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As for everyone, 2020 was a difficult time for ADAM 

Moldovița as well, mainly the period march-may 2020 when 

Suceava was ”the black sheep of Romania, with the most 

cases of Covid due to the important nr. of people returned 

from abroad,mainly Italy, and the bad management in 

Suceava’s hospitals. 

Și pentru ADAM Moldovița, anul 2020 a fost un an dificil, cu 

multe incertitudini, mai ales în perioada martie-mai, când 

județul nostru conducea la nr. cazurilor de Covid, din cauza 

numărului mare de persoane care au revenit din străinătate, 

în special din Italia și a unui management deficitar în 

spitalele județului.



Even if we reduced a lot of initiatives, our activities didn’t stop. So:

- we assured the continuity of home care services for all the beneficiers, with more 

attention in respecting the hygienical rules, equipment, desinfectants. It was of great 

importance mainly that were restrictions for seniors to go out of the house, a certain state 

of fear... We instructed our homecarrers, made informative materials for the seniors, 

provided masks for all and even for some hygienic products (soap, desinfectants);

- we have donated to the 2 local family doctors some materials that were in great need that 

time: gloves, desinfectants, overalls, rapid tests for Covid;

- we provided Covid rapid tests and made free testing for those that were working with

public (shops, city hall, nurse);

- we made hundreds of copies of declaration that allowed people to travel and distributed 

into the community.

Deși ne-am redus mult inițiativele, activitatea noastră nu s-a oprit. Astfel:

- am continuat serviciul de îngrijire la domiciliu acordând mai multă atenție respectării 

regulilor de igienă, informând atât îngrijitoarele cât și beneficiarii despre această boală și 

regulile de protecție, oferind măști și produse de igienă bătrânilor;

- am donat medicilor de familie materiale utile precum mănuși, dezinfectanți, halate, teste 

rapide Covid;

- am achiziționat mai multe teste rapide Covid și am testat gratuit persoanele din localitate 

care lucrau cu publicul;

- am distribuit sute de declarații necesare deplasării.



May 2020 brought the sad news that one member of our board lost the 

fight with Covid. 

Keep a nice memory for Br. Jozef Wijnen.

Mai 2020 a adus vestea tristă că un membru al consiliului nostru a pierdut 

lupta cu Covid.

Păstrează o amintire frumoasă pentru Jozef Wijnen.



2021 brought new opportunities and 

achievements:

- restart the OLF handmade crafts workshops 

with only 4 people at once, to assure 

distancing and low contacts;

- renting the space for kinetoterapy cabinet 

(with started activity in February 2021);

- final focus group, book and Conference for 

REGAL project, in cooperation with TON.

2021 a adus noi oportunități și realizări:

- repornirea atelierelor OLF de artizanat 

realizate manual cu doar 4 persoane simultan, 

pentru a asigura distanțarea;

- închirierea spațiului pentru cabinetul de 

kinetoterapie (cu activitate începută în 

februarie 2021);

- focus grup final, carte și conferință pentru 

proiectul REGAL, în cooperare cu Fundația TON.



- Submission of Erasmus+ project for OLF.

- Renting the space for the dental cabinet

(opened in July 2021).

- Free use of spaces for uterine cancer 

prevention campaign.

- Depunerea proiectului Erasmus+ pentru OLF. 

- Închirierea spațiului pentru cabinetul dentar 

(deschis în iulie 2021). 

- Utilizarea gratuită a spațiilor pentru campania 

de prevenire a cancerului uterin.



- Summer School - first week: Financial Education for children

- Școală de vară - prima săptămână: Educație financiară pentru copii



2020-2021

 New challenges, lessons to learn, reinvention of startegies 

and aproach but mutuality and solidarity, social 

involvement still a goal.

 2020-2021

 Un an al provocărilor, al lecțiilor învățate, al reinventării strategiilor și 

abordărilor dar totuși un an în care mutualitatea, solidaritatea și implicarea 

socială rămân ca și obiective.

 Hope we meet save next year!

 Să ne revedem sănătoși!


