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CATHOLIC RELIEF SERVICES ÎN MOLDOVA
Catholic Relief Services
produce schimbări
în peste 100 de ţări ale lumii

Catholic Relief Services

a oferit oamenilor pâine şi medicamente.

Scopul publicaţiei:
• Publicaţie corporativă ce
prezintă activităţile organizaţiei
la nivel mondial şi în Republica
Moldova

Acum aduce speranţă şi solidaritate
Astăzi Catholic Relief Services face mai mult decât să sprijine săracii să trăiască cu
bine ziua de azi. CRS munceşte împreună cu ei pentru ziua de mâine. De câteva
decenii, programele Catholic Relief Services nu doar distribuie alimente,
îmbrăcăminte şi medicamente, dar contribuie la dezvoltarea socială şi economică a
celor săraci.
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Biografia Catholic Relief Services este o poveste incredibilă despre ceea ce se poate
întâmpla atunci când resursele comunităţilor catolice sunt puse împreună cu
resursele materiale şi spirituale ale oamenilor care trăiesc în sărăcie şi astfel această
solidaritate transformă lumea.

1943 – 1954
ANI DE RĂZBOI ŞI REFUGIU

Catholic Relief Services a fost creată oficial la 15
ianuarie 1943, la început ca o agenţie care ajută oamenii
să supravieţuiască foamei şi dezastrelor cauzate de cel
de-al Doilea Război Mondial.

1954 – 1960
DESCHIDERE CĂTRE LUMEA A TREIA

66 de ani
dedicaţi
oamenilor
şi
suferinţelor
lor

În Moldova, Catholic Relief Services
creează mii de locuri de muncă şi
îmbunătăţeşte calitatea vieţii
oamenilor din mediul rural

CATHOLIC RELIEF SERVICES IN MOLDOVA

Tema şi conţinutul:
• Kit-ul este adresat
reprezentanţilor APL şi
partenerilor organizaţiei
• Conţine o mapă şi trei fişe;
este editat în variantele română
şi engleză
Implementare
• Scriere şi traducere texte
• Elaborare concept
• Design grafic
• Pre-press şi supervizare tipar

În aceşti ani, CRS îşi extinde asistenţa umanitară în Africa, Asia,
America Latină şi Orientul Mijlociu. CRS realizează programe de
oferire a alimentelor şi adăpostului temporar şi de prevenire a
riscurilor pentru oamenii care au suferit din cauza dezastrelor
naturale. În 1955 numele organizaţiei a fost schimbat oficial din
War Relief Services în Catholic Relief Services.

1960 – prezent
ACCENT PE DEZVOLTARE

Intervenţiile CRS cuprind mai mult decât asistenţa pentru situaţiile de urgenţă. Ele
includ, împreună cu acestea, iniţiative de dezvoltare durabilă şi comunitară care-i ajută
pe oamenii vulnerabili să rupă cercul sărăciei. Cu alimente, haine şi medicamente,
oamenii pot supravieţui. Ca să se dezvolte, ei au nevoie de mai mult: cunoştinţe,
deprinderi, oportunităţi. Astfel, CRS contribuie la creşterea productivităţii agricole prin
dotări cu tehnică modernă, la extinderea accesului la apă potabilă şi la implementarea
proiectelor de micro-finaţare.

2004
CRS ÎN MOLDOVA

Ce este Catholic Relief Services?

În Moldova, Catholic Relief Services aduce un plus de siguranţă,
oferindu-le celor săraci şi vulnerabili speranţă şi oportunităţi. CRS
se axează pe crearea locurilor de muncă în mediul rural şi
prevenirea traficului de fiinţe umane

Catholic Relief Services în Moldova

În numele Catholic Relief Services cuvântul „Catholic” indică originea
Creează locuri de muncă în localităţile rurale
organizaţiei şi profilul ei aşa cum s-a constituit istoric. Uneori însă,Catholic
cuvintele Relief Services este una dintre
creează confuzii şi mituri. Aşadar…
cele mai vechi organizaţii umanitare dinDe ce?
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În Moldova, fiecare al treilea locuitor apt de muncă părăseşte ţara din lipsa unui loc de lucru,
lume, care, de 66 de ani, acordă asistenţă
lăsând copiii fără grijă părintească, iar bătrânii – fără sprijin. Disperaţi că nu au un serviciu
vulnerabile.
care să asigure supravieţuirea familiei, mulţi angajaţi devin vulnerabili în faţa exploatării şi

directă persoanelor
Catholic Relief Services este agenţia umanitară internaţională oficială a comunităţii
catolice din Statele Unite ale Americii, care acordă asistenţă în peste 100 de ţări ale
lumii. 80 de milioane de oameni de pe cinci continente, inclusiv din regiunea Europei de
Est, au găsit susţinere din partea Catholic Relief Services în momente dificile ale vieţii,
indiferent de rasa, credinţa sau naţionalitatea lor. Aceasta este misiunea CRS: să-i ajute
pe oamenii care au nevoie cel mai mult de susţinere, folosind buna credinţă şi
solidaritatea ca mandat de acţiune.
Prin activităţile sale, CRS nu promovează un cult religios şi nici vreun curent separat de
religiile oficiale. CSR oferă asistenţă fără să ceară în schimb loialitate religioasă. CRS
este dedicat oamenilor şi suferinţelor lor.

traficului de fiinţe umane. CRS creează locuri de muncă durabile pentru ca oamenii să rămână
în satele lor, să câştige bani şi să se afle aproape de familie.
Printr-o abordare inedită ce urmăreşte reducerea sărăciei, CRS mobilizează sectorul privat,
organizaţiile non-guvernamentale şi agenţiile publice într-o alianţă pentru crearea locurilor de
muncă în mediul rural. În aceste parteneriate dintre sectorul public şi cel privat sunt recrutaţi,
instruiţi şi asiguraţi cu servicii oamenii vulnerabili de la sate. În plus, locurile de muncă sunt
deschise şi oferite, aplicând principiile responsabilităţii sociale. De exemplu, angajatorii şi
angajaţii contribuie cu bani din profitul şi salariul lor pentru a face îmbunătăţiri în comunitate,
fie că este vorba de crearea bunurilor comunitare, deschiderea unei biblioteci sau inaugurarea
unui centru de zi pentru copii.

Oferă educaţie femeilor vulnerabile
În Asia, CRS realizează programe de oferire a alimentelor, adăpostului temporar şi de
prevenire a riscurilor pentru oamenii care au suferit din cauza dezastrelor naturale în
Indonezia, o ţară în care există un amestec de culte religioase: islamism, creştinism,
hinduism şi budism.
În America Latină, în Brazilia, CRS ajută familiile să administreze mai bine resursele
apelor de ploaie pentru recoltele viitoare – iar în această ţară, împreună cu comunităţile
catolice, convieţuiesc şi persoane protestante sau ortodoxe.
În Bosnia şi Herţegovina, în Europa, CRS îi ajută pe localnicii musulmani să-şi
reconstruiască vieţile şi casele după un război civil care a făcut numeroase victime cu
un deceniu şi jumătate în urmă.
În cele 30 de state din Africa, unde CRS desfăşoară programe de urgenţă, securitate
alimentară, combatere HIV/SIDA sau pacificare, oamenii beneficiază de sprijin, de
asemenea, indiferent de apartenenţa lor religioasă.
Acţiunile Catholic Relief Services se axează nu doar pe asistenţa în situaţii de urgenţă.
Acestea urmăresc, de asemenea, dezvoltarea durabilă şi comunitară care-i ajută pe
oamenii vulnerabili. Cu hrană, îmbrăcăminte şi tratament medical, oamenii pot
supravieţui. Pentru dezvoltare, ei au nevoie de mai mult: cunoştinţe, abilităţi,
oportunităţi. CRS oferă toate acestea prin programele sale axate pe nevoile oamenilor
din fiecare din cele peste 100 de ţări în care agenţia este prezentă.
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Cum?

De ce?

Şapte din zece adolescente aflate în ultimii ani de liceu afirmă că
vor să plece din sat după absolvire. Puţine dintre ele însă au
abilităţi pentru a-şi construi o viaţă demnă. Iar multe dintre
femeile mai în vârstă de la ţară locuiesc singure, în lipsa soţilor
care lucrează peste hotare. Astfel ajung să fie dependente şi
incapabile să-şi câştige singure existenţa. Iată de ce femeile din
Moldova devin vulnerabile în faţa traficului de fiinţe umane şi
violenţei domestice şi se află în pragul disperării că nu pot trăi
viaţa pe care şi-o doresc.

Cum?

Partenerii CRS, împreună cu profesorii şi organizaţiile nonguvernamentale din peste 100 de sate ale ţării, ajută femeile săşi îmbunătăţească viaţa. Ele obţin, cu susţinerea CRS, abilităţi,
resurse şi noi perspective. În acelaşi timp, CRS contribuie la
ameliorarea stării de lucruri în sectoarele cele mai vulnerabile.
Femeile învaţă cum să câştige şi să administreze bani, cum să-şi
ridice stima de sine, cum să creeze reţele sociale de sprijin şi
cum să evite situaţiile de risc. CRS recunoaşte că femeile au
nevoie mai mult decât de un serviciu pentru a ieşi din sărăcie.
Iată de ce CRS a inclus domeniul educaţiei pentru femei în toate
proiectele sale destinate creării locurilor de muncă.

Schimbă comportamentul părinţilor
şi tinerilor faţă de HIV
De ce?

În Moldova, transmiterea HIV pe cale sexuală a devenit
în ultimii ani principala cauză de infectare cu HIV. Asta
după ce, în anii precedenţi, HIV se transmitea mai ales
printre persoanele din grupurile de risc. Acum există
riscuri de infectare cu HIV pentru toţi. Eforturile de
prevenire sunt împiedicate de stigmatizarea şi
discriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV. CRS îi
ajută pe părinţi şi pe tineri să afle adevărul despre HIV,
pentru ca astfel ei să-şi schimbe comportamentul – în
unul mai sigur şi mai responsabil.

Cum?

CRS realizează acţiuni împreună cu Asociaţiile de Părinţi
şi Profesori şi alţi lideri locali pentru dezvoltarea unor
programe anti-HIV, axate în mod special pe nevoile
acestor comunităţi. Activităţile includ instruiri pentru
tineri în afara procesului didactic şi ateliere de lucru
pentru părinţi pentru a-i ajuta să comunice cu propriii
copii. De asemenea, sunt implementate proiecte de
asistenţă pentru adulţi, ce urmăresc formarea unui
mediu sigur pentru tineri şi persoane care trăiesc cu HIV.

În Moldova, CRS oferă oamenilor speranţă, securitate şi oportunităţi.

