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Hospices of Hope Moldova este o 
organizație de caritate din Republica 
Moldova care își dedică activitatea 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire paliativă în Republica Moldova. 
Hospices of Hope Moldova este filiala 
organizației Hospices of Hope cu sediul 
în Marea Britanie și organizație soră în 
SUA, care a construit în ultimii treizeci 
de ani o rețea de servicii de îngrijire 
paliativă cu parteneri în Romania 
(Hospice Casa Speranței, Hospice 
Emanuel), Serbia (BelHospice) și 
Albania (Ryder Association Albania, 
ABC Health Center, Mary Potter Korce) 
urmând ca în anul 2022 noi proiecte 
din alte țări să se alăture rețelei. 

Hospices of Hope contribuie la 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire 
paliative în Republica Moldova din 
2008, iar in 2017 a dezvoltat, prin 
intermediul partenerilor locali, rețeaua 
națională de servicii de îngrijire 
paliativă – gratuite pentru beneficiari în 
regiunile Ocnița, Soroca, Orhei, Taraclia 
și Cahul (2018-2020). Rețeaua își 
propune creșterea accesului la servicii 
de îngrijire paliativă cu precădere a 
persoanelor care suferă de cancer sau 
alte maladii incurabile în stadii avansate 
de boală din mediul rural.

Despre noi
Află cum poți fi 
alături de noi:

Contacte

1 Devino voluntar

2 Găzduiește cutia de donație

3 Fii partenerul Hospices of Hope Moldova

4 Donează 

+373 79 26 64 07

info@hospicesofhope.md

www.hospicesofhope.md
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Activitate
Principala activitate a Hospices of Hope Moldova este 
de a promova și dezvolta serviciul gratuit de îngrijire 
paliativă în Republica Moldova prin conlucrarea cu 
autoritățile naționale și locale din țară. 

Hospices of Hope Moldova colaborează la moment cu 
4 organizații partenere independente care prestează 
servicii de îngrijire paliativă integrate în Rețeaua 
Hospices of Hope Moldova.

Îngrijirea paliativă îmbunătățește calitatea vieții atât 
pacienților, cât și a familiior acestora, pe perioada 
confruntării cu problemele asociate bolilor cronice 
incurabile, prin prevenția și ușurarea suferințelor, 
evaluând și tratând impecabil durerea, precum și alte 
probleme de ordin fizic, psihosocial și spiritual.

Serviciile oferite în cadrul rețelei sunt:

� Consultația medicului; 

� Asistența medicală,

� Consultație psihologică pentru pacient, familie, 
inclusiv după decesul acestuia;

� Consultație și suport al asistentului social;

� Consultație și suport social;

� Ajutor umanitar.

Pacienții îngrijirilor paliative sunt 
adulții și copiii care suferă de boli 
incurabile sau alte condiții limitatoare 
de viață în stadiu progresiv și cu 
prognostic limitat de viață.
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Colaborarea cu statul pentru dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire paliativă este primordială pentru organizația 
noastră.

Hospices of Hope Moldova acordă sprijin direct în 4 
raioane ale Republicii Moldova. Expertiza și studiile de 
caz oferite de către Hospices of Hope Moldova sunt 
evaluate în baza serviciilor oferite în centrul, nordul și 
sudul țării, astfel cuprinzând cele mai mari comunități 
din afara capitalei țării. 

De-a lungul timpului, Hospices of Hope Moldova s-a 
implicat în furnizarea de suport și de date colectate din 
cadrul rețelei pentru elaborarea rapoartelor referitore 
la Îngrijirile Paliative în Republica Moldova. Organizația 
noastră face parte din grupurile de lucru ministeriale 
dedicate dezvoltării serviciilor de îngrijire paliativă la 
nivel de stat. 

La fel, Hospices of Hope Moldova, implică comunitatea 
prin activități de voluntariat în cadrul acțiunilor de 
sensibilizare ale opiniei publice cu privire la îngrijirile 
paliative și prin intermediul evenimentelor de fundraising 
și advocacy.

O îngrijire paliativă eficientă începe cu educația celor 
care formează rețeaua de suport a bolnavului incurabil. 

În 2021 Hospice Casa Speranței din România a oferit 
instruire gratuită pentru echipele multidisciplinare din 
Moldova pentru îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul 
îngrijirilor paliative. 

La fel, am facilitat participarea echipelor la cel de-al 
17-lea Congres Mondial EAPC organizat de Asociația 
Europeană pentru Îngrijiri Paliative. Evenimentul a reunit 
experți din întreaga lume care s-au adunat pentru a face 
schimb de experiență.

Lobby and 
Advocacy

Instruiri în 
domeniul 
paliativ 
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Activitate
În 2021 organizația a continuat dezvoltarea capacității 
echipelor multidisciplinare din Ocnița, Soroca, Orhei și 
Taraclia. Astfel, numărul vizitelor contractate de stat au 
crescut:

Prin creșterea capacității echipelor, am reușit să îngrijim 
mai mulți pacienți. Cifrele estimate în 2017 au arătat că 
în trei ani am planificat să oferim 26.000 de vizite în 
3 ani. TTotuși, din septemrbie 2017 până în decembrie 
2021 în cadrul rețelei au fost asigurate peste 65.000 de 
vizite medicale la domiciliu. Numărul beneficiarilor este 
aproximativ 200 de pacienți îngrijiți lunar.

Un progres semnificativ îl reprezintă evoluția costului 
per vizită paliativă oferită de Compania Națioanală de 
Asigurări Medicale din Moldova.

497 beneficiari au fost îngrijiți în 2021 în perioada  
ianuarie 2021 - decembrie 2021.

Numărul de pacienți a scăzut în 2020, dar gradul lor de 
dependență a fost mai mare și se reflectă în numărul de 
vizite oferite la domiciliu.

Tabel 2 – numărul de pacienți din cadrul rețelei Hospices of Hope 
Moldova, per fiecare an de activitate.

Tabel 1 – numărul de vizite la domiciliu efectuat de către echipele 
din cadrul Hospices of Hope Moldova, per fiecare an de activitate.

Echipa Vizite 
contractate de 
CNAM 2017

Vizite 
contractate de 
CNAM 2021

Ocnița 471 1300
Soroca 801 3056
Orhei 1000 4000
Taraclia 0 1925

2017 2018 2019 2020 2021

244

563

909

683

497

Numărul pacienților îngrijiți în cadrul  
Rețelei Hospices of Hope Moldova

2017 2018 2019 2020 2021

1465

10073

20381 21208
19151

Numărul de vizite la domiciliu efectuate la domiciliu.
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În 2021 au fost adus ajutor umanitar din Marea Britanie 
în două loturi care a fost distribuit la echipe multidis-
ciplinare, donația a conținut în mare parte pungi de 
stomă, accesorii medicale și echipament specializat.

Acțiunile de fundraising ne ajută să colectăm fonduri 
pentru a consolida echipele de îngriire paliativă și 
ne ajută să sensibilizăm opinia publică referitor la 
necesitatea serviciilor pentru fiecare pacient care se 
află în stadiu terminal de boală. Implicăm comunitatea 
ori de câte ori avem ocazia în cadrul evenimentelor pe 
care le organizăm.

Tabel 3 – evoluția costului per vizită paliativă oferită de CNAM.

Evoluția costului per vizită paliativă  
oferită de CNAM (valuta, MDL)

20172016201520142013 2018 2019 2020 2021

181171
155

103.44

69.3

181 181 191.7

258

Evenimente

Mărțișor cu magie – un eveniment anual.
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Evenimente de cooking se regăsesc în programul anului 
la Hospices of Hope, împreună cu persoane notorii am 
organizat master clasuri la gătit, astfel colectând fonduri 
pentru adulții și copiii care suferă de boli incurabile. 

În acest an, am lansat un proiect inedit prin care am 
ales două vinuri remarcabile Mezalimpe, celebrul și 
recunoscutul „King Cab” și proaspăt produsul „Queen 
Merlot Rosé”. Vinul este realizat de maestrul vinificator 
din Republica Moldova - Anatoli Iurco și are un gust 
divin. Din fiecare sticlă vândută, organizația Hospices of 
Hope Moldova beneficiază de 10 lei care sunt utilizate 
pentru continuarea serviciilor gratuite de îngrijire 
paliativă în Moldova.

Poza: Olga Odobescu, nutriționist și psiholog certificat

Vinul este disponibil în magazinele de vin specializate din 
Chișinău sau poate fi comandat direct de la Mezalimpe.

Hospices of Hope Moldova 

și Mezalimpe și-au unit forțele 

pentru a ajuta pacienții care 

suferă de maladii incurabile.

Poza: Alexandru Ganea, General Manager Ganea Vineyards
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Charity Winter Dinner

Charity Gift Wrapping



16 17

SPORT
Evenimente

Anul 2021 a fost plin de evenimente sportive,  
printre care:

� Charity Relay Race

� Hospice Bike Tour 2021

� Marathon 2021

� Hai pe role

� Charity Yoga

16
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Activități 
de advocacy

Hospices of Hope Moldova participă la acțiuni de 
advocacy în cadrul proiectului „Acces echitabil la servicii 
de sănătate a  grupurilor vulnerabile și dezavantajate în 
contextul COVID-19” implementat de Asociația Keystone 
Moldova cu suportul Fundației SOROS Moldova. 

Organizația noastră a întreprins mai multe acțiuni pentru 
promovarea dreptului la servicii de sănătate esențiale 
a persoanelor în îngrijiri paliative printre s-a lucrat 
la elaborarea a două petiții cu privire la actualizarea 
protocoalelor clinice din Standardul Național de 
Îngrijiri Paliative și creșterea gradului de accesibilitate  
a serviciilor de îngrijire paliativă. 

Procesul de advocacy inițiat în anul 2021 continuă și 
în 2022 cu mai multe întrevederi cu oficiali de stat cu 
privire la dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă în 
Republica Moldova.

Detalii financiare
Anul 2021 a fost provocator și din punct de vedere 
financiar, luând în calcul pandemia, care în cazul activității 
noastre a generat scăderea intrărilor financiare.

Venituri și cheltuieli pentru perioada  
01 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2021

Venituri

Cheltuieli

Fundraising 

1.860.735 MDL
298.236 MDL

304.000 MDL
Costuri de caritate

Donații Hospice of Hope (UK)

Total venituri: 2.896.556 MDL

Costuri de Fundraising

Cheltuieli administrative

Total cheltuieli: 2.462.973 MDL

1.994.535 MDL

909.020 MDL

Buget, MDL

Buget, MDL



PARTENERII Hospices of Hope Moldova 2021

I.P HOSPICES OF HOPE MOLDOVA 
Cod fiscal 1017620003086

IBAN/MDL MD09MO2224ASV18554727100 
IBAN/EUR MD56MO2224ASV26501967100 
IBAN/USD MD69MO2224ASV26501707100

www.hospicesofhope.md

Slovak Aid • Britich Embassy in Chisinau • Embassy of 
Lithuania to Moldova • SADE • OTP bank - Mobiasbanca

Land of Basarabia • MAIB • Coca Coca HBC Moldova
Daikiri Studio • Rise Art Yoga Space • Basavin Winery 
Neokinetika • Les Perles • TV8 • Mixbook • Kasandruta

ALFA Diagnostics • Crocus • TidBid • Kreyon
Fruits and Berries • La Placinte • CCI Moldova-Franța
Grawe Carat • Biorganic Raw Cafe • Gladei&Partners

KVG • GeoGalileo • Naringi


