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Serviciul de voluntariat oferă o fată 
umană a Comunitătii Europene.

 În perioada 4-7 mai, Fundația de Binefacere “Casa Providenței” a fost invitată la Sem-
inarul practic anual, organizat de Asociația ”Inițiativa Creștină pentru Europa” – www.freiwilli-
gendienst.de, din Dresda. Seminarul a avut câteva subiecte de discuție, printre care: schimb 
de opinii cu privire la situația politică și socială actuală a serviciilor de voluntariat în țările 
europene; balanța dintre teorie și practică: evaluarea anului curent; vizitarea organizațiilor 
gazdă din Germania; planificarea noului an ICE 2015/16.
 La întrunire au participat mai mulți parteneri internaționali, care s-au împărtășit cu prac-
ticile anului curent, atât din punct de vedere a coordonatorilor cât și părerile voluntarilor 
care activează în organizațiile pe care le reprezintă. Au fost analizate subiectele și 
propunerile, a fiecărei țări gazdă în particular, ceea ce a contribuit la crearea unei imagini 
mai clare a activității voluntarilor. Ca rezultat a acestei întruniri au fost puse bazele unor noi 
proiecte și idei de îmbunătățire a cooperării dintre voluntar și organizația gazdă.
 În fiecare an, Casa Providenței are plăcerea să se bucure de angajamentul a doi 
voluntari din Germania, și anul acesta în activitățile fundației sunt implicați Olga Gwendolyn 
Barthe și Julian Heide.
 Mulțumim organizatorilor pentru această întrunire productive și o atmosferă plăcută, și 
nu în ultimul rând pentru relația de prietenie și de cooperare de durată.

4-7
mai
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 În DEX întâlnim această explicație – 
formă de comunitate umană întemeiată 
prin căsătorie, care unește pe soți și pe 
copiii acestora prin relații strânse de 
natură biologică, economică și spirituală, 
aceasta este definiția din DEX. 
 Copii au însă o explicație mai simplă 
– locul unde predomină susținerea, 
protecția iar membrii sunt mereu împreună. 
O familie fericită este tot ce ne dorim, nu 
trebuie să uităm că atunci când apar 
dificultățile, problemele, copii le văd și le 
înțeleg chiar dacă sunt mici. După răspun-
sul lor ne putem da seama, că o familie 
fericită poate fi și una în care părinții nu mai 
locuiesc împreună. 
 Copii nu doresc să își vadă părinții 
suferind, căci acest lucru îi afectează și pe 
ei. Dorim să îi vedem sănătoși, îmbrăcați 

bine dar uităm de sentimentele lor și 
gândim că ei nu înțeleg. Încercăm să le 
oferim bunuri materiale de care noi nu am 
avut parte, îi înscriem la cercuri de sport, 
limbi străine, instrumente muzicale pentru a 
le oferi tot ce e mai bun, avem expectanțe 
ca de la unii mari. Uităm însă uneori că ei 
au nevoie de libertate și timp pentru a se 
bucura de copilărie așa cum am făcut-o și 
noi.
 

 Când ultima oara a-ți cuprins copi-
lul? L-ați mângâiat pe cap? Când i-ați spus 
cât de mult îl iubiți? Când v-ați jucat cu el 
ultima oară? Ei sunt mici dar înțeleg totul și 
în amintirea lor vor rămâne clipele 
petrecute împreună dar nu bunurile pe 
care le-au avut. Desenele făcute de ei ne 
indică acest lucru, nu uitați să fiți aproape 
de ei căci v-a veni momentul când și ei vor 
fi.

Ce este familia? 15
mai



Spiritul voluntarului în
 aventuri – City Quest

Începutul verii/
suflet de copil
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 Pe 16 mai, în semn de solidaritate 
pentru Săptămâna Națională a Voluntaria-
tului, Casa Providenței a organizat City 
Quest, utilizând jocul ca o metodă de 
promovare a volntariatului și istoricul orașu-
lui. Ideea a venit din partea lui Julian Heide, 
un tânăr din germania care activează ca 
voluntar în Casa Providenței.
 La activitate au participat voluntarii 
organizațiilor Concordia, Don Bosco și 
Neovita. În total au fost 16 participanți, 
printre care și voluntari internaționali.
 Jocul a duart 3 ore și a fost împărțit în 
2 etape. Prima constând din descoperirea 
cuvintelor cheie urmărind indiciile propuse.  
 Dat fiidn faptului că au fost implicați 
și voluntari străini, în a doua etapă a jocu-
lui, participanții trebuiau să interacționeze 
cu locuitorii orașului, să vorbească despre 
ce este voluntariatul și dacă au făcut vreo-
dată voluntariat și să schimbe o lămâie pe 
cava mai prețios. Așadar pe lângă obiec-
tivul practic, a fost și unul distractiv.
 Ca rezultat, deși obosiți și timpul era 
demult expirat, tinerii au fost foarte entuzias-
mați prin simplul fapt că au aflat ceva nou 
despre oraș și programe de voluntariat.

 1 iunie este ziua mult așteptată de 
către toți copii. Anul școlar s-a finisat și 
începe VACANȚA. În această zi ei se pot 
bucura din plin de copilărie, cadouri, dulci-
uri, concerte organizate toate pentru ei .   
 Copii centrului de zi au pregătit cîte 
un mic cadou pentru cei mai vîrstnici, pentru 
a le reaminti de propria copilărie. Ei au fost 
entuziasmați să aducă lumină și zîmbete pe 
chipurile bătrinilor. 
 Printr-un gest de atenție i-au făcut să 
se simtă din nou copii. Surprizele au fost 
organizate și pentru ei, distracția și buna 
dispoziție ne-au fost alături toată ziua. 
Jocurile și concursurile i-au mobilizat și bine-
dispus, ei oferind din căldura și energia 
proprie.
  Pentru a ne reaminti de această zi 
minunată am confecționat niște brățări pe 
care le-am oferit cadou prietenilor care au 
fost cu noi în acest an. 
 Mesajul pe care am încercat să-l 
transmitem în această zi a fost: Să trezim 
copilul din noi, cel puțin în această zi să 
lăsăm grijile și nevoile petru a ne bucura de 
tot ce avem.

16
mai

1
iun.



 Este știut că performanța și succesul 
unei organizații nu se datorează real-
izărilor unei singure persoane, ci a eforturi-
lor comune depuse de toți membrii (anga-
jații), adică a muncii în echipă. Și pentru a 
crește eficiența lucrului în echipă, pentru a 
dezvolta efectele pozitive ale dinamicii de 
grup, în ziua de 4 iunie echipa Casei Provi-
denței a beneficiat de un nou program 
distractiv, informativ și constructiv. 
 Distractiv pentru că a fost presărat 
cu elemente surpriză și amuzante; Educativ 
pentru că fiecare a învățat ceva nou 
despre sine, despre colegii săi, despre 
țară; Constructiv deoarece a avut de câști-
gat echipa, care încă o dată a demon-
strat că este una durabilă. 
 De această dată a fost ”aruncată” 
o provocare mai puțin obișnuită, și anume

vizitarea peșterii Surprizelor din imediata 
apropiere a orașului Criuleni. 
 Peștera propriu zis nu se remarcă prin-
tr-o adâncime mare, dar parcurgerea ei 
este plină de surprize după cum o zice și 
numele ei. Pe alocuri trecerea este anev-
oioasă datorită coridoarelor prea înguste 
sau a pragurilor prea înalte. Sigur întuneri-
cul peșterii este unul incomparabil cu cel 
de afară din timpul nopții. 
 

 
 
 Pentru a parcurge peștera ai nevoie 
de curaj, iar echipa Casei Providenței a 
demonstrat că el nu lipsește.
 A fost o zi frumoasă trăită cu oameni 
frumoși care a adus multe roade și a 
semănat în sufletele fiecăruia încredere, 
respect și toleranță.

O echipă, este o concentrare 
de forte si energii care lucre�ă 
împreună pentru un scop comun
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 Pe 25 iunie, a avut loc trainingul 
Leadership & Team building, organizat 
pentru voluntarii Casei Providenței de 
către trainerul Ștefan Popov, directorul com-
paniei Ascending.
 Fiecare om, în dependență de prin-
cipiile sale de viață sau de aspirațiile spre 
care tinde, are nevoie de un nivel de dez-
voltare personală. 
 Pentru tinerii, care urmează să 
lucreze cu copii, consolidarea echipei și 
imaginea unui lider este importantă pentru 
obținerea rezultatelor pozitive. Aceștia au 
aflat cum să comunice mai eficient cu 
copii, cum să identifice specificul fiecăruia 
pentru a-i delega o sarcină și al implica în 
activități. Copii răi, neascultători , obraznici 
nu sunt, fiecare necesită o abordare 
individuală.

 Acesta este mesajul pe care trainerul 
la accentuat pe toată durata întâlnirii. 
Identificarea particularităților fiecăruia este 
cea mai dificilă parte în constituirea unei 
echipe, dacă a fost depășită etapă de 
formare lucrurile decurg deja bine ”oamenii 
sunt diferiți, nu trebuie să îi critici dacă nu 
sunt așa cum vrei ci să îi accepți și lași să își 
facă lucrul așa cum știu ei”.

 Cine este manager și cine este lider? 
Cum să delegi sarcinile și cum să coordon-
ezi ulterior activitatea? Cum să motivezi o 
echipă sau care ar fi o metodă de penal-
izare corectă? Acestea au fost doar 
câteva din întrebări la care voluntarii au 
primit răspunsuri.
 Faptul că participanții au fost activi 
și la sfârșit au oferit un feedback foarte 
pozitiv, menționând că au aflat lucruri noi, 
pe care urmează să le pună în practică, a 
dovedit că training-ul a fost foarte reușit.
 Mulțumim participanților pentru faptul 
că au fost active și receptivi și companiei 
Ascending pentru serviciile calitative pe 
care au oferit.

Leadership & Team building
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bine dar uităm de sentimentele lor și 
gândim că ei nu înțeleg. Încercăm să le 
oferim bunuri materiale de care noi nu am 
avut parte, îi înscriem la cercuri de sport, 
limbi străine, instrumente muzicale pentru a 
le oferi tot ce e mai bun, avem expectanțe 
ca de la unii mari. Uităm însă uneori că ei 
au nevoie de libertate și timp pentru a se 
bucura de copilărie așa cum am făcut-o și 
noi.
 

 Când ultima oara a-ți cuprins copi-
lul? L-ați mângâiat pe cap? Când i-ați spus 
cât de mult îl iubiți? Când v-ați jucat cu el 
ultima oară? Ei sunt mici dar înțeleg totul și 
în amintirea lor vor rămâne clipele 
petrecute împreună dar nu bunurile pe 
care le-au avut. Desenele făcute de ei ne 
indică acest lucru, nu uitați să fiți aproape 
de ei căci v-a veni momentul când și ei vor 
fi.
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 ”A fost odată într-un ţinut îndepărtat, 
un frumos şi mic oraş, la fel ca multe alte 
oraşe din lume. Avea multe case dar mai 
ales multe străzi care duceau la castelul 
împăratului. Cu toate că avea tot ceea ce 
şi celelalte oraşe aveau era totuşi diferit 
pentru că totul în oraş era gri. Un gri închis 
foarte trist şi monoton. Străzile, casele, totul 
era gri, chiar şi castelul regelui, ba chiar şi 
locuitorii…” Așa a început Tabăra de vară 
pentru copii ”Pictează viața în culori”, care 
s-a desfășurat între 13 și 18 iulie la Casa 
Providenței. 
 O sută de copii, ghidați de 25 de 
voluntari au descoperit zilnic câte o 
valoare umană asociată cu o culoare, 
umplând astfel castelul gri din prima zi, cu 
un curcubeu al luminii. Micile scenete prez-
entate de voluntari, discuțiile, jocurile și

atelierele, toate veneau să completeze 
una din valorile redescoperite. 
 Prima zi a fost dedicată ÎNȚELEPCIU-
NII și ENTUZIASMULUI, în care copii și-au 
propus câteva angajamente, și anume să 
elimine din viața lor măcar o atitudine gri, 
pornind să trăiască aceste șase zile ale 
taberei cu mult entuziasm.
 După care și-a făcut loc CREDINȚA, 
explicându-se copiilor că ea nu-i un lucru 
numai de duminică, s-au numai de 
sărbători, ci trebuie să aibă locul cel mai 
important în viaţa noastră. Dumnezeu nu 
este numai o idee ci o persoană pe care 
trebuie să-L întâlnim. Astfel copii au fost 
încurajați să descopere trei daruri pe care 
le-au primit în această zi de la Dumnezeu.

 Cea de a treia zi a adus valori 
precum GENEROZITATEA și CURĂȚENIA. 
Copii au înțeles că egoismul îi ține legați, 
iar fiind generoși devin mai fericiți atât ei 
cât și cei apropiați lor. Iar curățenia este 
importantă nu doar pe din afară dar și pe 
dinăuntru, adică în vorbe, gânduri, fapte și 
cuvinte.
 CURAJUL și SPERANȚA au fost valo-
rile descoperite și simțite de copii în cea 
de a patra zi. Activitățile dinamice 
petrecute în „pădurea speranțelor” au fost

Picte�ă viata in culori
 13-
18
iul.
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 Pe 16 mai, în semn de solidaritate 
pentru Săptămâna Națională a Voluntaria-
tului, Casa Providenței a organizat City 
Quest, utilizând jocul ca o metodă de 
promovare a volntariatului și istoricul orașu-
lui. Ideea a venit din partea lui Julian Heide, 
un tânăr din germania care activează ca 
voluntar în Casa Providenței.
 La activitate au participat voluntarii 
organizațiilor Concordia, Don Bosco și 
Neovita. În total au fost 16 participanți, 
printre care și voluntari internaționali.
 Jocul a duart 3 ore și a fost împărțit în 
2 etape. Prima constând din descoperirea 
cuvintelor cheie urmărind indiciile propuse.  
 Dat fiidn faptului că au fost implicați 
și voluntari străini, în a doua etapă a jocu-
lui, participanții trebuiau să interacționeze 
cu locuitorii orașului, să vorbească despre 
ce este voluntariatul și dacă au făcut vreo-
dată voluntariat și să schimbe o lămâie pe 
cava mai prețios. Așadar pe lângă obiec-
tivul practic, a fost și unul distractiv.
 Ca rezultat, deși obosiți și timpul era 
demult expirat, tinerii au fost foarte entuzias-
mați prin simplul fapt că au aflat ceva nou 
despre oraș și programe de voluntariat.

tocmai potrivite pentru a-și testa curajul și 
a înțelege că anume frica este cea care îi 
face să vadă problemele mari.
 Spre final copii au înțeles cât de 
frumoasă este SOLIDARITATEA, atunci 
când lucrează împreună sau când întind o 
mână de ajutor celor care nu reușesc.

 Astfel a fost creat un curcubeu al 
valorilor în care copii au trăit cu entuziasm 
fiecare zi, au depășit cu curaj probele din 
competiții, au umplut inimile părinților cu 
bucurie, povestind însuflețiți despre tot ce 
au văzut și simțit, s-au ajutat la ateliere, au 
crezut în forța echipei lor dând speranță 
celor mai slabi.
 Tabăra de vară a redescoperit 
toate aceste valori nu doar copiilor, dar și 
echipei de voluntari, care și în acest an a 
fost una internațională. Pe această cale 
mulțumim încă o dată tuturor voluntarilor 
pentru dăruirea lor – Adelina, Alexandrina, 
Daniela, Mihaela, Vladislava, Lina, Dana, 
Marius, Julian (Germania), Olga (Germania), 
Audrey (Franța), Tommaso (Italia), Ion, 
Cătălin C., Vlada, Colea, Iulia, Charles (Ca-
merun), Olivia, Cătălina, Camelia, Grișa, 
Vasilica (România), Cătălin G., Veronica.

 Fundația de Binefacere ”Casa Provi-
denței” a fost acreditată în cadrul Serviciu-
lui European de Voluntariat (EVS), parte 
componentă a programului Uniunii Euro-
pene ”Erasmus+”.
 Asistența voluntarilor în implementar-
ea proiectelor de caritate și serviciilor 
sociale pentru cei nevoiași este o compo-
nentă importantă în dezvoltarea organ-
izației noastre. Împărtășirea experiențelor, 
ajutorul benevol a persoanelor motivate, 
diverse oportunități socio-culturale și multe 
alte aspecte ale voluntariatului ajută nu 
doar la realizarea sarcinilor și atingerea 
scopurilor propuse, dar și promovează 
valoarea binelui comun,demnitateaumană 
de care se bucură orice persoană.    
 Serviciul de voluntariat depășește 
hotarele politice sau geografice, difer-
ențele de etnie și mentalitate, limbile străine 
sau proveniența socială pentru că trans-
mite un mesaj de la inimă la inimă. Și în con-
tinuare vom promova serviciile de voluntari-
at motivate de dorința oamenilor să vină în 
ajutor celor nevoiași, să-și descoperă 
propriile talente și aptitudini, să-și 
găsească vocația lor supremă. 
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 Fundația de Binefacere ”Casa Providenței” este o organizație 
necomercială, fără membri, de caracter umanitar și de binefacere, care 
desfășoară o activitate neprofitabilă, înființată în baza deciziei de consti-
tuire a Episcopiei Romano-Catolice Chișinău.

Activitatea Fundației este orientată spre promovarea :
- Asistenței și protecției sociale;
- Dobândirii și propagării cunoștințelor;
- Educației și învățământului;
- Ocrotirii sănătății;
- Drepturilor omului și valorilor umane;
- Altor domenii de utilitate publită.

CARITATE CREȘTINĂ ACTIVĂ ȘI EFICIENTĂ

Mușatinilor 1, 
Chisinau, Moldova
MD-2071

(+373 22) 581 970
                   588 636

(+373 22) 501 694

 
www. casaprov.org

Fundația de Binefacere
”Casa Providenței”

casaprov@starnet.md

CONTACTE


