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Fundaţia Regina Pacis îşi continuă activitatea

În continuare, vreau să vă vorbesc despre un alt domeniu de activitate a
Fundaţiei Regina Pacis –
Proiectele
sociocaritative.
Pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
acestui
proiect au fost înfiinţate
Puncte de Distribuire a
Pranzurilor calde, avand
drept
scop
oferirea
soluţiilor/oportunităţilor
persoanelor din familiile
social
vulnerabile.
Proiectul „Pranzuri Calde”
a fost lansat la data de 14
martie 2003, din iniţiativa Preşedintelui Fundaţiei Regina Pacis – Mons. Cesare
Lodeserto.
Acest proiect se desfăşoară în raza municipiului Chişinău şi în comuna
Varvareuca, raionul Floreşti. În municipiul Chişinău au fost organizate două Puncte de
Distribuire a Pranzurilor nr.1 şi nr.2, de asemenea, un centru a fost deschis in comuna
Varvareuca, in nordul Moldovei.
În momentul de faţă, când peste tot bântuie criza financiară, Punctele de
Distribuire a Pranzurilor calde au un rol deosebit de important pentru a încălzi sufletele
persoanelor defavorizate (invalizi, boschetari, pensionari, etc.). Afirmăm acest lucru
pentru că, din păcate, cei 200 de beneficiari, hrana cărora fiind asigurată zilnic cu
excepţia sărbătorilor calendaristice şi zilile de odihnă sunt departe de cifra reală a
persoanelor care necesită ajutorul nostru.
Din păcate starea beneficiarilor Fundaţiei Regina Pacis este deplorabilă, atât de
gravă, încât nu-şi pot asigura singuri cel puţin hrana de care au nevoie pentru a
supravieţui, deoarece primesc o pensie foarte mică. Mai jos, găsiţi câteva opinii din
partea benefeciarilor.
Gheorghe Brăduţanu,
asistent de proiect
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Vorbesc beneficiarii
Aduc sincere mulţumiri întreg colectivului Fundaţiei
Regina Pacis că Domnul i-a binecuvântat şi au grijă de noi. Pânica
este rumenă ca faţa măicuţei arsă de soare şi, ca mâinile tăicuţii
pline de sudoare. Doresc să fim mai buni astăzi ca ieri şi, mâine
mai buni ca azi. Având această bunătate în suflet viaţa noastră se
va schimba şi toate greutăţile uşor le vom înfrunta. Ar fi bine toţi
să ne inspirăm din aceste versuri.
Când ai hrănit pe cel flămând, rupând din a ta pâine
Şi Isus Hristos din ea a mâncat, creştine!
Orişicând celui flămând din hrana ta să dai
Şi-ţi vei găsi răsplata în sediul din Rai.
Când un călător străin la uşă ţi-a bătut,
Pe Hristos il primeşti – nu fi nepriceput,
Un aşternut modest în casa ta să-i dai
Şi-ţi vei găsi răsplata în sediul din Rai.
Când un cerşetor îţi cere o haină de-mbrăcat,
Nu-l ignora căci pe Hristos atunci l-ai intristat.
Dă-i din puţinul tău, să nu spui că nu ai
Şi-ţi vei găsi răsplata în sediul din Rai.
Când un bolnav e în durere şi zace’n al său pat
Parcă mai bine i se face de l-ai alinat,
Compătimeşte-l, intrucat tu boala lui n-o ai,
Şi-ţi vei găsi răspata în sediul din Rai.
Cine toate acestea în viaţă le va face,
De la ei Hristos faţa nu îşi va întoarce,
La marea judecată vor fi neprihăniţi,
Vor merge în viaţa veşnică să fie odihniţi!
Nu sunt poetă şi poate am comis greşeli, dar îmi riduc ochii la cer şi-i
mulţumesc lui Dumnezeu, că mi-a scos in cale colaboratorii de la Fundaţia Regina Pacis
şi, pentru o periodă, am scăpat din tot ce-a fost mai greu.
Mă închin cu sănătate în faţa colectivului Fundaţiei Regina Pacis.
Cu mult respect
Zinaida Iosif Melnic
Sunt foarte recunoscătoare persoanelor care îşi desfăşoară activitatea in cadrul
Fundaţiei Regina Pacis. Domniile lor dispun de mare atenţie şi multă răbdare faţă de
cei mai trişti ca ei, faţă de cei bătuţi de soartă, viaţa mizeră şi grea de care avem parte
la apusul vieţii noastre, astfel, ei întotdeauna găsesc pentru noi acele cuvinte de
încurajare, alinare şi mângâiere. Personal, le aduc mulţumiri din suflet şi adânci
plecăciuni, în deosebi domnului Gheorghe, care în fiecare zi se străduie la o oră exactă,
fără întârziere, fie iarnă sau vară, să ne aducă şi să ne distribuie pranzul cald la timp.
3

www.reginapacis.org

buletin informativ nr. 11-09

Bunul Dumnezeu să-i aibă în pază întotdeauna şi să-i ferească de cele rele
oriunde şi oricând. Să fie răsplătiţi însutit pentru binele care îl fac ei pentru persoanele
mai triste ca ei.
Maria G.,
invalid de gradul I
În virtutea întâmplărilor şi situaţiei materiale grele,
am apelat după ajutor la conducerea Fundaţiei Regina Pacis.
Spre marea mea uimire am fost primit şi ascultat cu cea mai
mare atenţie şi multă răbdare. Mi-a fost întinsă mâna
pentru a-mi oferi ajutor. În afară de ajutor, mi-au oferit şi
încrederea în ziua de mâine şi în oameni buni la suflet.
Vreau să aduc sincere mulţumiri conducerii Fundaţiei Regina
Pacis pentru ajutorul acordat, stabilitate şi încredere în ziua
de maine.
Dumitru Belţic, invalid de gradul II

Traficul de fiinţe umane este în descreştere pe fundalul creşterii
numărului cazurilor de organizare a migraţiei ilegale
Numărul cazurilor de trafic de fiinţe umane
este în scădere în ultima perioadă. În acelaşi timp, se
atestă o creştere a cazurilor de organizare a migraţiei
ilegale peste hotarele R. Moldova. Declaraţii în acest
sens au fost făcute marţi, 17 martie, în cadrul şedinţei
Comitetului naţional pentru combaterea traficului de
fiinţe umane, transmite Info-Prim Neo.
Valeriu Hancu, directorul Centrului pentru
combaterea traficului de fiinţe umane din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat că nivelul infracţional ce ţine de
traficul de fiinţe umane s-a redus in anul 2008 cu 14,3% in raport cu 2007. „In pofida
acestui progres, această problemă rămâne a fi prioritară pentru organele de resort din
R. Moldova deoarece fenomenul încă nu s-a diminuat în esenţă”, a spus Hâncu.
Potrivit acestuia, in 2008 colaboratorii Centrului, in comun cu subdiviziunile
teritoriale ale MAI, au pornit 166 cauze penale, dintre care 72 pe trafic de persoane,
opt pe trafic de copii, 15 pe scoaterea ilegală a copiilor din ţară şi 71 pe proxenetism.
Circa 90 de cauze, sau mai mult de 50%, au fost remise în instanţele de judecată. În
această perioadă, Centrul a documentat şi anihilat activitatea a 13 filiere specializate,
dintre care patru în trafic de persoane, cinci de proxenetism şi patru de scoatere
ilegală a copiilor din ţară.
Principalele ţări de destinaţie rămân a fi Turcia, unde pleacă 50% din victime,
Cipru (7%) şi Emiratele Arabe Unite (5%). Circa 80% din victime sunt traficate pentru
exploatare sexuală, 16% pentru exploatare prin muncă şi circa 2% pentru cerşit.
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Şeful Secţiei combaterea traficului de fiinţe umane din cadrul Procuraturii
Generale, Eduard Bulat, a precizat că numărul cazurilor de trafic de fiinţe umane a
scăzut pe fundalul creşterii numărului cazurilor de organizare a migraţiei ilegale.
Potrivit lui Bulat, ca urmare a unor măsuri de combatere şi sentinţe dure date de către
autorităţi, infractorii îşi reprofilează activitatea în organizarea migraţiei ilegale.
Eduard Bulat a menţionat că în ultima perioadă se atestă o nouă tendinţă şi
anume sporirea cazurilor de scoatere ilegală a copiilor din ţară care sunt însoţiţi către
părinţii care muncesc peste hotare, de cele mai multe ori ilegal. O altă tendinţă nouă
este faptul că rolul de traficant este preluat de către foste victime, care au practicat
prostituţia peste hotare şi cunosc mediul infracţional din ţara de destinaţie.
De asemenea, in anul 2008 s-a redus numărul cazurilor de trafic în scop de
exploatare prin muncă şi nu a fost înregistrat nici un caz de trafic în scop de prelevare
de organe. Totodată, Procuratura s-a autosesizat in urma unor articole in presa
internaţională despre amploarea cazurilor de trafic de copii din instituţii de învăţământ
specializat din Moldova pentru prelevarea organelor. Procuratura promite să facă
publice rezultatele anchetei la finalizarea investigaţiei.
In 2008, PG a examinat 202 cauze penale din categoria traficului de fiinţe
umane, în privinţa a 253 de inculpaţi. Au fost condamnaţi pentru trafic de fiinţe umane
68 de inculpaţi, dintre care 58 la închisoare pe un termen de la 7 la 23 de ani, în
dependenţă de circumstanţele agravante.
Stella Rotaru, specialist în repatriere şi analiză în cadrul Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, a remarcat că în ultima
perioadă este în descreştere şi numărul victimelor identificate şi repatriate. În anul
2006 au avut loc 129 de repatrieri, in 2007 – 103, iar in 2008 – 44. „Totuşi, din
relatările victimelor putem constata că fenomenul a devenit mai ascuns. Adică
fenomenul nu s-a redus ca atare, dar s-a schimbat modul de operare a traficanţilor”, a
specificat Rotaru.
În finalul şedinţei, Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe
umane a aprobat o hotărâre, prin care a apreciat drept „relativ satisfăcătoare”
activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane desfăşurată de către
autorităţile competente din Moldova.
Sursa: Info-Prim Neo
Părinţii plecaţi la muncă peste hotare vor
trebui să prezinte un certificat privind luarea în
evidenţă a copiilor
Părinţii care vor pleca la muncă peste hotare
vor trebui să prezinte un certificat, potrivit căruia
copilul sau copiii sunt luaţi în evidenţă de autorităţile
tutelare. Regulile de eliberare a certificatului de luare
în evidenţă a copilului care rămâne în ţară, al cărui
părinte se angajează provizoriu la muncă în
străinătate, au fost aprobate în cadrul ultimei şedinţe
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a Guvernului.
Elena Căpăţină, consultant superior la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului, a specificat că certificatul respectiv va fi eliberat de către secţia/direcţia de
asistenţă socială şi protecţie a familiei din raion. În municipiul Chişinau, asemenea
certificate va elibera Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului. La
cererea pentru eliberarea certificatului, părintele copilului va trebui să anexeze
buletinul de identitate al soţului/soţiei, certificatul de căsătorie/divorţ/deces al unuia
dintre părinţii copilului, certificatul de naştere al copilului, adeverinţa despre
componenţa familiei.
În cazul în care copilul rămîne în îngrijirea unuia dintre părinţi, solicitantul
anexează suplimentar la cerere o adeverinţă, prin care se confirmă capacitatea
părintelui respectiv de a-şi exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti. Dacă copilul
urmează să rămână în ţară fără reprezentant legal, Direcţia raională de asistenţă
socială va stabili o formă de protecţie a copilului în lipsa părintelui. Formele legale de
protecţie a copiilor care nu rămân în îngrijirea unuia dintre părinţi sunt stabilirea
tutelei, plasamentul temporar intr-un serviciu de asistenţă parentală profesionistă sau
casă de copii de tip familial, plasamentul temporar intr-o instituţie de tip rezidenţial.
Adeverinţa urmează a fi eliberată de primărie la locul de trai, iar în municipiul
Chişinău - de direcţiile de sector pentru protecţia drepturilor copilului. Date oficiale ale
Biroului Naţional Statistica arată că sunt plecaţi în străinătate circa 340 de mii de
cetăţeni moldoveni.
Sursa: Moldova Suverană
Reţinuţi pentru proxenetism
În incinta Aeroportul Internaţional Chişinău, în momentul primirii biletelor de
avion pentru cursa Chişinău-Istanbul-Ercan, au fost
reţinute două tinere, originare din raionul Drochia,
care urmau să plece în Cipru pentru practicarea
prostituţiei. Forţele de ordine au stabilit că biletele au
fost rezervate şi procurate de o persoană de origine
turcă pe nume Ismet, care deţine în Cipru un club de
noapte, unde se prestează servicii sexuale.
Concomitent, au fost reţinuţi Mihail Covalgiu, originar din satul Slobozia Mare,
raionul Cahul, şi chişinăuianca Natalia Arabadji, de 22 de ani, care au recrutat fetele şi
au organizat plecarea lor. In cadrul anchetei, s-a mai stabilit că, pentru fiecare
persoană transportată în Cipru, Mihail Covalgiu primea de la patron între 500 şi 1000
de dolari SUA, banii fiind transmişi de amanta acestuia, Arabadji.
Aceste persoane riscă până la 5 ani de privaţiune de libertate.
Sursa: allmoldova
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Populaţia Moldovei este în continuă scădere
Numărul populaţiei Republicii Moldova s-a
redus, la inceputul anului curent, cu circa 2600
persoane, faţă de media anuală calculată pentru anul
trecut. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică,
la 1 ianuarie curent, in Republica Moldova locuiau 3
milioane 567,5 oameni (fără populaţia localităţilor din
partea stângă a Nistrului şi municipiul Bender). Dintre
aceştia, 2 milioane 91,4 mii sau circa 59 la sută locuiau
in sate.
După repartizarea pe zone geografice (exceptând municipiile Chişinău şi Bălţi),
cei mai mulţi locuitori au fost înregistraţi în regiunea centru a ţării – 1 milion 65,2 mii
(circa 41 la sută), urmată de regiunea nord – 1 milion 13,7 mii (circa 39 la sută) şi
regiunea sud – 543,1 mii (circa 20 la sută).
Din numărul total al populaţiei înregistrate în Republica Moldova, 785,6 mii sau
circa 20 la sută locuiesc în municipiul Chişinău. În municipiul Bălţi locuiesc 148,1 mii de
cetăţeni sau circa 4 la sută.
Dintre cele 33 de unităţi administrativ-teritoriale (fără municipiile Chişinău şi
Bălţi), cei mai mulţi locuitori are UTA Gagauz-Yeri – circa 160 de mii. Pe locul doi se
situează raionul Orhei, care are o populaţie de 126 de mii de locuitori. Următoarele trei
raioane cu cea mai mare populaţie sunt Cahul, cu 124,4 mii de locuitori, Hânceşti, cu
123,2 mii de locuitori, şi Soroca – 101,1 mii de locuitori.
La polul opus, cu cei mai puţini locuitori, se plasează raioanele Basarabeasca, în
care locuiesc 29,5 mii de locuitori, Dubăsari – 35,2 mii de locuitori, Şoldăneşti – 43,8
mii de locuitori, Donduşeni – 45,9 mii de locuitori, Rezina – 53 mii de locuitori. După
municipiile Chişinău şi Bender, cele mai mari oraşe (unele depăşind, după populaţie,
raioanele Basarabeasca şi Dubăsari) sunt Cahul, cu o populaţie de 40,7 mii de locuitori,
Ungheni – 37,9 mii de locuitori, Soroca – 37,2 mii de locuitori, Orhei, 33,2 mii de
locuitori, Comrat – 25 mii de locuitori.
Sursa: Cotidian Naţional
ONU recomandă Moldovei să majoreze numărul
populaţiei din contul migranţilor
45 de ţări industrial dezvoltate, printre care şi Republica Moldova, in
următorii 40 de ani vor înregistra o micşorare considerabilă a numărului
populaţiei, arată datele raportului anual al Departamentului ONU pe problemele
populaţiei "Perspectivele populaţiei lumii, 2008".
Potrivit centrului de presă al ONU, raportul a fost prezentat la oficiul ONU din
New-York de către directorul Departamentului, Haniei Zlotnik, care a anunţat, în cadrul
prezentării, că până în anul 2050 populaţia de pe glob se va majora cu peste 2 miliarde
de persoane - de la 6,8 mlrd in prezent, până la 9,1 miliarde de persoane în 2050.
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Acelaşi raport arată că majorarea numărului de populaţie va avea loc din contul ţărilor
în curs de dezvoltare. Către anul 2050, în 31 de state ale lumii populaţia se va dubla, iar
în ţări ca Afganistan, Somali, Uganda, Nigeria şi Burkina Faso - va creşte cu 150%.
Analiticii ONU presupun că în 45 de state dezvoltate industrial, printre care
Belarus, Bulgaria, Georgia, Germania, Lituania, Letonia, Moldova, Polonia, Rusia,
România şi Ucraina numărul populaţiei va fi în diminuare cu minim 10 la sută, în
perioada anilor 2010-2050. Autorii raportului recomandă ţărilor menţionate sa-şi
îmbunătăţească aceşti indicatori din contul migranţilor.
În acelaşi raport se arată că durata medie a vieţii în lume s-a majorat in ultimii
zece ani. Totodată, în statele Europei de Est aceasta s-a micşorat de a 69,6 ani - in
1965-1970, până la 69,2 ani - in 2005-2010. "În pofida înregistrării unor îmbunătăţiri a
indicatorilor la finele anilor '90, în Moldova, Rusia şi Ucraina se atestă, actualmente,
cea mai mică medie a duratei vieţii printre statele dezvoltare - mai jos de 70 de ani",
arată raportul. Durata medie a vieţii populaţiei în ţările din Europa de Vest este cu circa
10 ani mai mare.
Raportorii ONU au constatat că populaţia statelor dezvoltate continuă să
îmbătrânească. Rezultatele prognozelor arată că în luna iulie curent în aceste ţări vor
locui 264 milioane de persoane cu vârstă de peste 60 de ani, iar în 2050 numărul
acestora va fi de 416 milioane de oameni.
Sursa: All Moldova
Şi în Moldova, criza a afectat piaţa locurilor de muncă
„Criza financiară mondială a afectat piaţa locurilor de muncă din RM,” a spus
Nicolae Mişanschi, şeful Secţiei relaţii cu întreprinderile a Universităţii Tehnice din
Moldova (UTM), in cadrul unui târg al locurilor de muncă, organizat acolo.
La cea de-a treia ediţie, la târg au participat 41 de agenţi economici, cu 10% mai puţin
decât în anul trecut. „Dacă iniţial planificam să selectăm în jur de 100 de specialişti, în
condiţiile crizei financiare ne limităm la zece locuri”,
a spus Aurel Stroncea, directul general al
International Contract Engineering, o companie
internaţională ce şi-a deschis anul trecut o filială în
Republica Moldova.
Potrivit organizatorilor, targul din acest a
fost programat mai devreme, in timpul examenelor
de licenţă, pentru ca atunci când vor obţine
diplomele studenţii să fie deja antrenaţi în câmpul
muncii. Tinerii interesaţi de ofertele angajatorilor au făcut cozi pentru a-şi depune CVurile. La târg au fost prezenţi şi absolvenţi ai anilor precedenţi care nu au profesat în
meserie.
Sursa: Timpul
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ACUM cere acţiuni pentru susţinerea migranţilor
Dreptul de călătorie în UE fără vize, reducerea costurilor pentru actele
civile, diminuarea taxelor consulare şi oferirea de asistenţă consulară calitativă
emigranţilor sunt doar câteva dintre acţiunile pe care Asociaţia Comunităţilor
Unite ale Moldovei (ACUM) le propune conducerii de vârf a RM pentru susţinerea
migraţilor moldoveni.
Sergiu Răileanu, secretarul ACUM, a relatat în cadrul unei conferinţe de presă,
că programul de acţiuni propuse conducerii R. Moldova
a fost aprobat în cadrul şedinţei de constituire a
Asociaţiei, la Roma.
Migranţii moldoveni mai cer respectarea
dreptului la muncă şi la asistenţă socială medicală,
reducerea corupţiei, facilitarea participării lor la
procesul de luare a deciziilor, crearea oportunităţilor de
investiţii în economia RMoldova, precum şi crearea unui
minister care se va ocupa de problemele migranţilor şi a copiilor rămaşi acasă. „Din
păcate, părerea noastră contează doar la bancă, nu şi în procesul de luare a deciziilor”,
a mai spus Răileanu.
Sursa: INFOTAG
Circa 88% din populaţie consideră că Moldova este afectată
de criza financiară globală
Cel puţin 88 la sută din participanţii la sondajul realizat in februarie - martie
2009 de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA au afirmat că
Republica Moldova este afectată de criza financiară globală.
42,8% consideră că R. Moldova este afectată de criză în mare măsură, iar 45,4% - în mică
măsură. În acelaşi timp, şase din zece respondenţi au menţionat că ei personal sau
cineva din familia lor sunt afectaţi de criza financiară. Potrivit sondajului, segmentul de
vârstă 18-44 ani se declară cel mai afectat de criza financiară.
Actuala situaţie economică a ţării nemulţumeşte pe circa
57% din populaţie. Comparativ cu anul trecut, 30% din populaţie
consideră că situaţia economică actuală a rămas neschimbată,
iar 32% susţin că este mai proastă. Comparativ cu sondajul
precedent (octombrie 2008 ), a crescut cu 12 puncte
procentuale ponderea populaţiei care consideră că situaţia
economică actuală este mai proastă.
Perspectivele economiei R. Moldova pentru anul viitor in
opinia populaţiei sunt şi mai sumbre: aproximativ 26% cred că
situaţia va fi puţin mai bună, 20,3% o văd neschimbată.
Semnificativ este procentul persoanelor care nu ştiu ce să se aştepte de la următorul an 26%, fapt ce indică o lipsa de încredere în viitorului apropiat. În opinia populaţiei,
principale măsuri pentru redresarea situaţiei social-economice a ţării vizează:
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dezvoltarea întreprinderilor industriale (39%), sprijinirea micului întreprinzător în
sectorul agrar (35%) şi îmbunătăţirea mecanismelor de funcţionare a legilor (35%).
În general, circa 59% din populaţie crede că în R. Moldova lucrurile merg într-o
direcţie greşită. Direcţia greşită este percepută mai accentuat de populaţia din mediul
urban, cu un nivel de educaţie mai înalt şi din categoria de vârstă 18-44 ani.
Marea majoritate a populaţiei (peste 3/4) continuă să fie nemulţumită de
activitatea conducerii ţări i în domeniile principale ale vieţii sociale: salarii (86%), locuri
de muncă (85%), nivel de trai (80%), agricultură (75%). Majoritatea populaţiei nu este
mulţumită de calitatea guvernării nici în domeniul industriei (79%), combaterii corupţiei
(76%), pensiilor (73%), asistenţei medicale (72%).
BOP a fost organizat de Institutul de Politic Publice şi realizat de Centrul de
Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA. Datele au fost colectate in perioada 28
februarie – 14 martie pe un eşantion de 1197 persoane. Eroarea maximă este
de plus-minus 2,8%.
Sursa: Info Prim Neo
________________________________________________________________________
Guvernul a stabilit cota de imigrare în scop de muncă
pentru 2009 în mărime de 1300
Guvernul a stabilit cota de imigrare in
scop de muncă pentru 2009 în mărime de 1300
de persoane.
Precum transmite INFOTAG, la stabilirea
acestei cifre s-a luat în consideraţie numărul
permiselor de muncă eliberate în ultimii ani,
care a fost în creştere: 731 de permise de
muncă în 2005, 867 în 2006 şi peste 1 mie în
2007 şi 2008, precum şi numărul locurilor
vacante de lucru anunţate în baza de date a
Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din RM – peste 16 mii locuri de muncă
vacante, declarate de către agenţii economici.
Totodată, s-a menţionat că lansarea în Moldova a unor proiecte de infrastructură
complexe, precum ar fi portul Giurgiuleşti, centrala electrică din Ungheni, va solicita
implicarea unui număr impunător de cadre inginereşti şi de manageri, va impune şi
angajarea şi unor specialişti calificaţi din străinătate.
Sursa: Infotag
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Fundaţia Regina Pacis Vă invită să participaţi în
cadrul campaniei
60 capace = 1 paine
Vă rugăm să nu aruncaţi capacele din plastic! Noi le adunăm pentru a le
“transforma în pâine” pentru cei nevoiaşi.
MULŢUMIM!
Pentru a participa la această campanie, Vă rugăm să aduceţi capacele la
adresa:
Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Avram Iancu 17.

60 пробок = 1 хлеб
Пожалуйста, не выбрасывайте пластиковые пробки от бутылок! Мы
их собираем для того чтобы «превратить их в хлеб» для
нуждающихся!
СПАСИБО!
Для того чтобы участвовать в этой кампании, просим Вас принести
пластиковые пробки по адресу: мун. Кишинэу, ул. Аврам Янку 17.
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