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děti a mládež 
●   školení sociálních pracovníků a pěstounů 

o otázkách sociální ochrany dětí a mládeže
●   zapojení mládeže do rozhodovacích procesů  

v regionu Cahul a v Gagauzii
●   obědy a volnočasové aktivity pro desítky dětí 

v denním centru v Podněsterské republice  

 

Z historie působení Charity Čr v moldavsku:
2002 až 2013 prevence migrace či podpora drobných podnikatelů z řad těch, kteří se vrátili zpět do Moldavska
od roku 2007 podpora poskytování pečovatelských služeb, následně též zajištění domácí péče
od roku 2007 zajištění volnočasových aktivit pro děti a mladé v podněsterském městě Bendery
od roku 2009 rozvoj a podpora občanské participace v regionu Cahul
2010 podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi 

From the history oF the Caritas Cr in moldova:
2002–2013 migration prevention and support for small entrepreneurs who returned to Moldova from abroad
since 2007 supporting care services and ensuring home care
since 2007 securing leisure activities for children and young people in the Transnistrian town of Bendery
since 2009 developing and promoting civic participation in the Cahul region
2010 supporting the creation of a national plan to work with abandoned children

  služby domácí péče 
●   dlouhodobé zajišťování zdra-

votně-sociálních služeb starým 
a nemocným 

●   školení zdravotních sester  
a dobrovolníků  

inkluzivní vzdělávání  
pro předškolní děti 
●   vytvoření školicího modulu a vy-

školení učitelů a zástupců veřejné 
správy

●   osvětová kampaň
●   posilování spolupráce školek 

s úřady či posilování spolupráce 
mateřských školek s úřad

prevence a léčba cukrovky 
●   kvalitní péče pacientům s cukrovkou  

ve 22 zdravotních zařízení v Kišinivě  
a na jihu země

●   školení zdravotníků, diabetických  
pacientů a rodinných příslušníků  
o prevenci a léčbě diabetu a s ním  
spojených komplikací 



se narodil v roce 1974 ve vesnici Taul. Hned 
po narození mu lékaři diagnostikovali hy-
pofyzární nanismus/trpaslictví v kombinaci  
s mentálním postižením. Následně ve věku 
dvaceti let osiřel. Naučil se tak žít v osamění. 
Uzavřel se do sebe. S lidmi často nemluvil. 
Žil ve vlastním světě.

Když Charita ČR otevřela v roce 2013  
v jeho vesnici zdravotně-sociální centrum Sv. 
Iuliana, stal se jedním z prvních klientů. Léta 

čelil každodenním problémům, jako praní ob-
lečení, denní hygiena či zdravotní problémy 
spojené s jeho nemocí. Za poslední dva roky 
se však mnohé změnilo. 

Díky pravidelnému docházení do centra 
Olegův strach a nedůvěra k lidem zmizely. 
Díky péči pracovníků centra je Oleg sebe- 
vědomější, komunikativnější a především 
šťastnější. Otevřel své srdce a dělí se o své 
sny.  

oleg rencheci, 39 let 

was born in the village of Taul in 1974. Imme-
diately after his birth, he was diagnosed with 
pituitary dwarfism / dwarfism in combination 
with mental disabilities. Later, at the age of 
twenty, he orphaned. He has learned to live 
in solitude. He closed into himself. He did not 
often speak with people. He lived in his own 
world.

When Caritas opened the medical-social 
centre St. Iuliana in his village in 2013, he 
became one of the first clients. For years, 

Oleg faced daily problems, such as was- 
hing clothes, daily hygiene and health pro-
blems associated with his disabilities. Over  
the last two years, however, much has chan- 
ged. After regularly coming to the centre, 
Oleg’s fear and distrust of people has di-
sappeared. 

Thanks to the care of the centre, Oleg is 
self-aware, communicative and above all 
happier. He’s opened his heart and shares 
his dreams.

oleg rencheci, 39 years old,



          svet.charita.cz                            caritasczech.org                 Facebook/CharitaCr                youtube/charitacr

home Care services
●  long-term support and development of home care centers
●  trainings for nurses and volunteers Children and young people

Children and young people 
●  training for social workers and foster parents about social protecti-

on of children and young people
●  youth participation in decision-making processes in the Cahul region 

and in Gagauzia
●  lunches and leisure activities for children in Transnistria Republic

prevention and treatment of diabetes
●  providing quality care to patients with diabetes in 22 health facilities 

Chişinău and in the south of the country
●  trainings of 320 diabetic patients and 440 family members in the dise-

ase or ways to care for patients
●  free blood sugar measurement

inclusive education for preschool children 
●  creating a training module and trainings for teachers  

and representatives of public administration
●  awareness campaign
●  lunches and leisure activities for dozens of children 

in a day center in the Transnistrian Republic

Kampaň na prevenci a léčbu cukrovky v ulicích Kišiněva

Campaign of prevention and treatment of diabetes 

in the streets of Chisinau

Mladí v Moldavsku se zajímají o dění kolem sebeYoung Moldovans care about what is going on around them
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