triste și nostalgice au și ceilalţi aproximativ 1000 de beneficiari
ai proiectului sus menţionat, unii fiind
abandonaţi de copii, alţii de societate.
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1 000 preparate
Vârstnici
Mișcarea Muncitorilor
Catolici din Italia

Sănătatea este
cel mai de preţ bun al omului
„Atunci când suntem tineri suntem mereu
preocupaţi de descoperirea noului din faţa noastră, ne avântăm în tot ce ne propune viaţa și de
prea puţine ori atragem atenţia asupra sănătăţii.
În acei ani ni se pare că forţa nu ne va părăsi
nicicând, tinereţea fiind veșnică”. Așa și-a început povestea vieţii dna Larisa*. Azi ar dori să se
reîntoarcă în trecut și să închidă cărţile pe care
le citea noaptea târziu sau măcar să mai aprindă
o lumânare, căci așa poate că nu și-ar fi pier-

dut vederea în proporţie de 90 la sută la ambii
ochi. Doctorii îi prescriu tratamente, zic ei eficiente, pentru ameliorarea durerilor sau încetinirea
procesului de orbire, doar că procurarea lor este
peste puterile unui pensionar. Atunci când a aflat
că proiectul „Farmacia Socială” îi va oferi aceste
medicamente gratuit uimirea a fost atât de mare
încât zile la rând tot întreba dacă este adevărat
sau a înţeles greșit.

Mulţi sunt cei care suferind de diverse maladii sunt
nevoiţi să meargă lunar la farmacie cu un braţ de reţete. Majoritatea dintre ei renunţă în a urma tratamentul
prescris de medic deoarece nu-și pot permite procurarea medicamentelor, astfel agravându-se boala până
îi doboară la pat. Proiectul Farmacia Socială vine în
ajutorul acestor persoane, le întinde o mână de speranţă și o rază de lumină. Medicamentele se acordă în
baza reţetelor eliberate de medicul de familie pentru
persoanele cu venituri mici, cum sunt vârstnicii.

* Nume schimbate

FARMACIA SOCIALĂ
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Preparate oferite:
Grupul ţintă:		
Binefăcător:		
			

Pe parcursul anului 2014,
în Casa Providenţei au avut loc
și alte evenimente cu caracter
socio-medical:
◊ Servicii stomatologice gratuite, oferite de un grup de medici specializaţi din Germania - Dr. Rames Neshet Sabieh
și Dr. Elke Forst. Mulţumim prietenului nostru Pr. Markus
Dördelmann din Germania care a promovat această iniţiativă. În fiecare an această echipă ajută sute de persoane din
diferite instituţii. Datorită generozităţii lor anul acesta în
jur de 100 de beneficiari ai Casei Providenţei au putut să își
trateze diverse probleme dentare absolut gratuit.
◊ Servicii optometrice, oferite de doi medici din Italia, domnul
Boncore Marco, împreună cu soţia și asistenta sa, Luiza.
Deja mai mulţi ani la rând familia Boncore ajută bătrânii și
copii din ţara noastră, oferindu-le nu doar consultaţii, diagnosticarea tulburărilor de vedere dar, după caz și ochelari,
și totul gratuit.
◊ Consultaţii medicale oferite de doctori locali specializaţi în
cardiologice, Dr. Svetlana Soldin și endocrinologie, Dr. Migali Nuţu. Consultaţiile sunt oferite pe durata întregului an
conform unui program prestabilit cu Fundaţia.
Domnul să le răsplătească tuturor!

19

11 copii
Asociaţia ”Moldavenir”

Proiectul Adopţie la Distanţă deschide
copiilor din Moldova o noua ușă, le oferă
posibilitatea să meargă la școală sau să
locuiască într-o familie. Așa este și cazul lui Vova*, un băieţel de 14 ani care a
rămas orfan, mama murind în urma unei
boli incurabile. Despre tată nu a auzit niciodată și nici nu înţelegea ce înseamnă să
ai tată. Deoarece mama în ultimii ani din
viaţă a fost ţintuită la pat, Vova* nu a fost
încurajat de nimeni să meargă la școală,
devenind un baistruc al satului. După decesul mamei se ascundea de lume prin
șoproanele părăsite, era speriat, mânca
din furat iar baie nu făcea niciodată, doar
vara când mergea la scăldat. Despre situaţia lui Vova* au aflat niște rude mai
îndepărtate ale mamei lui biologice, care
în pofida faptului că erau o familie tânără
și cu venituri modeste, i-au întins o mână
de ajutor băieţelului, și l-au înfiat. La cei
9 ani care îi avea la momentul adopţiei
Vova* nu știa să scrie, să mănânce cu
lingura, să doarmă într-un pat. Așadar, a

„Lumea redevine nouă cu fiecare
copil care intră în viată noastră.”
Robert Brault

fost greu la început. După nașterea primului copil, familia adoptivă o ducea și
mai rău financiar, erau tot mai dese gândurile să îl dea pe Vova* la un centru de
plasament. Dar s-a întâmplat o minune.
Astfel, datorită Proiectului Adopţie la
Distanţă Vova* primește acum un suport
material din partea unei familii franceze
care a rămas înduioșată de soarta lui.
Datorită acestui proiect băieţelul continuă să locuiască într-o familie, face
progrese la școală, fiind deja un ajutor
pentru părinţii adoptivi.
Adopţia la distanţă este un gest de
binefacere din partea familiilor franceze
care își iau angajamentul să ajute un copil până ajunge la majorat. Familia adoptivă investește material și afectiv. Multe
din aceste familii corespondează cu copii,
îi încurajează, îi susţin și le dau sfaturi.
Copii beneficiari sunt din diverse zone rurale ale raionului Strășeni, iar vârsta lor
variază între 8 și 18 ani.

* Nume schimbate

ADOPŢIA LA DISTANŢĂ
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Nr. beneficiarilor:
Parteneri: 		

FRIEDENSGRUND – TABĂRA PRIETENIEI,
A RECONCILIERII ŞI A PĂCII
Din anul 1990, la iniţiativa Diecezei
Romano-Catolice de Hildesheim din Germania, Tabăra pentru tinerii creștini din Europa s-a organizat în mai multe ţări, precum
Republica Cehă, Croaţia, Ucraina, România,
Belarus, Serbia, Polonia, Lituania, Bosnia–
Herţegovina, Germania, Ungaria, Rusia. În
ultimii anii Tabăra a fost organizată de echipa de voluntari condusă de prietenul nostru
Martin Marahrens, preot catolic din Germania.
În vara anului 2010, în parteneriat cu Casa
Providenţei, proiectul a fost realizat pentru
prima dată și în ţara noastră, în satul Creţoaia, și de atunci Republica Moldova a participat la fiecare ediţie. Anul 2014 a fost unul
de închidere a Friedensgrund-ului dar și unul
de start pentru un alt proiect la fel de original – „International Youth Meeting”.
Peste 100 de tineri, printre care și un grup
de 11 voluntari din Republica Moldova, au participat la un program de activităţi compus din
două părţi. În prima parte au lucrat pentru comunitatea locală, au pregătit prezentări pentru
serile culturale și au cântat pentru ultima dată

imnul Friedensgrund-ului. Cea de a doua parte
a programului a fost iniţierea noului proiect și
sensibilizarea tinerilor cu tema „Graniţe sau Ce
ne separă”. Tinerii au reflectat și au avut discuţii
asupra evenimentelor din trecut: căderea simbolului totalitarismului, Zidul Berlinului, precum
și tragediile celui de-al doilea Război Mondial.
În acest context a fost vizitat și fostul lagăr de
concentrare din Bergen-Belsen.
Pe parcursul acestor ani, sute de tineri
creștini de diverse confesiuni, etnii și naţiuni,
au manifestat în practică un interes sporit
pentru o comunicare sinceră și deschidere,
întrucât ei doresc să aplice în viaţa lor cotidiană valorile și principiile evanghelice, ceea
ce deseori nu este chiar atât de simplu. Însă
munca lor voluntară și spiritualitatea lor dinamică sunt dovada sincerităţii lor. Așadar
viziunea profetică a celui care a iniţiat aceste
întrevederi un sfert de secol în urmă, Episcopul Josef Homeyer, ne vorbește clar despre
necesitatea intensificării dialogului între toţi
europenii, mai ales între cei tineri, atât de diferiţi și, totodată, atât de apropiaţi.
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OPORTUNITĂŢI DE VOLUNTARIAT

VOLUNTARII SUNT
BINEFĂCĂTORII NOȘTRI
DE ONOARE
A numi voluntariatul o muncă fără remunerare este
foarte relativ. Munca în sine este deja o faptă nobilă,
iar atunci când o faci pentru binele unei comunităţi ea
devine atât o binefacere, cât și o dezvoltare personală, care îmbogăţește sufletul omului. Această ușă care
deschide noi orizonturi, mulţumire de sine, poate deveni
chiar și o motivaţie pentru cineva.
Voluntarii de la Casa Providenţei sunt implicaţi în
cadrul Centrelor de zi pentru copii și vârstnici, Cantina
Socială, ajutor pentru nevoiași la domiciliu și alte activităţi, pe care continuăm să le implementăm împreună.
Anul acesta pentru voluntari a fost organizat și un seminar „Eu - Lider? ”, care avea drept scop stimularea în
fiecare participant a potenţialului de lider, abilităţilor de
comunicare și de convingere, de colaborare în echipă și
de a găsi soluţii în situaţii de conflict.
Toţi voluntarii care vin la noi, au ceva de spus. Ei
sunt diferiţi, din Moldova și de peste hotare.
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Tanea (Republica Moldova):
„Pentru mine, termenul de voluntar implică responsabilitate, chiar dacă este o muncă neremunerată, deși în cazul dat, termenul „remunerat” devine
relativ, dat fiind faptul că activitatea de voluntariat
te ajută să te dezvolţi tu ca personalitate, îţi ajută să
privești cu alţi ochi lumea și să începi a preţui lucruri
pe care înainte nu le preţuiai, precum un „Mulţumesc” spus la întâmplare, un zâmbet, o îmbrăţișare.
Fiind voluntară, sunt „remunerată” cu recunoștinţă și
dragoste din partea celor pe care îi servesc.”

Maëlle (Franţa):
Olga (Germania):
„Sunt foarte bucuroasă că activez în Casa Providenţei. Acest fapt este în special datorită echipei, care este
atât de deschisă, prietenoasă și foarte veselă. Deja după
o lună mă simt complet integrată în echipă pentru că îmi
cunosc sarcinile de zi cu zi, de exemplu aranjarea meselor în Cantina socială sau pregătirea merindei pentru
copii. Salutările de dimineaţă cu colegii, prânzul împreună, zâmbetele și discuţiile vii creează o atmosferă foarte
familiară. Plus la toate sunt bătrânii care vin la prânz în
fiecare zi. Nu a fost o zi în care să-mi fie greu sau să nu
am zâmbet pe faţă, deoarece bătrânii nu sunt zgârciţi la
complimente și se bucură enorm pentru orice conversaţie, fie și nesemnificativă, precum mă bucur și eu .”

„Dacă aș caracteriza Moldova în trei cuvinte, acestea ar fi :
- Autentică – societatea este organizată diferit de cea din
Europa și este dificil să explici de ce, dar relaţiile dintre oameni
par a fi cu mult mai sincere și adevărate. Familia ocupă un loc
foarte important și oamenii sunt gata să facă orice pentru familia lor. Când călătorești prin Moldova, simţi cu adevărat această
parte autentică.
- Inventivă – chiar dacă viaţa nu este ușoară aici, oamenii
reușesc întotdeauna să găsească modalităţi să se confrunte cu
probleme. Cred că oamenii sunt puternici aici. Ei se ajută unii pe
alţii, există o solidaritate.
Minunată – deoarece am trăit cea mai interesantă experienţă din viaţa mea! ”
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Mulţumim din suflet în numele tuturor beneficiarilor noștri,
binefăcătorilor și partenerilor noștri, care ne-au susţinut în anul 2014.

BINEFĂCĂTORI PRIVAŢI:
Ingrid și Georg Freundl
Hermann Zoeller
Sarl Pastore
Kent Larson
Ernst Meinhardt
Pecoraro Luigi
Pr. Ioan Sîrbu
și mulţi alţi oameni de bună voinţă.
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PARTENERI:
Episcopia Romano-Catolică
de Chișinău
Congregaţia Surorile Providenţei

BINEFĂCĂTORI:
Mișcarea MCL,
Italia
Comunitatea Augustinilor, Franţa
Caritas Viena, Austria

Fundaţia ”Ioan Paul II”
Misiunea Socială
”Diaconia”
Fundaţia
”Regina Pacis”
Fundaţia ”Don Bosco”

Bolloré Group, Franţa

Fundaţia privată, Germania/Austria
Fundaţia Renovabis, Germania

Asociaţia ”Kolping”
Ordinul Suveran de Malta
Caritas Moldova

Asociaţia ”Moldavenir”,
Franţa

AVI Moldova

Fundaţia ”Kindermissionswerk”, Germania

ADVIT Moldova

Asociaţia
”Sf.Vicenţiu”, Italia

AIESEC
Asociaţia Obștească ”Insula Speranţelor”
CERI
Centrul FIDES
Alianţa Franceză
din Moldova

Congregaţia Surorilor
”Sf. Ioan Botezătorul”, Italia
Fundaţia ”Sternstunden”,
Germania
Iniţiativa Creștină pentru
Europa, Germania
Fundaţia ”Kirche in Not”, Germania

CHEMAREA LUI DUMNEZEU

“Voi sunteţi sarea pământului…
Voi sunteţi lumina lumii”
(Mt 5,13-14)
Formarea unui preot catolic necesită o pregătire particulară și în domeniul social. An de an Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași îndreaptă în ţara noastră
seminariștii care activează pe parcursul unui an în diverse organizaţii caritative din
cadrul Episcopiei Romano-Catolice. Pe de o parte, este o activitate socială de voluntariat a tinerilor seminariști, însă ea prevede totodată și acţiunile de ordin pastoral
și spiritual în cadrul proiectelor de binefacere.

spirituală. Din data de 1 septembrie 2007, prin decretul episcopului de Chișinău, în
incinta Fundaţiei a fost înfiinţată parohia „Sfântul Alois Scrosoppi” parohul căreia
este părintele Ștefan Socaciu unul dintre primii preoţi veniţi după anul 1990 în
Moldova pentru asistenţa spirituală a catolicilor din această ţară.

Tinerii seminariști au posibilitatea să participe zilznic la momentele liturgice și
Experienţa anului pastoral este foarte importantă pentru viitorii preoţi, atât pen- activităţile pastorale din cadrul parohiei fiind mereu îndrumaţi de părintele paroh în
tru un discernământ corect în vederea propriei vocaţii, cât și pentru maturitatea lor acest parcurs decisiv din viaţa lor.
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”Dorinţa mea pentru acest an pastoral pe care îl voi desfăşura
aici la Chişinău ca şi seminarist, are două mari obiective. Primul
este acela de a-mi întări şi maturiza vocaţia pentru ca astfel să fiu
mai conştient de pasul pe care peste puţin timp sunt chemat să-l
fac. Iar cel de-al doilea obiectiv este acela de a descoperi tot mai
mult frumuseţea de a fi in slujba celorlalţi… Un motto care de multe
ori mă ghidează în viaţă pentru a-mi duce la bun sfârşit misiunea
este cel al lui Baden Powell, fondatorul cercetaşilor: Lăsaţi această
lume un pic mai bună decât aţi găsit-o.”
(Farcaş Leonard)

”În acest an pastoral doresc
să colaborez cât mai mult cu
personalul Casei Providenţei,
ca astfel să dau şi eu mărturie
despre iubirea lui Cristos şi să
ofer un prilej de bucurie celor din
jurul meu. Ca şi motto după care
încerc să păşesc în viaţă ar fi:
„slujeşte şi vei avea răsplată!”
(Ciobanu Valerică)

PROVIDENŢĂ, CARITATE,
SLUJIRE, RUGĂCIUNE.
noștri mai nevoiași, pe care Dumnezeu ni i-a încredinţat, venindu-le în ajutorul nevoilor fiecăruia. Încurajate
de exemplul fondatorului nostru, care în sfinţenia sa,
ne invită să trăim o viaţa de caritate, ce își are originea în cuvintele lui Isus: „Această este porunca mea
să vă iubiţi uni pe alţi, așa cum v-am iubit și eu pe
voi” (In.15,12) și noi suntem chemate să medităm, să
interiorizăm și să trăim imnul iubirii al Sf. Paul.
Providenţă, caritate, slujire și rugăciune, sunt patru dimensiuni care ne însoţesc în misiunea noastră.
Noi, Surorile Providenţei, ne lăsăm conduse de aceste
patru aspecte. Sfântul Alois Scrosoppi, întemeietorul
Congregaţiei noastre, ne-a lăsat drept testament acest
îndemn: „Caritate, caritate să salvaţi sufletele și să le
salvaţi prin caritate.” Trăind carisma noastră, vrem să-l
mărturisim pe Cristos viu și înviat slujindu-i pe fraţii

Fidele îndemnurilor fondatorului nostru, prin rugăciunea zilnică care ne dă putere, vrem să trăim
toate aceste aspecte citate primind cu disponibilitate, bucurie și generozitate toate persoanele care
ne pășesc pragul casei, și să fim acel „Samaritean
milostiv” care încearcă cu uleiul bucuriei și al compasiunii să aline durerile, grijile și preocupările celor
care întâmpină dificultăţi.

Cu bucurie putem afirma că în această misiune „Providenţa”, ca o mamă grijulie, nu ne-a lăsat niciodată, ci
dimpotrivă, ne-a vizitat mereu cu ajutorul său la momentul potrivit pentru ca să devenim și noi „providenţă”
pentru alţii. Prin aceste ajutoare putem să venim în întâmpinarea celor care au nevoie de ajutor, având puterea
de a nu lăsa să plece de la noi nicio persoană fără să
primească ajutorul cuvenit.
Recunoscători Providenţei lui Dumnezeu care ajunge la noi prin diferiţi și generoși binefăcători, dorim să-i
mulţumim împărţind darurile ei fraţilor noștri, așa încât
bucuria lor să devină mulţumirea binefăcătorilor.
Se spune că „darurile împărţite se înmulţesc”,
și cu această încredere continuăm misiunea noastră în Moldova.
Comunitatea Surorilor Providenţei.

ALTELE, LA FEL DE IMPORTANTE...
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Pe lângă proiectele și activităţile devenite
deja tradiţionale pentru Casa Providenţei, noi
nu ne-am oprit doar aici, fiind deschiși mereu
pentru noi colaborări și noi iniţiative. Astfel pe
parcursul anului au fost desfășurate întâlniri
cu diverse organizaţii nonguvernamentale din Moldova în scopul întăririi colaborării
naţionale; s-a organizat un seminar cu tema
„Managementul timpului” și un master clas
în tehnica decupajului și a picturii pe sticlă
pentru angajaţii și voluntarii Fundaţiei.
Am participat la:
• Târgul Activităţii de Voluntariat din cadrul evenimentului „Parteneriat pentru
calitate”;
• Conferinţa Internaţională Știinţifico –
Practică „Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia
copilului”;
• Seminarul „Iniţiativa Creștină pentru Europa” organizat în Dresda, Germania;
Am fost gazde pentru activităţi, precum:
• Campusul Vocaţional pentru un grup de
25 de tineri din 7 parohii Romano-Catolice
din Moldova;
• Exerciţii spirituale pentru laici organizate
de Pr. Manfred Huber și Sora Margarita
Valappila din Germania;
• Cursuri de reciclare profesională pentru
meseriile bucătar, cofetar, brutar.

SLUJITORII CARITĂŢII
Toate activităţile sociale care sunt implementate
de echipa noastră … sunt departe de a fi desăvârșite!
Și personalul calificat, și comunitatea Surorilor Providenţei și voluntarii din ţară și de peste hotare, noi toţi,
suntem oameni simpli: avem diverse iluzii despre realitate și nu cunoaștem tot adevărul, dar îl căutăm; avem
prejudecăţi, convingeri false și deseori greșim, dar cerem iertare; căutăm și găsim, batem și ni se deschide;
ne bucurăm de realizările noastre, dar mai presus de
orice – mulţumim.
Suntem foarte diferiţi: printre noi sunt moldoveni și
nemţi, ruși și italieni, români și ucrainieni; suntem catolici și ortodocși, religioși și cei care nu practică religia,
spirituali și nu prea; vorbim diferite limbi, avem diferite
aptitudini, calităţi și neajunsuri, studii și experienţe de
viaţă. Suntem foarte diferiţi! Dar ne înţelegem!
Suntem o familie în care rudenia între noi se
formează și se întărește zi de zi. Am devenit mai
mult ca prieteni nu pentru că ne cunoaștem bine,
ci pentru că împreună maturizăm personalităţile
noastre, suntem creativi în activităţile noastre,
acţionăm cu responsabilitate.
Primim oaspeţii noștri cu braţele deschise. Ne oferim tuturor cu generozitate, servim și din nou, servim
pe toţi cei care au mai mare nevoie de grija noastră:
bătrâni, copii, săraci, nevoiași, singuratici și rătăciţi.
Recunoașteţi, pare a fi utopie, un ideal de neatins!
Și aveţi dreptate, pentru oameni acest lucru este imposibil. Însă noi suntem activi și eficienţi pentru că ne
încredem total în Providenţa Divină! Suntem de la Casa
Providenţei! Dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile.

DATE STATISTICE

Ajutor pentru nevoiași
la domiciliu

Echipa
Director		
Contabil		
Asistent social
Manager		
Administrator tehnic
Recepţioner		
Bucătar		
Educator		
Asistent medical
Persoana de serviciu
Paznic de noapte

1
1
4
1
1
1
5
2
1
4
3

Repartizarea fondurilor pe proiecte

Buget

Pe parcursul anului, împreună cu noi de asemenea
au activat 3 surori din Congregaţia Surorilor Providenţei
și 3 surori din Congregaţia
Sfântului Ioan Botezătorul,
4 seminariști de la Institutul
Teologic din Iași, 16 voluntari
din ţară și 11 – internaţionali.

30

Cantina Socială

31

"Persoanele care lucrează în instituţiile
caritative ale Bisericii trebuie să se remarce prin faptul că nu se mulţumesc să execute
cu abilitate gestul potrivit la momentul potrivit,
ci se consacră altuia cu atenţiile sugerate de
inimă, în aşa fel încât celălalt să poată
simţi bogăţia umanităţii lor".
Benedict XVI,
Deus Caritas Est, 31
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Pentru cei ce doresc să susţină derularea în continuare a proiectelor menţionate în această publicaţie o
pot face accesând rubrica DONEAZĂ de pe pagina web a organizaţiei www.casaprov.org

