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2017 A FOST  
UN AN INCREDIBIL 
LA DIACONIA 
BRAȘOV. 
____ 
Echipa noastră a fost impresionată de 
susținerea multora, iar programele noastre 
au putut fi extinse și îmbunătățite 
considerabil.
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IMPACTUL NOSTRU 
____ 

12 Localități din România 

260 Familii, 900 copii 

3.100.000 RON Donații bani* 

281.000 RON Donații bunuri* 

*Donații și sponsorizări internaționale: Elveția, Germania, România.
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CENTRUL 
EDUCAȚIONAL 
___

80 Copii, 6 educatori și 1 
coordonator

18 Adolescenți înscriși în 
ateliere profesionale acreditate

12 Seniori voluntari în 
programul Intergenerații
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CAMPANIA  
“DIN STRADĂ  
ÎN ȘCOALĂ” 
___ 

Datorită dărniciei sponsorilor, în 2017 am avut 5 clase bine 
dotate în Centrul Educațional DIACONIA, Brașov. Copii din 
clasele sociale inferioare, al căror anturaj și mediu nu le-ar 
permite niciodată să urmeze o școală și să avanseze din punct 
de vedere academic, au primit această șansă. Și în anul 2017 
am oferit acestor copii îndrumare la teme, mâncare, lecții de 
igienă, consiliere și mai mult, dragostea și acceptarea pe care 
nu o primesc din partea familiilor lor. Acest an am avut 80 de 
copii care s-au străduit să aibă rezultate bune în școală, să se 
integreze și să mențină o relație bună cu profesorii. Suntem 
mândri de ambiția și determinarea lor și suntem onorați să fim 
parte din viețile lor.
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PROGRAMUL 
INTERGENERAȚII 
___ 

Seniorii brașoveni au o inimă mare pentru copiii 
din Centrul Educațional DIACONIA. În 2017 au fost 
alături de noi, dându-ne lecții de tot  felul, de la 
gătit, la tâmplărie, la croșetat și chiar croitorie. 
Bunici și bunicuțe și-au extins familia și au 
“adoptat” numeroși nepoți din comunitatea săracă, 
dintre copiii înscriși în Centrul Educațional. Seniorii 
au fost atât de încântați să investească în acești 
copii și au pus atâta suflet! E o imagine de neuitat, 
aceea a unei bunici care explică unui copil o 
problemă la matematică, sau a unui bunic ce predă 
noilor săi ucenici meseria lui cea dintâi, tâmplăria. 
Tot ceea ce acești seniori investesc în tânăra 
generație DIACONIA, se va fructifica în vieți 
schimbate!



SUPORT ȘI CONSILIERE 
___ 

Acest serviciu e acțiune. Anual, membrii comunităților 
sărace primesc bunuri de imediată nevoie: alimente, 
medicamente și ajutor medical, haine, rechizite școlare, 
materiale de construcții, animale de fermă, etc. În 
2017 sute de adulți și copii au primit ajutor în nevoia 
lor cea mai mare. Toate acestea au fost posibile numai 
pentru că avem sponsori și donatori dedicați, care cred 
în schimbare.
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ÎN 2017 
___ 

2.000 Donații 

260 Familii ajutate 

810 Copii fericiți



MÂNCARE PENTRU 
ROMÂNIA 

___ 

Chiar și în acest moment, milioane de oameni suferă 
de foame severă în România. Dar cu sutele de 

prieteni incredibili ai Diaconiei, am putut ajuta. Prin 
programul de ajutor umanitar în situații de criză al 

Diaconiei Brașov, am transportat 24 tone de cartofi, 
ceapă și morcovi, familiilor din comunitățile sărace 

(Brașov, Dumbrăvița, Teliu, Apața, Sânpetru, 
Mercheașa, Zărnești și Covasna). 



CĂMARA DE IARNĂ 
activitate desfășurată la Viscri, 
DIACONIA 

Voluntarii Vodafone sunt gospodari!  
Încă o dată anul acesta am 
îmbogățit cămara comunităților 
sărace pe timpul iernii.

200 Borcane zacuscă 

200 Borcane gem 

300 Kg făină 

500 Kg vinete
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CASE SOCIALE 
în ultimii 5 ani 

___ 

12 Case date în folosință 

36 Copii au un cămin 

Împreună cu echipa Vodafone, am ridicat nu numai 
case, dar oameni, părinți și copii. Ne mândrim cu 
acest proiect pe care dorim să-l extindem astfel 
încât mai multe familii să primească oportunitatea 
de a lăsa sărăcia în urmă și de a păși într-o nouă 
viață. Mulțumim, Vodafone România!
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Centru Social 
Multifuncțional 
proiect în derulare 

___ 

CAMPO reprezintă viitorul. Vrem să ne extindem! 
Noua locație va fi compusă dintr-un Centru de Zi, 
ateliere vcaționale, un centru de igienă, un spațiu 
de joacă pentru copii, o cantină socială, un depozit 
și birouri de lucru. Vrem să mărim numărul de copii 
și implicit, numărul vieților schimbate. Noul spațiu 
generos va fi un mare avantaj pentru o bună 
dezvoltare generală. Când vine vorba de ce putem 
face pentru acești copii, nu există limite. Vrem să 
le oferim ce-i mai bun pentru că merită!



Asociația DIACONIA Ajutor Internațional
2017 a fost un an frumos la Diaconia. 

A fost un an plin de bucurii, zâmbete și copii și 
multă voie bună. Tuturor celor care au donat, au 

sponsorizat vreunul din copiii noștri sau 
serviciile noastre sociale, ne-au vizitat, sau pur și 
simplu au împrăștiat voia bună în lumea largă, 

vă mulțumim pentru că ați făcut  
toate acestea posibile.


