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Anul 2003 prezinta un nou inceput si provocare pentru Asociatia de Binefacere
"PRO UMANITAS" si colaboratorii ei. Activitatea zilnica a Asociatiei " PRO
UMANITAS " este posibila datorita colaborarii si ajutorului oferit de partenerii locali
si internationali, sperantei si increderii noastre  spre un viitor mai sigur si dorintei de
a ne ajuta aproapele, care se afla in nevoie.

In activitatea zilnica ne conducem de obiectivele esentiale ale Asociatiei
noastre, care rezida-n integrarea si reabilitarea copiilor din familii nevoiase,
orfelinate precum si acei copii, care deja traiesc in strada, neuitind de
persoanele cu handicap, virstnice si solitare, care ne-ar putea fi parinti si care au
dreptul la viata precum fiecare  dintre noi.

In Republica Moldova situatia social economica continua sa fie dificila multe
probleme la nivel local si regional ramin nesolutionate. 

Dar intrucit actualmente in Moldova activeaza multe organizatii obstesti
focusate pe eradicarea saraciei, apararea drepturilor copiilor, exprimarea libera
a opiniei publice, etc consideram ca daca fiecare dintre aceste organizatii si
fiecare dintre noi va face primul pas si isi va aduce contributia dezinteresatal la
ameliorarea situatiei din societate vom putea impreuna sa construim un viitor
mai luminat si pentru copiii nostri, infiripind bunavointa in sufletele noastre si intre
oameni. 

Realizam faptul ca nu putem sa solutionam toate lapusurile societatii la ora
actuala, dar consideram ca doar impreuna vom putea sa aprindem o lumina
mica pentru societate si pentru viitoru decit sa raminem indiferenti fata de
imensul intuneric, care ne inconjoara. 

Dupa parerea noastra, cel mai mare pacat ar fi sa putem ajuta oamenii, care
necesita sustinere si un cuvint de incurajare la momentul potrivit si sa nu dorim a
face primul pas, manifestind  indiferenta. 

" Cine stie sa faca bine si nu face comite un pacat "
(Iacov 4 :17)

Pentru anul 2004 avem multe planuri si programe preconizate. Ne dorim sa
putem intinde o undita mica beneficiarilor nostri  pentru ca ei sa-si construiasca
un viitor mare. 

Va dorim tuturor un An rodnic si plin de succese in 2004.

CUVINT DE INTRODUCERECUVINT DE INTRODUCERE

Vladimir Nadkrenicinii
Presedinte
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Republica Moldova este situata in
partea central-sudica a continentului
european, la vest se invecineaza cu
Romania, la nord-est si sud cu Ucraina.
Suprafata totala constituie 33,845 mii
km2 si populatia constituie 3 618 300
persoane.

Anul 2003 a fost unul la fel de
contradictoriu si confuz pentru
economia Republicii Moldova, ca si
ceilalti ani, iar expertii prestigoasei
Agentii de evaluare financiara Fitch
Ratings estimeaza ca, cu exceptia
cresterilor peste asteptari, anul a fost
dezamagitor pentru Republica Moldova. 

Social. Precum subliniaza
Departamentul Statisticii si Sociologiei,
pe parcursul anului 2003 in Republica
Moldova acelasi procentaj de 80% din
populatie traieste sub nivelul inferior de
trai. 

Salariul mediu pe republica este de
1025 lei (62 EUR), care acopera doar
77,3% din cosul minim de consum.
Salariul bugetar nu s-a modificat in 2003
si numara 745 lei (45 EUR), profesorii
primind 683 lei (42 EUR) si medicii 624 lei
(38 EUR). In sfera nebugetara salariul
mediu s-a marit la 1237 lei (75 EUR). 

Cele mai joase salarii le primesc
angajatii sectorului agrar - 876 lei (53
EUR) in timp ce un pensionar primeste in
mediu 217 lei (13 EUR), pensia minima
fiind de 135 lei (8 EUR).

Datele statistice ne demonstreaza ca
un mare procentaj al populatiei este
nevoit sa plece peste hotare in cautarea
unui serviciu mai bine platit pentru
asigurarea familiei sale cu strictul
necesar. 

Conform datelor statistice, mai mult
de 600 mii persoane apte de munca se
afla actualmente peste hotare la
munca.  Dupa nivelul de dezvoltare,
conform datelor statistice Republica
Moldova ocupa locul 109. 

In perioada de iarna categoriilor de
persoane social defavorizate le este
dificil de trait intrucit lunar doar pe
incalzire trebuie de achitat 400 lei. 

Suplimentar, oricare persoana
necesita alimentatie zilnica caloriinica
indeosebi in timp de iarna, haine si
medicamente, care sunt foarte
costisitoare si uneori greu de gasit.

Economic. Preturile la produsele
agroindustriale au crescut si mai sus in
legatura cu conditiile meteorologice
nefavorabile. Indicele preturilor de
consum la produsele alimentare a
crescut considerabil.

Faina de griu s-a scumpit de 2,5 ori,
crupele de griu - cu 95%, hrisca - cu
62,1%, ouale - cu 54,9%, piinea - cu
39,8%, zaharul - cu 18,7%, produsele
lactate - cu 13,9%. Au crescut esential
preturile chiar si la fructe (48,2%) si la
legume (11,6%). 

Marfurile nealimentare s-au scumpit
cu 11,5%. Cel mai mult au crescut
preturile la imbracaminte - cu 17,1%,
incaltaminte - cu 15,3% si la
medicamente - cu 11,5%. 

Tarifele la serviciile prestate populatiei
au crescut cu 12,6%, inclusiv in telefonie -
cu 33,7%, la alimentarea cu gaze - cu
19,2%.  

Obligatiile de stat externe ale
Republicii Moldova - ale guvernului si
Bancii Nationale - constituiau, la 1
decembrie, $990,7 mln. 

In 2003 a continuat sa scada fluxul
investitiilor straine directe (ISD), pe fondul
tendintei pronuntat inverse din tarile din
Europa Centrala si de Est. Intrarile de ISD
in Republica Moldova au scazut in 2002
cu 29%, pana la 111 mln USD, iar in noua
luni ale anului 2003 au fost si mai mici, sub
60 mln USD. 

Rata inflatiei s-a marit cu 13,7%/ la
sfarsit de an, cu mult peste previziunile
oficiale (8%).

1. REPUBLICA1. REPUBLICA MOLDOVMOLDOVAA LALA ORAORA ACTUALAACTUALA
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Comertul exterior al Republicii
Moldova in ianuarie-octombrie 2003,
comparativ cu perioada
corespunzatoare din anul anterior, a
inregistrat cresteri considerabile atit la
exporturi, cit si la importuri. Cresterea mai
progresiva a importurilor (+31,5%)
comparativ cu cea a exporturilor
+25,1%) a contribuit la majorarea
deficitului balantei comerciale (+41,8%). 

Exporturile de marfuri realizate in
ianuarie-octombrie 2003 au insumat
625,3 mil. dolari SUA, fiind in crestere cu
25,1 % fata de perioada
corespunzatoare din anul precedent.

Toate necesitatile in resurse
energetice (petrol, carbune, gaze
naturale) Moldova le satisface prin
importuri, in special din Rusia. 

Importurile de marfuri in ianuarie-
octombrie 2003 s-au cifrat la 1070,0 mil.
dolari SUA, volum superior celui
inregistrat in perioada corespunzatoare
din anul 2002 cu 31,5%. 

Reformele structurale sunt in suspans.
Anul 2003 a fost un an ratat pentru
privatizare. Graficul de privatizare, in
care erau incluse peste 400 de
intreprinderi a esuat. 

Balanta comerciala in ianuarie-
octombrie 2003 s-a soldat cu un deficit
de 444,7 mil. dolari SUA sau cu 131,1 mil.
dolari SUA (+41,8%) mai mare fata de cel
inregistrat in perioada corespunzatoare
din anul 2002.

Situatia demografica. La inceputul
2003 in republica locuiau 3 618 300
persoane, din care 908,6 mii (26,5%) tineri
in virsta de 16 - 29 ani, ceea ce e cu
16,4% mai mult decit la 01.01.1998. 

Corelatia intre tineri si tinere la
aceasta grupa de virsta se
caracterizeaza printr-o relativa egalitate,
dar nu este caracteristic pentru toata
populatia. In localitatile rurale locuiesc
546,9 mii tineri sau 60,2%, iar in mediul
urban - 361,7 mii tineri (39,8%).  

Specialistii spera sa obtina date mai

complete despre situatia demografica in
timpul recensamintului populatiei, care
va avea loc in luna aprilie 2004. Ultimul
recensamint a avut loc in anul 1989. 

Moldova este o tara populata
preponderent, de moldoveni cat si de
multe minoritati nationale: ucraineni,
bulgari, gagauzi, rusi, evrei, tigani, nemti,
cehi, etc. 

Actualmente, pentru regiunile rurale
este caracteristic faptul, ca majoritatea
populatiei apte de munca se afla peste
hotare la munca. In sate au ramas copii
si batrini. Seara, regiunile rurale sunt
bintuite de intuneric, intrucit de regula
satele sunt sunt deconectate de la
lumina la sfirsitul zilei. In multe familii,
copiii nu au haine cu ce se imbraca si
nici rechizitele scolare necesare pentru
studii, din care motiv multi copii nu
frecventeaza scoala. 

O situatie analogica este
caracteristica si pentru regiunile urbane,
unde copii obisnuiesc sa traiasca in
strada decit sa se intoarca seara acasa
fie ca nu primesc nici alimentatie, grija
parinteasca, medicala si sanitara fie ca
in familie predomina abuz de copil.

In 2003 mortalitatea s-a marit cu 13%
decit  rata natalitatii conform datelor
Infotag. Potrivit sursei citate, in anul 2003
numarul deceselor a crescut cu 2,9%
comparativ cu anul 2002. 

Cel mai mult s-a marit numarul
deceselor din cauza bolilor aparatului
respirator - cu 7,6%, din cauza
accidentelor, traumatismelor si
intoxicatiilor, numarul deceselor s-a marit
cu 5,8%, din cauza bolilor
cardiovasculare - cu 4,4%, din cauza
bolilor aparatului digestiv - cu 3,8% iar din
cauza tumorilor maligne - cu 3,1%. 

* datele sunt oferite de Departamentul
Statistica si Sociologie din or. Chisinau,
Republica Moldova
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Asociatia de Binefacere "PRO UMANITAS"
si-a lansat activitatea sa in anul 2003 cu
sediul in Chisinau, fiind inregistrata la
Ministerul Justitiei, obtinind concomitent si
recunoastere statala.  

Asociatia "PRO UMANITAS" activeaza in
temeiul statutului sau, care reliefeaza
activitatea sa de binefacere dezvoltata in
cadrul proiectelor social - de lunga durata
implementate impreuna cu partenerii locali
si internationali. Organul de Conducere ale
Asociatiei este Consiliul. Conducatorul
spiritual al Asociatiei noastre este un Paroh
al Bisericii Romano-Catolice. Anual la
lucrarile Conferintei anuale a Asociatiei
"PRO UMANITAS" participa reprezentantii
beneficiarilor nostri din diverse regiuni ale
Moldovei si in cadrul acestor reuniuni se iau
decizii impreuna cu toti participantii privind
prioritatile de activitate ale Asociatiei

noastre si proiectele necesare pentru
ajutorarea grupelor tinta. In cadrul lucrarilor
Consiliului se discuta intrebari la zi, se iau
decizii cu privire la scrisorile din partea
diverselor organizatii, familii, luindu-se
concomitent in consideratie prioritatile de
baza ale Asociatiei. Fondatorii si
colaboratorii Asociatiei cunosc o
experienta bogata in activitatea caritativa,
activind fiecare anterior in diverse
organizatii umanitare locale si
internationale. O activitate importanta in
cadrul activitatii noastre zilnice o intreprind
voluntarii care ajuta la implementarea
proiectelor Asociatiei noastre. 

Conducatorul spiritual are o contributie
importanta la luarea deciziilor in cadrul
lucrarilor Consiliului si ne ajuta sa ne
consolidam activitatea nu doar cu cuvinte
ci si cu actiuni concrete.

2. STRUCTURA2. STRUCTURA ASOCIAASOCIATIEI DETIEI DE
BINEFBINEFACERE "PRO UMANITACERE "PRO UMANITAS"AS"

Presedinte Consiliu

Coordonator 
de proiecte Contabil Manager de oficiu 

Logistic

Obiectivele de baza ale activitatii
Asociatiei "PRO UMANITAS":

Reabilitarea si integrarea copiilor si
tinerilor din familii social defavorizate; 
Ajutor umanitar pentru copii, persoane
cu handicap, virstnici, indiferent de
religie, virsta, nationalitate;
Activitati caritative pentru grupele tinta;
Colaborare cu diverse ONG-ri din
Republica Moldova si Organizatii
Internationale de peste hotare.

Programele implementate si cele
preconizate sunt axate pe ajutorarea si
ameliorarea conditiilor de viata ale grupelor
tinta, care constituie: 

Copii orfani si din familii social 
defavorizate
Persoane virstnice
Persoane cu handicap

Concomitent, Colectivul Asociatiei de
Binefacere "PRO UMANITAS" isi exprima
inaltele sale multumiri tuturor partenerilor si
donatorilor nostri din strainatate si locali, ale
caror activitate si ajutor pretios reliefat mai
jos demonstreaza activitatea oamenilor cu
inima mare, care permanent se gindesc la
cei nevoiasi chiar daca traiesc la distante
mari unul de altul. Important este obiectivul,
care ne uneste pe toti si anume -
"umanitate".

Pentru deschiderea oficiului de
coordonare al Asociatiei "PRO UMANITAS" in
or. Chisinau ne exprimam sincerele noastre
multumiri Parintelui Hans Bock din or.
Schierling, Germania,  Agentiei de turism
"CORINA" din or.Chisinau, Biroului de Avocati
"Durlesteanu & Partners" din or.Chisinau,
Firma de mobila "MISCARE" SRL din or.
Chisinau care au contribuit in mod deosebit
si ne-au ajutat la inceput de cale, care
mereu este putin dificil.
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Organizatia "PRO MOLDAVIA"Organizatia "PRO MOLDAVIA"
or. Gladbeck, Germaniaor. Gladbeck, Germania

Initial, Organizatia de Binefacere "PRO
MOLDAVIA" din Germania, care activeaza
in Republica Moldova din anul 1994 a oferit
Centrului de Protezare si Reabilitare din
Chisinau un lot umanitar in forma de
mobilier,  echipament medical si
pansamente. Ulterior, Organizatia "PRO
MOLDAVIA" in colaborare cu Asociatia
"PRO UMANITAS" a asigurat Centrul de
Protezare si Reabilitare din Chisinau cu 1
unitate de transport pentru deservirea
pacientilor si au ajutat in procurarea altor 2
unitati de transport necesare activitatii
zilnice. 

Asociatia Femeilor pentru combaterea
saraciei si analfabetismului din Moldova
(AFCSA)a primit 24 masini de cusut de la
Asociatia "PRO UMANITAS" drept donatie
din partea "PRO MOLDAVIA". Concomitent,
AFCSA a primit un ajutor financiar
semnificativ din partea Ambasadei
Germania in Republica Moldova pentru
procurarea mobilierului necesar in cadrul
centrului zilnic desfasurat de Asociatia
femeilor in or. Chisinau cu copii din familii
social defavorizate, care traiesc in
localitatile din apropiere. Intrucit Asociatia
Femeilor desfasoara din anul 2001 Centrul
de zi pentru copii din familii nevoiase, care
risca sa ajunga in strada, masinile de cusut
donate vor servi drept baza pentru
instruirea copiilor si practicarea
cunostintelor in profesia lor ulterioara. 

Simultan, reprezentantii Organizatiei
"PRO MOLDAVIA" din Germania, in cadrul
vizitelor sale din iunie si octombrie 2003, in
persoana dnei Gertrud Loens a oferit un
ajutor financiar pentru Parohia Catolica
din  or. Tiraspol privind asigurarea copiilor
din familii nevoiase, care deja traiesc in
strada cu medicamentele necesare.
Activitatea in cauza este organizata de
Parintele Paroh, care pe parcursul mai
multor ani dezvolta Programul local de
ajutorare a copiilor strazii.

Ulterior, Organizatia "PRO MOLDAVIA" in
colaborare cu Agentia de Turism "CORINA"

din Chisinau prin intermediul Asociatiei
"PRO UMANITAS" a sustinut financiar drumul
si tratamentul medical necesar unui fetite,
care sufera de o boala de piele din or.
Chisinau, al carui stare fizica actualmente
se amelioreaza. Un tratament analogic va
fi efectuat si anul viitor. 

Concomitent, "PRO MOLDAVIA"  sustine
financiar tratamentul unei doamne
virstnice din or. Chisinau, care sufera de o
maladie infectioasa si necesita  tratament
medical permanent. 

Prin urmare, pentru ajutorul umanitar
oferit pe parcursul a 9 ani Republicii
Moldova conducatorii "Pro Moldavia" au
fost decernati cu premii  in anul 2001 de
Guvernul Germaniei.

Cadouri de Craciun pentru copiiCadouri de Craciun pentru copii

Parintele Clemens Bombeck de la
Parohia "Herz Jesu" din Gladbeck,
Germania, care este Presedintele
Organizatiei "PRO MOLDAVIA"  a adunat
impreuna cu enoriasii Parohiei o suma

3. PROIECTE IMPLEMENT3. PROIECTE IMPLEMENTAATE IN 2003TE IN 2003

O imagine pentru amintire dupa momentul
decernarii premiilor conducatorilor

"PRO MOLDAVIA" (de la stinga la dreapta:
Parinte Clemens Bombeck,
Conducatorul Organizatiei,

dna Madgalena Bockmann,
membrul Organizatiei,
dl Joseph Bockmann,

Vice-Presedinte al Organizatiei)
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importanta pentru a bucura copiii din
Moldova cu cadouri de Craciun.
Suplimentar, multumita acestei donatii
financiare,  a fost posibila procurarea atit
dulciurilor de Craciun pentru copii cit si
coletor alimentare pentru virstnici si familii
nevoiase.            

In calitate de beneficiari ai acestei actiuni
caritative au fost selectate cele mai
vulnerabile familii din com. Cretoaia, mun.
Chisinau, com. Grigorauca, jud. Balti, com.
Stauceni, mun. Chisinau, Parohia din or.
Tiraspol, regiunea Transnistria.  

In total, aceasta actiune de binefacere
numara 671 copii si 523 adulti, care s-au
bucurat de rind cu totii de cadouri de
Craciun, stiind ca sunt oameni, care traiesc
la distanta mare de noi, dar se gindesc la
dificultatile noastre si ne ajutat cu cuvintul si
actiuni concrete.

Ulterior, Parohul si coordonatorul Parohiei
respective au fost responsabili pentru
distribuirea dulciurilor si pachetelor
alimentare beneficiarilor, urmind pregatirea
raporturilor de distribuire reprezentantilor
"PRO UMANITAS" si donatorului proiectului.

Organizatia "Hilfe fuerOrganizatia "Hilfe fuer
Osteuropa", GermaniaOsteuropa", Germania

Organizatia "Hilfe fuer Osteuropa" din
Germania in persoana Presedintelui, dna
Ursula Honeck colaboreaza cu Republica
Moldova din anul 1993, organizind pe
parcursul acestor ani numeroase loturi
umanitare pentru ajutorarea mai multor
institutii si spitaluri cu echipament medical
necesar, medicamente si ajutor material
variat. 

Pe parcursul anului 2003, dna Ursula
Honeck prin intermediul Organizatiei "PRO
UMANITAS" a sustinut financiar tratamentul
medical necesar unui micut din Moldova,
care sufera de leucemie.   

Ajutorul acordat de dna Ursula Honeck
pentru aceasta familie este neexplicabil de
important pentru baiat si parintii lui, intrucit
micutul de 4 ani necesita lunar tratament,
alimentatie si grija deosebita, iar parintii sunt
permanent alaturi de copil ca sa le acorde. 

Colaborarea cu Organizatia "Hilfe fuer
Osteuropa" ofera multa incredere
colaboratorilor Asociatiei "PRO UMANITAS"
privind munca si straduinta oamenilor cu
sufletul mare si increderea in ziua de miine
deoarece dna Ursula Honeck este
permanent cu gindul la beneficiarii
Republicii Moldova si Romania, cautind
orice ocazie de a ajuta persoanele nevoiase
din aceste regiuni.  

Organizatia "Hilfe fuer Osteuropa" in
persoana Presedintelui, dna Ursula Honeck
din Germania la fel sustine tratamentul
medical necesar si costisitor unei doamne

Dna Ursula Honeck poarta mereu grija
persoanelor  nevoiase din Moldova

Copiii s-au bucurat mult de cadourile
de Craciun oferite

Micutul Simion adesea priveste
imaginea Salvatoarei sale



Raport dde aactivitate 22003

10

virstnice din or. Chisinau. 

Organizatia "Hilfe fuer Osteuropa"
preconizeaza pentru inceputul anului 2004
un lot umanitar pentru asigurarea mai multor
spitale din or. Chisinau cu echipament
medical necesar, Centrului de Protezare si
Reabilitare din Chisinau, stofa pentru
desfasurarea cursurilor de croitorie de catre
Asociatia Femeilor pentru combaterea
saraciei si analfabetismului din or. Chisinau,
Azilului de batrini din Straseni,  si Asociatiei "
PRO UMANITAS " pentru beneficiarii sai.

AsociatiaAsociatia
"Les enfants d'Edinet", Franta"Les enfants d'Edinet", Franta

Asociatia "Les enfants d'Edinet" din Franta
in persoana Presedintelui, dna Monique
Berenguer a raspuns chiar de la inceput cu
promtitudine la apelurile reprezentantilor
Asociatiei "PRO UMANITAS" privind
colaborarea reciproca pentru ajutorarea in
cadrul diverselor programe copiilor din familii
nevoiase. 

De mentionat, ca Asociatia "Les enfants
d'Edinet" colaboreaza cu Republica
Moldova pe parcursul mai multor ani. De
regula, Asociatia "Les enfants d'Edinet" in
colaborare cu Asociatia Profesorului Leca
din Franta trateaza si opereaza copiii, care
sufera de boli cardiace din intreaga lume. In
cadrul acestei activitati, Asociatia "Les
enfants d'Edinet" colaboreaza cu Ministerul
Sanatatii din Republica Moldova. Pina la ora
actuala, circa 80 de copii din Moldova au
fost operati gratuit in Paris. Astfel, parintii
trebuie sa achite cheltuielile pentru transport
si asigurare, restul cheltuielilor fiind achitate

de donatorul francez. 

Prin urmare, colaboratorii Asociatiei "Les
enfants d'Edinet"  ingrijesc copiii dupa
operatie, inlocuind parintii timp de 2 luni
dupa care intorc copii acasa, fiind asigurati
cu haine si ajutor financiar daca familia se
afla in situatie financiara dificila. Pe parcursul
tratamentului, parintii duc corespondenta
cu colaboratorii  Asociatiei "Les enfants
d'Edinet", primind periodic informatie despre
situatia copiilor lor. 

Simultan, Asociatia "Les enfants d'Edinet"
ajuta copiii de la orfelinatul din Congaz,
Gagauzia, sustinind financiar reparatii
periodice ale cladirii si diverse alte necesitati
stringente ale acestei institutii. Ajutorarea
copiilor orfani si copiilor bolnavi de inima
este un ajutor foarte important si necesar
societatii noastre, pentru care ii multumim
profund dnei Monique Berenguer si
colaboratorilor Asociatiei "Les enfants
d'Edinet".

Initial, reprezentantii Asociatiei "PRO
UMANITAS" au avut o intrevedere de
introducere la 25 octombrie 2003 cu dna
Monique Berenguer in cadrul careia s-au
discutat posibilitatile de colaborare comuna
pentru organizarea diverselor activitati
axate pe ajutorarea copiilor. Ulterior, dna
Monique Berenguer a organizat citeva loturi
umanitare cu haine noi pentru copiii din
familii nevoiase din com. Grigorauca, jud.
Balti. Hainele noi in forma de scurte si
pantaloni precum si jucarii au fost oferite
copiilor la timpul cuvenit in sezonul de iarna
drept un miracol de Craciun si un mare
ajutor pentru copii si parintii lor.

Concomitent, dna Monique Berenguer a
oferit un ajutor financiar Asociatiei "PRO
UMANITAS" pentru demararea activitatilor
sale preconizate. Consiliul Asociatiei "PRO

Bunatatea dnei Monique Berenguer,
Presedintele Asociatiei "Les enfants d'Edinet"

o simtim chiar prin zimbetul ei

Copiii de la gradinita din com. Grigorauca
sunt recunascatori dnei Monique

pentru ajutorul oferit



PRO UUMANITAS

11

UMANITAS" a decis cu acordul dnei Monique
Berenguer sa ajute gradinita de copii din
com. Grigorauca, jud. Balti prin asigurarea
cu strictul necesar ce-i lipseste gradinitei si
anume: lengerie de pat pentru copii, jucarii,
mobilier. 

Pentru viitorul apropiat, Asociatia "Les
enfants d'Edinet"  si Asociatia "PRO
UMANITAS" discuta impreuna posibilitatile de
construire a sistemului de canalizare interna,
care actualmente lipseste gradinitei.

"Misiunea fara Frontiera" in"Misiunea fara Frontiera" in
MoldovaMoldova

Reprezentantii "Misiunii fara Frontiera" din
Chisinau au raspuns cu promtitudine la
apelul Presedintelui "PRO UMANITAS" in
vederea acordarii unor colete alimentare, in
masura posibilitatilor pentru ajutorarea  mai
multor familii nevoaise din or. Chisinau. 

Prin urmare, "Misiunea fara Frontiere" a
oferit colete alimentare cu cele mai
necesare produse zilnice pentru multe familii
vulnerabile din or.Chisinau. La sfirsitul
distribuirii coletelor, reprezentantii "PRO
UMANITAS" au prezentat lista beneficiarilor si
informatia corespunzatoare de raportare
donatorului. Ajutorul oferit este semnificativ
pentru beneficiari in numele carora
reprezentantii "PRO  UMANITAS" isi exprima
profunda  recunostinta.

Organizatia "Ost WestOrganizatia "Ost West
Arbeitkreis e.V.", GermaniaArbeitkreis e.V.", Germania

Organizatia "Ost West Arbeitkreis e.V." din
or. Bochum, Germania, in persoana
Presedintelui, dl Gerhard Katzer  a oferit un
ajutor financiar important Asociatiei "PRO
UMANITAS" pentru implementarea diverselor
sale proiecte. Consiliul Asociatiei "PRO
UMANITAS" a decis sa ajute copiii de la
spitalul de tuberculoza din or.Chisinau,
asigurindu-le copiilor produse lactate, care
sunt necesitati vitale pentru copii, dar care
de multe ori lipsesc spitalului.  

Voluntarii Parohiei Catolice din or.
Chisinau au fost responsabili pentru
cumpararea si distribuirea produselor
lactate. La finele acestei actiuni ei au
prezentat Asociatiei "PRO UMANITAS" darea
de seama.

Organizatia "Armenhilfe inOrganizatia "Armenhilfe in
Russland", Germania Russland", Germania 

Intrucit malnutritia continua sa fie o
problema stringenta a societatii noastre,
reprezentantii "PRO UMANITAS" au apelat la
donatorii externi pentru a finanta
mentinerea unei cantine sociale in masura
posibilitatilor in regiunile unde exista un
procentaj inalt al copiilor strazii si din familii
social defavorizate. 

Dna Doris Epple, Presedintele Organizatiei
"Armenhilfe in Russland" din Germania a
acceptat propunerea de proiect privind
mentinerea unei cantine sociale pentru 40
copii, care traiesc in strada si in familii
vulnerabile in com. Stauceni, mun. Chisinau.
Sursele financiare necesare demararii
proiectului sunt deja transferate pe contul
Asociatiei "PRO UMANITAS", care va incepe
in luna ianuarie 2004. proiectul in cauza este
preconizat pentru 1 an. Copii vor beneficia
de prinzuri calde 6 ori pe saptamina. 

Dna Doris Epple este persoana, care vine
mereu  la timp in ajutor nevoiasilor

Chiar si In timpul prinzurilor de binefacere
Parohul Klaus Kniffki de la Parohia Romano

Catolica locala  se afla alaturi de copii
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Initial, o atentie deosebita a prezentat
prima intilnire a fondatorilor Asociatiei "PRO
UMANITAS" de la 23 septembrie 2003 in cadrul
careia s-au discutat obiectivele si prioritatile
de baza ale activitatii  Asociatiei precum si
necesitatile cele mai stringente ale grupelor
tinta. 

Scopul vizitei oficiale a reprezentantilor
"PRO MOLDAVIA" din Germania in perioada
7-15 octombrie 2003 a prevazut discutii
privind posibilitatile de reparatie interna a
edificiului casei de copii din Cupcui, Hincesti.
In cadrul vizitei s-au examinat si oportunitatile
de ajutorare a Centrului de Reabilitare si
Protezare, care activeaza din 2001 in
Chisinau. 

La 8 octombrie 2003, dna Ursula Honeck,
Presedintele Organizatiei "Hilfe fuer
Osteuropa" din Germania s-a aflat cu vizita
oficiala in Republica Moldova, vizitind
familiile, carora le ofera ajutor, spitatele, care
sunt asigurate de echipamentul medical
necesar prin intermediul Organizatiei "Hilfe
fuer Osteuropa", diverse alte organizatii cu
care colaboreaza dna Ursula Honeck in
Moldova, discutind in cadrul acestor
intrevederi noi posibilitati de colaborare si
perspective.

Intilnirea de la 25 octombrie 2003 cu dna
Monique Berenguer, Presedintele Asociatiei
"Les enfants d'Edinet" din Franta a prezentat
un nou inceput de colaborare pentru
Asociatia "PRO UMANITAS", fiind axata pe
ajutorarea copiilor in cadrul programului
"Ajutor pentru copiii din Moldova". 

Deplasarea Presedintelui "PRO UMANITAS"
in Germania si Austria in perioada 18 - 29
noiembrie 2003 a oferit posibilitatea de a
stimula noi posibilitati de demarare si realizare
a proiectelor Asociatiei noastre. Prin urmare,
in cadrul vizitei, Presedintele "PRO UMANITAS",
dl V. Nadkrenicinii a avut o intrevedere cu
reprezentantii Organizatiei "Ost West
Arbeitkreis e.V." din Germania, care au oferit
un ajutor financial impunator pentru
demararea proiectelor "PRO UMANITAS".
Ulterior, s-a decis sa fie asigurati cu produse

alimentare suplimentare copiii de la spitalul
de tuberculoza din or. Chisinau. 

Simultan, dl V.Nadkrenicinii a avut
posibilitatea sa se intilneasca cu
reprezentantii "PRO MOLDAVIA" pentru a
discuta proiectul preconizat pentru 2004 in
vederea reparatiei casei de copii din Cupcui. 

In Austria, Presedintele "PRO UMANITAS" s-a
intilnit cu dl Gottfried Prenner de la Parohia
Pinkafeld, care la ora actuala face tot
posibilul pentru a demara in Republica
Moldova proiectul "SOS KINDERDORF". 

La 3 decembrie 2003, dl V.Nadkrenicinii a
avut o intrevedere cu dl Iulian Filip,
reprezentantul Departamentului pentru
Cultura in cadrul Primariei din or. Chiisnau. In
cadrul acestei intrevederi s-au discutat
pregatirile si etapele de lansare a proiectului
"SOS KINDERDORF" in Republica Moldova. De
notat, ca proiectul in cauza prevede
constructia mai multor casute si crearea
conditiilor prielnice pentru cresterea si
educarea copiilor orfani. 

Tot pe parcursul lunii decembrie, dl
V.Nadkrenicinii, Presedintele Asociatiei "PRO
UMANITAS" a avut o intrevedere cu
Presedintele Organizatiei "Concordia", dl
P.Georg Sporschill SJ din Austria, care
realizeaza actualmente in Romania timp de
mai multi ani un proiect de crestere si
educare a copiilor orfani, in ambianta
familiala alaturi de un personal adecvat. In
cadrul intrevederii s-au discutat si posibilitatile
colaborarii pentru viitor cu Organizatia
"Concordia". 

La 29 decembrie 2003, dl V.Nadkrenicinii a
avut o intrevedere oficiala cu Vice Prim
Ministru al Republicii Moldova, dl Valerian
Cristea, care este responsabil pentru sfera
sociala. In cadrul intrevederii  Presedintele
"PRO UMANITAS" a informat  Vice Prim Ministrul
despre obiectivele, prioritatile  si programele
pentru viitor ale Asociatiei. Dl V.Cristea s-a
interesat de activitatile Asociatiei "PRO
UMANITAS", oferindu-si ajutorul si spriginul sau
pentru implementarea activitatilor
preconizate de "PRO UMANITAS".

4. INTILNIRI SI VIZITE PE P4. INTILNIRI SI VIZITE PE PARCURSULARCURSUL ANULUI 2003ANULUI 2003
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Proiectul "SOS - Kinderdorf"

Pentru viitorul apropiat in cadrul Asociatiei
noastre preconizam lansarea unui nou
proiect de mare amploare " SOS -
KINDERDORF ", ceea ce semnifica " o
provincie pentru copii " in colaborare cu
partenerii nostri din Austria. Obiectivul
esential al proiectului in cauza rezida in
cresterea si educarea copiilor orfani. 

Un proiect analogic se realizeaza deja
timp de mai multi ani in 132 de state ale lumii
inclusiv in Austria, Germania, Romania,
Rusia. Speram ca acest proiect se va realiza
cu succes si in societatea noastra si va fi
doar primul pas spre desfasurarea unor
astfel de proiecte in diverse regiuni ale
Republicii Moldova. 

Structura proiectului consta in edificarea
aproximativ a 8-10 casute de locuit pentru
copii, personal si pentru mentinerea zilnica a
proiectului. In cadrul acestor casute, copiii
vor trai, primind alimentare zilnica, ingrijire
medicala si beneficiind de instruire
permanenta pentru obtinerea cunostintelor
de baza si aprofundarea lor potrivit
programului scolar. Copiii vor activa
concomitent in cadrul unui atelier pentru
cunoasterea esentialului pentru ingrijirea
casei lor proprii cind vor creste si vor
participa analogic in cadrul diverselor cursuri
pentru educatia morala, fizica si igienica. 

Pentru aceste activitati un personal
adecvat va fi instruit permanent de catre
donatorul proiectului in vederea educarii si
ingrijirii copiilor, oferidu-le dragostea
parinteasca mult dorita, dar si lipsita, grija,
atentie, posibilitatea de a discuta despre
orice intrebari si probleme, invatind sa fie
siguri in ei si neavind teama de a-si exprima
propria opinie.

Proiectul "Reparatia interna a edificiului
casei de copii din Straseni" reprezinta un nou
program pentru 2004 al activitatii Asociatiei
"PRO UMANITAS".  Casa de copii din Straseni
si-a inceput activitatea in 1989.
Actualmente, conditiile in care se afla casa

de copii din Straseni nu sunt deloc prielnice
pentru cei 132 copii si 60 de colaboratori.
Necesitatea de prim ordin este reparatia
capitala a acoperisului cladirii, reparatia
interna partiala a peretilor, podurilor,
podelelor si sistemului electric. 

Etapa a 2-a a proiectului consta in
solutionarea problemei cu privire la utilizarea
apei reci si calde precum si asigurarea
dormitoarelor copiilor cu paturi, mese,
scaune. 

Actualmente sunt efectuate estimarile
financiare necesare reparatiei mentionate.
Proiectul este preconizat sa fie implementat
in colaborare cu Organizatia "PRO
MOLDAVIA".

Proiectul "Centrul de zi pentru copii in
com. Grigorauca, jud. Balti" este important
prin realizarea sa deoarece are o
contributie semnificativa la dezvoltarea
societatii noastre. 

La ora actuala, dezvoltarea regiunilor
rurale este stagnata de mai multi factori
inclusiv inchiderea interprinderilor, rata inalta
a somajului, migratia cetatenilor peste
hotare in cautarea unui serviciu, etc. In
rezultat indeosebi copiii si batrinii se afla in
conditii joase de trai. Ambele categorii tinta
necesita ajutor, atentie, care de multe ori le
lipseste.

In particular copiii necesita atentie
parinteasca pentru a primi educatia
adecvata. De notat, ca 1 familie din 5 este
afectata de migratia actuala a populatiei
locale peste hotare, avind un membru
plecat, care isi risca simultan sanatatea si
viata sa. In general, copii ramin cu buneii,
rudele sau vecinii atunci cind parintii pleaca
peste hotare in cautarea unui serviciu
pentru a le asigura  tot copiilor strictul
necesar. Dar insusi buneii sunt acei, care
necesita uneori mai multa grija decit copii. 

In scolile locale, persista asa probleme
precum starea nefavorabila a cladirii, lipsa
cadrelor didactice deoarece multi profesori
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au plecat peste hotare din cauza lipsei
salariilor, lipsa materialelor didactice, lipseste
concomitent incalzirea in scoala ceea ce-i
determina pe copii sa stea iarna acasa si sa
invete vara cind este mult de lucru in
gradina de linga casa.

In temeiul acestor dificultati, Asociatia
"PRO UMANITAS" isi propune deschiderea
uneu Centru cu activitate zilnica in com.
Grigorauca, jud. Balti pentru a lucra cu copiii
in cadrul diverselor ore de instruire precum
lectii de calculator si studierea limbilor
moderne, deschiderea unui atelier cu
masine de cusut pentru fete si un atelier
pentru prelucrarea lemnului pentru baieti.
Aceste lectii de instruire consideram ca vor
contribui la crearea unei baze de cunostinte
pentru copii si desfasurarea lor in profesia lor
ulterioara. 

Ne propunem sa participam cu copiii la
concursuri nationale si internationale pentru
a dezvolta logica si capacitatea lor mintala
si fizica. Speram sa organizam si discutii cu
psihologul deoarece multi copii cresc in
familia lor, cunoscind abuz si teama de a-si
exprima propria opinie si sentimente. 

Ne dorim sa deschidem cu timpul locuri
de munca cu tinerii specialisti pentru a-i
integra in societate si nu a-i determina sa
plece peste hotare la munca. Pentru
moment, astfel de centre planificam sa
deschidem in mai multe regiuni ale tarii. 

Nu putem ramine indiferenti fata  de
tinerii, care doresc sa invete, dar nu sunt in
stare sa-si achite studiile universitare. Am dori
mult in cadrul diverselor proiecte cu
donatorii nostri externi sa achitam studiile
universitare, oferind posibilitatea tinerilor sa
studieze si sa se califice ca viitori specialisti
de care societatea noastra are nevoie
pentru  dezvoltarea sa.

In timp de iarna, o problema majora este
lipsa mijloacelor de incalzire. Multe familii si
indeosebi batrinii ingheata in propriile lor
case mai ales cind iernile sunt friguroase
precum a fost iarna anului 2002. Astfel, ne
propunem, in limita posibilitatilor sa siguram
cele mai defavorizate familii cu surse de
incalzire in forma de lemne si carbune.
Aceasta activitate ar fi posibila in cadrul unui
proiect de ajutorare in vazuri extremale in
colaborare cu donatorii externi.

Problema malnutritiei continua sa ramine
deschisa pentru societatea noastra. Ne
dorim sa organizam mai multe prinzuri calde
in cadrul cantinelor sociale existente din
diverse regiuni ale republicii pentru a asigura
indeosebi copiii si virstnicii cu alimentare
adecvata zilnica, lipsa careia pune in
pericol sanatatea oamenilor si coeficientul
uman al societatii noastre. 

O atentie deosebita acordam instruirii
personalului, care va fi implicat in realizarea
si coordonarea proiectelor in desfasurare
ale Asociatiei. Astfel, binevenim orice
propunere si proiecte din partea donatorilor
nostri privind organizarea seminarelor
"capacity building" pentru instruirea
personalului.

Drept concluzie la toate activitatile
nominalizate mai sus, avem onoarea sa ne
exprimam profunda noastra recunostinta
tuturor donatorilor, care au avut incredere in
noi anul acesta si cu ajutorul carora am
reusit sa realizam activitatile propuse pe
care le apreciem mult si le consideram utile
si binevenite societatii noastre. 

Speram in anul 2004 sa ne consolidam
activitatea noastra zilnica si sa contribuim
prin intermediul proiectelor la ameliorarea
conditiilor de viata ale persoanelor social-
defavorizate din societate, ceea reprezinta
scopul activitatii noastre.
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Organizatia de binefacere "Pro Moldavia", 
Gladbeck, Germania

Asociatia "Les enfants d'Edinet", Franta

Organizatia "Hilfe fuer Osteuropa", 
Todtnau, Germania

Parintele Hans Bock si Parohia Romano-Catolica 
Schierling, Germania 

Organizatia de binefacere "OSTEUROPA", 
D-l Gottfried Prenner, Austria 

Organizatia "Armenhilfe in Russland", Germania

Organizatia "Ost West Arbeitkreis e.V." , Germania

Agentia de Turism "CORINA", 
Chisinau, Moldova

Biroul de Avocati: “Durlesteanu & Partners", Chisinau, Moldova

“Misiunea fara Frontiere”,  
Chisinau, Moldova

Ambasada Germaniei  in Republica Moldova 

Centrul de Reabilitare si Protezare, Chisinau 

Asociatia Femeilor pentru Combaterea 
saraciei si analfabetismului, Chisinau

Organizatia "Ora International", Chisinau, Moldova

Firma "Miscare", Chisinau

Parohii Romano-Catolice din Republica Moldova 

6. P6. PARTENERII ARTENERII ASOCIAASOCIATIEI "PRO UMANITTIEI "PRO UMANITAS"AS"
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