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Valentina Geamănă

mi‑am depăşit propria experienţă 
de violenţă ajutând alte femei 

în situaţia mea

Valentina Geamănă este preşedinta Asociaţiei Obşteşti 
„Prezicere Divină“ din Ciuciuleni, raionul Hînceşti, parte‑
ner local în Republica Moldova al Asociaţiei Aktiv Hilfe für 
Kinder, parte din proiectul Centrul Naţional pentru tutela 
mamei şi copilului victime ale violenţei domestice din Bolzano.

În anul 2005 am fost acceptaţi ca oaspeţi ai unui cen‑
tru antiviolenţă din italia. Şederea noastră trebuia să dureze 
doar şase luni, însă situaţia de violenţă care durase 17 ani 
necesita un termen lung de reabilitare, atât pentru mine, 
cât şi pentru copiii mei, minori în acea perioadă. Activitatea 
centrului se desfăşura în mare parte pe bază de voluntariat. 
Astfel am înţeles cât de importantă era implicarea societă‑
ţii civile în susţinerea celor care nu se pot ajuta singuri. 
Şi într‑una din zile le‑am spus copiilor că, atunci când ne 
vom pune pe picioare, mama va face voluntariat.

În anul 2007, la numai două luni după ce am plecat 
de la centru, am fost contactată de Peter lanthaler, preşe‑
dintele asociaţiei Aktiv Hilfe für Kinder din San leonardo 
in Passiria, italia, care voia să viziteze republica moldova 
şi avea nevoie de cineva care să cunoască particularităţile aces‑
tei ţări. Am acceptat şi mi‑am amintit de promisiunea făcută 
copiilor mei. Dar, de fapt, era o promisiune făcută Cerului. 
Atunci am zis : „Eu nu ştiu, Doamne, cum va fi acest 
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drum. Va fi scurt, lung, larg, strâmt, în urcuş, în nevoi, dar 
dacă Tu o să mi‑l arăţi, eu voi înainta“. Au trecut de atunci 
11 ani.

Pe diaspora moldovenească nu am putut conta prea 
mult. Experienţele nefericite de distribuire a ajutoarelor 
umanitare imediat după desfiinţarea Uniunii Sovietice au 
generat neîncredere şi au discreditat orice acţiune umani‑
tară. Astfel, m‑am bazat doar pe şansele oferite de regiunea 
Trentino‑Alto Adige şi pe comunitatea ei de limbă germană.

Asociaţia Aktiv Hilfe era deja activă în 2007, iar din 
2008 am devenit vicepreşedintă, însă, ca să putem coordona 
şi controla activitatea din moldova, a fost nevoie să creăm 
şi aici o asociaţie. Pe 14 februarie 2009, în satul Ciuciuleni, 
Hînceşti, a luat naştere Asociaţia obştească „Prezicere 
Divină“.

iniţial mă entuziasma orice proiect la care lucram. Am 
început prin a schimba geamuri şi uşi, prin a repara sis‑
temele de încălzire şi de apă potabilă din şcoli, grădiniţe, 
şcoli auxiliare, şcoli speciale şi şcoli cu internat. Cumpăram 
produse alimentare pentru şcoli cu internat şi aziluri de 
bătrâni. mai apoi am hotărât se ne concentrăm pe o cate‑
gorie specifică – „femeile şi mamele cu copii în situaţii de 
violenţă“ –, dar în paralel sprijineam şi alte proiecte, cum 
ar fi ajutorul acordat femeilor din închisoarea de la rusca, 
deţinuţilor din închisoarea pentru minori din Goian şi din 
cea de bărbaţi din Brăneşti, orhei, dotarea cu echipament 
a centrelor de pregătire a pompierilor voluntari, acţiuni de 
corectare a vederii copiilor, procurarea aparatelor auditive, 
vizite particulare în italia pentru persoanele cu dizabilităţi.

Însă proiectul vieţii mele, devenit aproape un membru 
al familiei, pe care încă urmează să îl învăţăm să meargă 
pe pro priile picioare, este Centrul multifuncţional „Helmuth 
Wolf“, care îşi propune să ofere adăpost victimelor violen‑
ţei în familie şi ale abuzului şi tinerilor care şi‑au pierdut 
parţial capacitatea de muncă, precum şi să ofere consiliere 
minorilor. Centrul va contribui la introducerea antrepreno‑
riatului social în această parte a republicii moldova, astfel 
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încât să putem obţine resursele necesare pentru a‑i între‑
ţine pe toţi beneficiarii centrului.

Centrul multifuncţional „Helmuth Wolf“ se extinde pe 
o suprafaţă de 3 ha, cu un volum de 3.000 mc de spaţiu. 
reconstrucţia clădirilor vechi şi construcţia noilor încăperi 
au fost susţinute de statul italian. Activitatea socială a 
centrului ar trebui să se desfăşoare pe bază de autofinan‑
ţare. De aceea am construit un restaurant cu săli de mese 
şi sală multifuncţională (care poate fi închiriată pentru 
conferinţe şi ceremonii). Suntem şapte angajaţi, cu 14 volun‑
tari constanţi, dar când este nevoie ajungem şi până la 
50 de persoane.

Am avut beneficiari în cadrul activităţii de sprijin anti‑
violenţă, am făcut donaţii de cărucioare, scutece, scaune 
rulante pentru persoanele cu dizabilităţi, încălţăminte pen‑
tru copii şi adulţi la şapte primării. În total, am ajutat mai 
bine de 500 de persoane. Am lansat iniţiativa „Adoptă un 
bătrân“, în cadrul căreia am dus pâine caldă bătrânilor 
nevoiaşi din satele Ciuciuleni şi Drăguşenii Noi, Hînceşti. 
Din mai până în decembrie 2017, am avut grijă de 15‑20 de 
bătrâni pe lună.

Transparenţa şi verticalitatea au fost calităţile de bază 
care ne‑au permis să obţinem sponsorizări an de an. Pro‑
blema majoră este corupţia, cea din sfera infrastructurală, 
nu din politică. Desigur, avem nevoie de sprijin. mai mult 
ca oricând, avem nevoie de ajutor ! E nevoie de specialişti 
care să pună pe roate activitatea economică (brutari, cofe‑
tari, frizeri, manageri de voluntari), dar şi pentru a pune 
pe roate „Casa de Femei“. Voluntarii, comunitatea şi civis‑
mul în Basarabia sunt foarte slab percepute. Ca să am 
garanţia participării la activităţi sociale, trebuie să‑i motivez, 
chiar dacă simbolic, dar ceva trebuie să fac pentru a avea 
rezultate. Voluntariat dezinteresat sută la sută e greu de 
obţinut. E mai mult un semivoluntariat. Dar e bine şi aşa. 
E deja un pas înainte. Principalul meu obiectiv este să 
reuşesc să activez 24/24 „Casa de Femei“, astfel încât să 
pot asista zilnic la reabilitarea copiilor traumatizaţi din 
cauza violenţei în familie.
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mihaela Geoană

Fundaţia renaşterea –  
arhitectura unui concept de suflet 

pentru sănătatea femeii

În 2001, Mihaela Geoană a pus bazele Fundaţiei Renaşterea 
pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură, iniţiind campania de 
luptă împotriva cancerului de sân odată cu iluminarea 
anuală în roz a celor mai frumoase clădiri din Bucureşti. 
De atunci, preşedinta Fundaţiei Renaşterea promovează 
sănătatea femeii prin programe de depistare precoce a can‑
cerului de sân, ovarian şi de col uterin.

ideea de a înfiinţa o fundaţie cu scop umanitar mi‑a 
venit în America. Aveam treizeci şi trei de ani. Pe durata 
mandatului de ambasador al soţului meu, am fost implicaţi 
în foarte multe acţiuni caritabile, prin natura activităţii 
diplomatice. Diferite organizaţii ne solicitau să găzduim 
evenimente pentru cauzele lor. Pe lângă satisfacţia de a 
deveni susţinătorii unui demers social sau educaţional, era 
şi un bun prilej de a promova românia. După o scurtă 
perioadă de la instalarea soţului meu în funcţia de amba‑
sador la Washington, am fost invitată să sprijin o organi‑
zaţie în domeniul cancerului de sân, iar acest lucru m‑a 
ajutat să cunosc activităţile în care erau implicate soţiile 
politicienilor de peste ocean. Am înţeles cum funcţionează 
acest sistem şi mi‑am spus că ar fi un lucru extraordinar 
să îl implementăm şi în românia. După ce am revenit în 
ţară, în 2001, am reuşit, în jumătate de an, să punem bazele 
Fundaţiei renaşterea.
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Întorşi dintr‑o altă lume, cum era America anilor 2000 
faţă de românia, am regăsit aici o populaţie feminină care 
ştia prea puţin despre ABC‑ul prevenţiei sau despre impor‑
tanţa controalelor medicale periodice. mai mult decât atât, 
„cancer“ era un cuvânt pe care evitau să îl pronunţe, ca 
nu cumva să atragă asupra lor nenorocirea, iar procentul 
supravieţuitorilor acestei boli era undeva la 20%, pe când 
în Statele Unite rata de supravieţuire ajunsese la peste 80%, 
deoarece afecţiunile oncologice erau depistate în stadii 
incipiente. Acest lucru nu se întâmpla din cauză că ar fi 
beneficiat de aparatură, tratamente sau medici mai buni, 
ci datorită faptului că femeile se prezentau mult mai devreme 
la medic.

Fiind absolut şocată de această discrepanţă între statis‑
tici, mi‑am asumat rolul de deschizător de drumuri în acest 
domeniu atât de sensibil la vremea respectivă. Încă de la 
începutul activităţii Fundaţiei renaşterea, am pus accentul 
pe crearea şi dezvoltarea unei campanii de informare unice în 
românia în acel moment, mai ales în legătură cu o pro blemă 
cu implicaţii majore în viaţa femeilor precum cancerul.

Pornind de la convingerea că o femeie informată este 
o femeie sănătoasă, am dedicat mult timp şi energie pen‑
tru a le face pe femeile din românia să conştientizeze 
importanţa prevenţiei şi a controalelor medicale periodice.

Ştiam că experienţa trăită în America mă va ajuta să 
deschid multe uşi, mai ales în ceea ce priveşte interesul 
presei faţă de ceea ce aveam noi de comunicat ca tineri 
diplomaţi proaspăt întorşi din Statele Unite. Tot acolo am 
legat prietenii cu diferite organizaţii cu tradiţie în lupta 
împotriva cancerului de sân : Susan G. Komen şi Evelyn 
lauder Breast Cancer research Foundation, iniţiatoarea 
evenimentelor de iluminare în roz la nivel mondial.

Anual, pe 1 octombrie, peste 90 de state ale lumii ilu‑
minează clădiri de referinţă în culoarea roz, simbolul lup‑
tei împotriva cancerului de sân, iar din 2001 Fundaţia 
renaşterea a inclus şi românia pe harta internaţională a 
evenimentelor de iluminare în roz. Scopul evenimentului 
este unul simbolic, de a le reaminti femeilor că a trecut 
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un an şi că este momentul să efectueze controlul medical 
periodic, pentru a afla că sunt bine sau pentru a descoperi 
orice afecţiune în stadiu incipient.

De asemenea, în urma demersurilor legislative ale fun‑
daţiei, în septembrie 2014, Senatul româniei a declarat 
ziua de 1 octombrie Zi Naţională de luptă împotriva Cancerului 
de Sân.

An de an, Fundaţia renaşterea şi‑a extins aria de impli‑
care în acest domeniu, continuând campaniile de informare, 
dar înfiinţând şi centre medicale datorită cărora cât mai 
multe femei pot beneficia de investigaţii medicale la stan‑
darde internaţionale, care să le salveze viaţa. Am înfiinţat 
în 2003 primul Centru de Diagnostic al Afecţiunilor mamare 
din Bucureşti, unde peste 4.000 de femei au avut şansa de 
a primi un diagnostic precoce, salvându‑le sau prelungindu‑le 
viaţa, iar de‑a lungul timpului alte peste 82.000 de femei 
au făcut ecografii, mamografii şi consultaţii mamare. Păstrez 
şi astăzi legătura cu doamna Elena Popescu, prima pacientă 
diagnosticată cu cancer în anul 2003, care ne mulţumeşte 
mereu pentru că datorită nouă trăieşte.

Un indicator cât se poate de concret ce demonstrează 
eficienţa campaniilor de comunicare ale fundaţiei la nivel 
naţional este legat de un proiect social deosebit, lansat în 
anul 2008 – Unitatea mobilă de Diagnostic renaşterea.

În nouă ani de activitate, peste 19.800 de femei din 
55 de localităţi ale româniei au beneficiat de peste 39.000 de 
investigaţii medicale gratuite. În 2008, când a pornit la 
drum Unitatea mobilă, cu primul popas la Călăraşi, aveam 
mari emoţii cu privire la mentalitatea femeilor din mediile 
periurbane şi rurale în legătură cu investigaţiile senologice 
şi ginecologice. Făcusem chiar un parteneriat cu Carrefour 
pentru a le oferi mici cadouri ca să le atragem. Dar, încă 
din primele zile ale campaniei de testare, listele de pro‑
gramări au devenit arhipline, astfel încât s‑a dovedit că 
strategiile noastre de „marketing“ nu‑şi aveau rostul. Au 
urmat alte mici oraşe şi sate, în care planificările făcute la 
Bucureşti erau date peste cap de cererea mare de la faţa locu‑
lui. Astfel, acolo unde spuneam că vom sta două săptămâni, 


