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Deo gratias!

Biserica este chemată să se 
îngrijească de �ii ei, nu numai din 
punct de vedere spiritual, ci şi 
material, căci omul este cu 
adevărat om şi �ul al lui Dumnezeu, 
dacă este considerat şi preţuit în 
integritatea lui cu trupul şi su�etul 
său. Ea îl însoţeşte pe om pe tot 

parcursul vieţii sale şi îl conduce la fericire atât pe 
acest pământ, cât şi în veşnicie.
 Biserica nu ar � credibilă, dacă nu s-ar oferi să-l 
îngrijească pe om în toate aspectele vieţii şi pe tot 
parcursul ei. Drept consecinţă, când Biserica vesteşte 
evanghelia ea se îndreaptă să-i arate drumul de 
mântuire şi să-l sprijine, ca să-l dobândească, astfel 
încât viaţa de pe acest pământ să devină treaptă spre 
cer şi veşnicie. 
Aşa a făcut Isus cutreierând pământul sfânt, 
proclamând împărăţia cea nouă şi făcând bine 
tuturor. El a trasat un drum al iubirii şi al slujirii faţă de 
toţi oamenii, din toate timpurile mai ales faţă de cei 
încercaţi şi marginalizaţi faţă de cei lipsiţi şi săraci. 
Ne bucurăm că aceste gesturi, aceste atitudini şi griji 
ale lui Isus au fost preluate şi practicate de Biserică 
faţă de oamenii tuturor timpurilor şi au fost prezente 
mereu în lume şi, mai ales, acest lucru îl face Biserica 
de azi prin �ii ei, acolo unde suferinţele, lipsurile, 
necesităţile şi situaţiile grele sunt prezente, cresc şi 
produc dureri aşa de mari.
Felicităm Centrul Diecezan Caritas Iaşi, conducerea 
acestei instituţii bisericeşti, pe Pr. Egidiu Condac şi pe 

toţi colaboratorii săi, pentru implicarea generoasă în 
atâtea sectoare socio-caritative, în atâtea proiecte ce 
îi privesc pe cei lipsiţi, pe cei marginalizaţi, şi, mai 
ales, pe cei care trăiesc drame şi încercări de tot felul.
Raportul prezentat pe anul 2009 arată cât de multe 
nevoi şi lipsuri se întâlnesc, câte opere de 
într-ajutorare s-au iniţiat, câte persoane au bene�ciat 
de serviciul Caritas şi câţi sponsori şi voluntari s-au 
implicat în slujirea aproapelui ajuns în nevoi.
Doresc tuturor lucrătorilor Caritas, voluntarilor şi 
tuturor oamenilor de bunăvoinţă să crească în grija şi 
angajarea lor mai ales în acest an, „anul european de 
luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale” şi să 
arate tuturor că Dumnezeu îi preţuieşte pe toţi, iar 
Biserica le stă tuturor cât mai aproape în drumul 
vieţii lor plin de suferinţe şi încercări.
Tuturor o vie mulţumire pentru angajarea curajoasă 
în favoarea celor în lipsuri, o încurajare şi o 
binecuvântare părintească de la Domnul cel milostiv 
şi prezent în lume.

 Petru GHERGHEL
Episcop de Iaşi.
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Anul 2009 s-a dovedit a � unul di�cil şi pentru Centrul 
Diecezan Caritas Iaşi, ca dealtfel pentru multe 
instituţii în acest timp de criză pe care îl traversăm cu 
toţii. 

Criza poate produce dezvoltare 

Însă tocmai această criză economică, socială şi morală 
a demonstrat pentru noi că activitatea 
social-caritativă poate deveni mai intensă. Astfel 
putem a�rma că în mod providenţial, tocmai în astfel 
de condiţii mai puţin favorabile am reuşit să 
deschidem 4 noi Centre de Îngrijire la Domiciliu. 
Desigur că necesitatea în dieceza de Iaşi, în zona de 
Nord-Est a României este mult mai mare. Dar aceste 
reuşite sunt un factor încurajator pentru noi, pentru 
că am găsit multă disponibilitate la nivel local 
(parohii, primării, antreprenori). 

Deschidere spre voluntariat 

Deasemenea, un fapt promiţător îl constituie 
voluntariatul. Tot mai multe persoane, nu numai din 
rândul tinerilor dar şi din categoria adulţilor şi a celor 
mai în vârstă, s-au oferit în decursul anului 2009 şi 
şi-au pus timpul lor la dispoziţia celor nevoiaşi, la 
dispoziţia programelor din Caritas. Acest fenomen de 
implicare a voluntarilor ne-a determinat să în�inţăm 
un nou departament în cadrul Centrului Diecezan 
Caritas: Departamentul pentru voluntari. Aici se oferă 
informaţii asupra programelor desfăşurate şi asupra 
posibilităţilor de implicare a voluntarilor, formarea 
necesară noilor candidaţi, sensibilizare şi motivare. 

Nevoia tot mai acută de cunoaştere şi formare 

Pentru a � tot mai mult un actor aplecat asupra 
nevoilor reale din societate, Centrul Diecezan Caritas 
Iaşi a pledat pentru o promovare a programelor sale 
în Biserică şi în rândul societăţii. Astfel am descoperit 
necesitatea prioritară de formare şi de creare a unor 

grupuri de discuţie şi re�exie pentru a putea veni în 
mod e�cient în sprijinul omului care deseori este nu 
doar exponentul unor exigenţe materiale dar şi al 
unei cerinţe acute de schimbare şi adaptare a 
mentalităţii spre a � capabil să devină autonom în 
gestionarea propriilor nevoi şi ale celorlalţi, ţinând 
cont de principiul respectării şi promovării binelui 
comun. Astfel de grupuri au fost constituite de către 
majoritatea programelor Centrului Diecezan Caritas 
Iaşi.

De la asistenţialism la coparticipare 

Noile transformări din societatea actuală trebuie să 
conducă la o creştere a calităţii omului şi la o a�rmare 
mult mai clară a respectării demnităţii lui. Pentru 
aceasta, programele Centrului Diecezan Caritas Iaşi au 
încercat să ofere noi metode prin care să �e încurajate 
persoanele asistate şi aparţinătorii acestora la o 
coparticipare la acţiunile întreprinse pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă conform 
principiilor umane şi creştine. 
Pentru toate aceste demersuri în favoarea omului 
suntem recunoscători lui Dumnezeu şi tuturor celor 
implicaţi: angajaţi, voluntari, binefăcători, parteneri, 
reprezentanţi ai Bisericii şi ai societăţii civile, autorităţi 
centrale şi locale, �nanţatori, sponsori, reprezentanţi 
media, ai altor instituţii şi persoane �zice din ţară şi 
din străinătate. 
Sperăm ca dezvoltarea înregistrată de asociaţia 
noastră în 2009 să poată contribui într-o măsură cât 
mai bună la eradicarea sărăciei, deziderat stabilit de 
Uniunea Europeană pentru anul 2010, ANUL 
EUROPEAN DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI ŞI A 
EXCLUZIUNII SOCIALE. 

Director general,           Director executiv,
Pr. Egidiu Condac             Pr. Marius Adam
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Cuvânt introductiv Pr. Franz Lutum, un prieten constant al Centrului Diecezan Caritas Iaşi
Sfârşitul anului 2009 şi 
începutul anului 2010 ne-a 
făcut pe noi cei din Centrul 
Diecezan Caritas Iaşi să ne 
îndreptăm atenţia cu multă 
admiraţie spre prietenul şi 
binefăcătorul nostru, pr. 
Franz Lutum. Două mari 
evenimente au marcat 
existenţa parintelui în 
această perioadă de timp, 
menţionată mai sus, venind 
ca o recunoaştere şi 

încununare a activităţilor atât pe plan socio-caritativ cât şi 
pe plan spiritual- pastoral şi anume: Acordarea Medaliei de 
Onoare a Ordinului de Merit al Republicii Federale 
Germania - prin documentul special emis de către 
preşedintele R. F. Germania pe data de 23 Septembrie, 
momentul solemn având loc pe data de 19 ianuarie 2010 şi 
Jubileul de 50 de ani de preoţie sărbătorit pe 2 februarie 
2010.
Părintele Franz Lutum, s-a născut la 15 februarie 1932 în 
Billerbeck,Germania. La 2 februarie 1960 a fost hirotonit 
preot. După o activitate  de mai mulţi ani ca vicar în diferite 
parohii şi ca preot militar, în octombrie 1978 a fost numit 
paroh în comunitatea Duhul Sfânt din Emsdetten, unde a 
activat până în 2008 când a fost pensionat. 
În anul 1990, întâlnind un grup de seminarişti din Iaşi, 
România, veniţi în Germania pentru un schimb de 
experienţă pastorală şi socială printr-un program Kolping, 
părintele Lutum a iniţiat o colaborare strânsă cu dieceza de 
Iaşi şi de Bucureşti şi s-a angajat într-un mod constant în 
susţinerea proiectelor Caritas din dieceza de Iaşi.

Astfel din 1990 până astăzi pr. Lutum a organizat împreună 
cu un grup mereu în creştere de oameni binevoitori şi 
inimoşi din parohia Sfântul Duh din Emsdetten, Germania 

un număr de cca. 120 de transporturi umanitare 
(îmbrăcăminte, materiale de construcţii, alimente, materiale 
sanitare şi termice, mobilă, medicamente, instrumente 
medicale şi consumabile sanitare, aparatură medicală, cadre 
şi cărucioare pentru invalizi, centrale termice şi calorifere şi 
multe, multe altele) dar şi sponsorizări în favoarea Centrului 
Diecezan Caritas Iaşi, a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi şi a 
Arhidiecezei Romano- Catolice de Bucureşti.
O lucrare  în care părintele ne-a susţinut  de la început până 
la sfârşit a fost construirea unei noi locaţii pentru 
depozitarea diferitelor materiale şi ajutoare umanitare 
destinate programelor din cadrul Centrului Diecezan 
Caritas.

Mai presus de toate acestea rămâne însă o prietenie tot mai 
strânsă care anul acesta împlineşte 20 de ani.
Centrul Diecezan Caritas Iaşi îşi exprimă profunda 
recunoştinţă pentru această imensă implicare trup şi su�et a 
părintelui Lutum, mulţumindu-i în mod deosebit în numele 
atâtor oameni săraci care au bene�ciat de ajutorul său în 
diferite forme. Dumnezeu să răsplătească tot acest efort 
neobosit în slujirea Sa şi a aproapelui.



Centrul de Plasament
„Sf. Iosif”

Pe lângă cei 13 bene�ciari cu rezidenţă permanentă în Centrul de 
Plasament, în cadrul activităţilor cultural-educative pe care le desfăşurăm 
participă numeroşi bene�ciari din cadrul altor instituţii de ocrotire socială 
sau şcoli. Aceste activităţi sunt orientate spre dezvoltarea abilităţilor 
sociale şi de viaţă independentă ale bene�ciarilor, care să conducă atât la 
îmbunătăţirea percepţiei comunităţii locale asupra imaginii cu privire la 
tinerii instituţionalizaţi, cât şi la schimbarea atitudinii copilului şi 
tânărului faţă de sine şi vis-a-vis de posibilităţile de integrare şi 
participare la viaţa comunitară. Dintre aceste activităţi care au avut loc în 
anul 2009 enumerăm:
Caravana Primăverii

Perioada: martie 2009
Scop: Vizitarea familiilor de origine ale ben�ciarilor
Obiective: Întărirea relaţiilor dintre bene�ciari şi familia de origine cu 
prilejul zilei de 8 martie, prin vizitarea şi oferirea unei �ori mamei, mătuşii, 
bunicii, sau unei femei din familia de vacanţă.
Dragostea. Chipuri noi pentru o poveste veche.

Perioada: 01.05.2009 – 20.05.2009
Scop: Organizarea unui atelier formativ, pregătit de tineri şi pentru tineri. 
Obiective: Proiecţia a două �lme de interes pentru tineri şi adolescenţi, urmate 
de dezbateri şi întâlniri în grupe mici în cadrul cărora s-a urmărit stimularea 
capacităţii de re�ecţie şi discernământ privind propriile alegeri în viaţă.
Parteneri: Centrul Cultural Xaverianum, Centrul de Plasament Cămin “La 
Salle” 
Educaţia prin sport şi joc

Perioada: aprilie - mai 2009
Scop: Organizarea a patru întâlniri cu caracter sportiv.
Obiective: Utilizarea metodelor de educaţie nonformală, respectiv a 
sporutrilor şi jocurilor tradiţionale şi inovative, pentru  promovarea unui 
stil de viaţă sănătos. Schimbul de experienţă între cele două centre de 
plasament.  

Parteneri: Centrul de Plasament Cămin “La Salle” din cadrul 
Congregaţiei Fraţii Şcolilor Creştine
Atelierul de clown-terapie „Zâmbeşte şi trăieşte!”

Perioada: 18 - 26 iulie 2009
Scop: Formarea tinerilor prin însuşirea noţiunilor elementare 
ale modului de a � clown şi ale gândirii pozitive prin pregătirea 
şi prezentarea unui spectacol de clownerie.
Obiective: Ofeirea de stimuli care să favorizeze creşterea 
personală şi dezvoltarea creativităţii prin intermediul jocului. 
Oferirea instrumentelor e�ciente de interacţiune şi de 
comunicare, şi posibilitatea de învăţare a tehnicilor gândirii 
pozitive. Oportunitatea unui schimb intercultural între 
bene�ciarii proiectului şi tinerii voluntari italieni.  
Parteneri: Asociaţia Enzo B din Italia, Centrul de Plasament 
Cămin “La Salle”
Excursii cu caracter cultural-recreativ

Perioada: septembrie şi noiembrie 2009
Scop: Realizarea a două excursii, la Cetatea Neamţului şi Baza 
de agrement Ciric.
Obiective: Vizitarea unor obiective turistice din judeţul Neamţ, şi 
oferirea unui cadru recreativ la Baza de agrement Ciric din Iaşi.
Ziua Mondială pentru Drepturile Copilului

Perioada: noiembrie 2009
Scop: Sărbătorirea Zilei Mondiale pentru drepturile Copilului şi 
crearea unui cadru pentru întâlnire între colaboratorii şi 
partenerii Centrului.

Obiective: Promovarea drepturilor copilului şi a Convenţiei de 
la Geneva din 1924. Prezentarea realizărilor şi proiectelor de 
viitor ale Centrului de Plasament „Sf. Iosif”. 
Sărbătoarea Sfăntul Nicolae

Perioada: 6 decembrie 2009
Scop: Schimb de experienţă între copiii şi tinerii de la Centrul 
de Plasament „Sf. Iosif” şi cei de la grupul de cercetaşi din Valea 
Lupului.
Formarea corului liturgic

Perioada: noiembrie - decembrie 2009
Scop: Formarea unui cor cu bene�ciarii Centrului, care să cânte 
la Liturghia din a doua Duminică din Advent, transmisă în 
direct la Radio Iaşi.
Parteneri: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Radio Iaşi

Principalii �nanţatori: 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Renovabis 
Germania, KFD Muenster, ELMOL.

În anul 2009 a avut loc lucrarea de Reabilitarea termică, 
reducerea consumului de energie, revizuirea instalaţiei sanitare şi 
electrice renovare şi reamenajare spaţii a adăpostului 
socio-caritativ Centrul de Plasament „Sf. Iosif”- Centrul de Resurse 
pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” din cadrul Asociaţiei Centrul 
Diecezan Caritas Iaşi, �nanţate de bugetul de stat  prin Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Centrul de Plasament „Sf. Iosif” 
a fost în�inţat în luna octombrie a anului 1993, 

�ind un centru de tip familial cu rezidenţă 
permanentă pentru copii și tineri, și are ca scop 
apărarea drepturilor copilului a�at în di�cultate 

și oferirea de servicii calitative care să 
favorizeze reintegrarea socială

și familială a bene�ciarilor.
Bene�ciarii Centrului de Plasament „Sf. Iosif” sunt 

copii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, sau 
proveniţi din familii cu o situaţie socială deosebit 
de di�cilă.  Centrul oferă bene�ciarilor un mediu 
protectiv, suport educaţional, dreptul individual 

la dezvoltare �zică, psihică, morală şi intelectuală.  
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Centrul de Resurse pentru
copii şi tineret „Don Bosco”

Servicii oferite

• oferirea de suport educaţional (ajutor în pregătirea temelor, explicarea şi 
aprofundarea noţiunilor predate la şcoală, simulări de teste);

• oferirea unui minim suport material (rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
materiale pentru curăţenie);

• activităţi extraşcolare (vizite la muzee, case memoriale, mănăstiri, etc.);
• oferirea de cadouri (alimente, haine) cu ocazia sărbătorilor naţionale şi 

religioase (1 Iunie, Crăciun, Paşte);
• organizarea de festivităţi şi serbări cu asistaţi, pentru ei şi pentru familiile 

acestora;
• vizionarea de spectacole, casete video cu scop educativ;
• activităţi cu caracter civic pentru păstrarea curăţeniei şi ordinii;
• iniţierea copiilor în lucru pe calculator; jocuri recreative;
• oferirea unei supliment alimentar.

1. “ O Floare pentru o viaţă” 

Perioada: 15 februarie -8 martie 2009.
Descrierea activităţii: Acţiunea “O �oare pentru o viaţă” a  adus în acest an 
un strop de noutate: au fost oferite �ori şi mămicilor de vârsta a treia. Pe 
lângă cele două maternităţi, Maternitatea “Cuza Vodă” şi Maternitatea 
“Elena Doamna” din Iaşi, spiritul zilei de 8 Martie a cuprins şi azilul de 
bătrâni “S�nţii Împăraţi Constantin şi Elena”. 
Scop: Sensibilizarea opiniei publice şi a comunităţii ieşene cu privire la 
încurajarea şi sprijinirea mămicilor de orice vârstă. 
Parteneri: Sc. FloraLine S.R.L, Acţiunea catolică a copiilor, Parohiile 
Romano-Catolice din oraşele Iaşi, Roman şi Bacău, Radio Iaşi.
2. “1 Iunie – Priviri către copilărie” 

Perioada: 18 mai-1 iunie 2009.
Descrierea activităţii: Campanie de sensibilizare a opiniei publice cu 
privire la copiii care provin din familii dezorganizate şi necesitatea 
integrării şi sprijinirii acestora. Copiii din cadrul centrului au prezentat în 

Parcul Copou un program artistic, obiecte confecţionare de ei 
şi au organizat un concurs de desene pe asfalt. În aceste activităţi 
au fost antrenaţi copiii, părinţii şi bunicii prezenţi în parc. 
Scop: Dezvoltarea în rândul comunităţii a spiritului de 
solidaritate faţă de copiii care provin din familii defavorizate şi 
creşterea gradului de integrare socială a bene�ciarilor din 
cadrul Centrului. Promovarea unei lumi cu drepturi şi şanse 
egale pentru copii.
Parteneri: Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, 
Universitatea   “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. 
3. Tabără socio – culturală. Teatrul de marionete 

Perioada: 12-27 iulie 2009, Regniowez, Franţa.
Descrierea activităţii: 24 de copii din cadrul Centrului de 
Resurse pentru Copii şi Tineret “Don Bosco”, împreună cu 3 
voluntari şi cei 3 angajaţi au participat timp de 2 săptămâni la 
activităţile organizate de către voluntarii francezi în localitatea 
Regniowez, Franţa. Pe parcursul acestor săptămâni copiii şi-au 
însuşit arta confecţionării şi mânuirii marionetelor. 
Scop: Organizarea unui teatru de marionete prin dezvoltarea 
unor abilităţi complexe de confecţionare şi mânuire a acestora, 
dezvoltarea capacităţii de socializare şi comunicare în rândul 
celor 24 de copii precum şi cunoaşterea şi descoperirea unei 
noi culturi. Dezvoltarea abilităţilor de lucru cu copiii şi de 
animare a grupurilor pentru voluntarii şi angajaţii din cadrul 
proiectului. 
Parteneri: Secours Catholique Delegation Remis - Ardennes – 
Caritas Franţa. 

4. “Pe urmele lui Don Bosco” 

Perioada: 28-30 iulie 2009. 
Descrierea activităţii: Grupul format din copii şi animatori ai 
Centrului au reuşit să ajungă pe urmele celui sub egida căruia 
îşi desfăşoară activitatea. Cei din cadrul Centrului de Resurse 
pentru Copii şi Tineret “Don Bosco” au vizitat centrele “Don 
Bosco” şi Muzeul Egiptean din Torino, Italia. A fost o ocazie 
unică prin care grupul a descoperit multe lucruri cu privire la 
istoria vieţii lui Don Bosco, şi au văzut pe viu locurile care au la 
bază spiritul caritativ si umanitatea promovată de Sfântul Ioan 
Bosco.
Scop: Vizitarea centrelor Don Bosco şi cunoaşterea istoricului 
locurilor printr-un contact direct cu oamenii şi lucrurile pe care 
Sfântul Ioan Bosco le-a lăsat în urmă. Insu�area unei conduite 
morale corecte celor 24 de copii prin prezentarea concretă şi la 
faţa locului a exemplului “ Don Bosco”. 
Parteneri: Muzeul Egiptean din Torino, Salezienii lui Don Bosco.
5. “În aşteptarea lui Moş Crăciun“ 

Perioada: 6- 17 decembrie 2009. 
Descrierea activităţii: Luna decembrie a fost dedicată 
sărbatorilor de iarnă, ocazie cu care copii din cadrul Centrului 
au organizat şi susţinut o serbare. Tot în această lună diverşi 
donatori individuali au avut bunăvoinţa de a dona pachete 
alimentare familiilor bene�ciarilor. 
Scop: Dezvoltarea abilitaţilor organizatorice ale celor 40 de 
bene�ciari, implicarea în acţiuni de voluntariat a comunităţii ieşene. 
Parteneri: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Centrul de Resurse pentru 
Copii si Tineret „Don Bosco”,

proiect de tip „after school” , în�inţat
de Caritas în Septembrie 2000,

se adresează copiilor de vârstă școlară mică
ce traversează o criză, provocată

de lipsa unor factori de origine 
materială sau psiho-afectivă.

Obiectivele noastre:
Oferirea de sprijin educaţional
şi material copiilor din familii.

Îmbunătăţirea imaginii de sine prin abordarea
unor metode educaţionale interactive de grup.

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare: sprijin, 
îndrumare şi suport pentru fiecare copil în parte.

• Formarea voluntarilor în domeniu.
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Biroul de Asistenţă
Socială Caritas

Scopul proiectului: Restituirea demnităţii umane şi însoțirea persoanei 
a�ate într-o perioadă di�cilă din viaţă (sărăcie, marginalizare) până la 
eliberarea progresivă de cauzele care au adus-o în situaţia de a solicita 
ajutor, antrenând şi societatea în această transformare a individului.
Obiective: 
1. Identificarea nevoilor urgente şi latente în teritoriu prin oferirea posibilităţii 

persoanelor şi familiilor defavorizate aflate în dificultate de a fi înţelese şi 
ascultate. 

2. Primirea, ascultarea şi orientarea persoanelor în dificultate în acord cu 
nevoile lor: servicii de informare şi consiliere iniţială.

3. Stimularea, responsabilizarea, recunoaşterea şi susţinerea drepturilor 
persoanelor aflate în dificultate şi oferirea de servicii de consultanţă şi 
suport (material, financiar) familiilor aflate în dificultate.

4.  Favorizarea unui model de solidaritate între persoanele din comunitate. 
5. Furnizarea de servicii de asistenţă socială în cadrul parteneriatelor cu diferite 

instituţii publice şi private.
6. Lansarea de mesaje şi antrenarea lumii creştine şi a societăţii civile în 

direcţia unei mai bune cunoaşteri a realităţilor din teritoriu. 

Activităţi şi rezultate: 

“Bucuria Lucrurilor Simple”

Perioada: 22 ianuarie 2009.
Descriere: Activitatea a constat în vizionarea unui �lm cu o tentă 
moralizatoare şi chiar educativă pentru toţi acei bunici care au în grija lor 
nepoţi. 
Scopul activităţii a fost de a aduce un zâmbet pe chipurile persoanelor de 
vârsta a treia, care astăzi îşi găsesc foarte greu locul în societate.

„O rază de lumină pentru sufletul lor”

Perioada: 5-8 aprilie 2009.
Descriere: În luna aprilie voluntarii Biroului de Asistenţă Socială Caritas au 
împărţit tricouri în căminele studenţeşti din Iaşi în schimbul unei 

contribuţii ce a fost folosită la sprijinirea unor familii, cu câte un 
pachet de alimente şi jucării pentru copii, în preajma 
sărbătorilor de Paşti. 
Scop: Achiziţionarea de alimente şi jucării în preajma 
sărbătorilor pascale pentru 25 de familii aproximativ 50 de 
persoane defavorizate, copii şi adulti, bene�ciari ai 
programului.

 “ Întâlnire europeană a persoanelor care trăiesc în sărăcie”

Perioada: 15-16 mai 2009.
Descriere: În perioada 15-16 mai s-a desfăşurat la Bruxelles a 
opta Întâlnire europeană a persoanelor care trăiesc în sărăcie, 
organizată de către Comisia Europeană, preşedinţia cehă a UE 
şi Reţeaua Europeană Antisărăcie (EAPN).
Scopul întâlnirii a fost acela de a da cuvântul persoanelor care 
trăiesc în sărăcie şi de a stabili un dialog cu oamenii politici şi 
factorii de decizie la nivel european, dar şi naţional. 
Partener: Iulius Mall

„Lumea văzută de jos”

Perioada: 18 mai 2009.
Descriere: “Lumea vazută de jos” este un proiect prin 
intermediul căruia Biroul de Asistenţă Socială Caritas Iaşi a 
dorit să ofere oportunitatea copiilor ce provin din familii 
defavorizate cu vârste cuprinse între 8-12 ani să surprindă prin 
fotogra�e imagini semni�cative pentru copilăria lor. 
Scop: Dezvoltarea imaginaţiei copilului, socializarea cu ceilalţi copii 
şi descoperirea lumii înconjuratoare prin intermediul fotogra�ei. 

Atelier de terapie prin artă în cadrul proiectului “Spunem NU 
Sărăciei şi drogurilor”

Perioada: iulie- decembrie 2009.
Descriere: Prin proiectul Spunem NU sărăciei şi drogurilor, 
aprobat de către Primaria Municipiului Iaşi, s-a realizat un 
atelier de terapie prin artă unde au participat copii ce provin 
din medii defavorizate.
Scop: Prin aceasta activitate s-a urmărit caracterul terapeutic al 
demersului asistenţial care a avut ca �nalitatea o mai bună 
integrare a copiilor proveniţi din medii defavorizate social.

“Expoziţie cu vânzare de fotogra�i şi obiecte organizată în 
Iulius Mall”
Perioada: 2-4 octombrie.
Descriere: În luna octombrie 2009, în incinta Iulius Mall, Biroul 
de Asistenţă Socială Caritas Iaşi a  organizat o expoziţie cu 
vânzare de fotogra�i şi obiecte, realizate de către copii ce 
provin din medii defavorizate.
Scop: Strângerea de fonduri necesare achiziţionării de 
medicamente, alimente, jucării şi hăinuţe celor 50 de copii ce 
provin din familii sărace, bene�ciari ai Biroului de Asistenţă 
Socială Caritas Iaşi. 

Finanţatori principali: Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei 
Sociale, Consiliul Local al Municipiului Iaşi, KFD Muenster 
Germania.

Biroul de asistență socială Caritas
este un program în�inţat în anul 2000 şi care 

urmăreşte reducerea numărului de persoane şi 
familii defavorizate, prin dezvoltarea de proiecte 

şi prin oferirea de asistenţă socială adaptată 
nevoilor acestei categorii.
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Centrul de inserţie 
socio-profesională 
pentru tineri în dificultate

Proiectul are 3 obiective generale : 

1. Cali�carea tinerilor în tâmplărie, cu obţinerea diplomei de cali�care 
avizată de Ministerul Muncii;
2. Inserţia şi medierea tinerilor pe piaţa forţei de muncă;
3. Valorizarea tinerilor, autonomia lor, identi�carea propriului drum în 
viaţă.

Activităţi şi rezultate
Calificarea  tinerilor beneficiari

Perioada: septembrie 2008- martie 2009; octombrie 2009-februarie 
2010.
Scop: creşterea posibilităţilor de angajare a tinerilor care provin din 
medii familiare defavorizate social.
Obiective: integrarea socio-profesională a tinerilor cu posibilităţi 
reduse de formare.

Autorizarea Centrului Diecezan Caritas Iaşi ca şi furnizor de formare 
profesională în calificarea de “tâmplar universal”

Perioada: iulie - august 2009.
Scop: reducerea costurilor de realizare ale proiectului – până în acest 
an cali�carea era facută de către o altă organizaţie, subcontractată de 
către C. D. Caritas în cadrul proiectului, deoarece aceasta avea 
autorizaţiile necesare şi putea oferi diplome recunoscute de 
autorităţi.
Obiective: coordonarea  derulării cursului de cali�care şi oferirea 
diplomelor de absolvire bene�ciarilor proiectului.

Seminarii de formare şi de dobândire a deprinderilor de viaţă 
independentă

Perioada: ianuarie 2009-decembrie 2009.
Scop: creşterea gradului de autonomie în conformitate cu 
vârsta şi cu cerinţele impuse de mediul social în care se 
dezvoltă, cu ajutorul specialistilor.
Obiective: achiziţionarea deprinderilor de socializare, de 
inter-relaţionare, a bunelor maniere şi a modului corect de 
comportament în funcţie de situaţiile în care se găsesc.

Monitorizarea tinerilor: aprilie 2009 - septembrie 2009

Perioada: mai 2009-octombrie 2009.
Scop: susţinerea tinerilor în asumarea noului statut de 
persoană independentă.
Obiective: păstrarea locului de muncă de către tinerii 
bene�ciari, convieţuirea armonioasă cu colegii din spaţiile 
de cazare, respectarea obligaţiilor contractuale cu furnizorii 
de servicii. 

Medierea pe piaţa forţei de muncă

Perioada: martie 2009-aprilie 2009.
Scop: facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor asistaţi.
Obiective: identi�carea unui loc de muncă pentru tinerii 
care au absolvit cursul de cali�care. În anul 2009, 17 din cei 
20 tineri care au urmat cursul de cali�care au absolvit iar 15 
dintre ei au fost angajaţi şi au un loc de muncă stabil.

Parteneri: 
Clementia – Dusseldorf,  D.G.A.S.P.C. Iaşi, Fundaţia 
Umanitară „Omenia”, Congregaţia „Fraţii Şcolilor Creştine”,  
S.C. Kibo Construct S.R.L, „Auteuil International”.

Centrul de inserţie socio-profesională
 pentru tineri în di�cultate 

a fost în�inţat în anul 2002 şi este adresat   
tinerilor cu un nivel şcolar precar şi cu o situaţie 

familială critică (părinţi alcoolici, familii 
monoparentale sau numerose,

situaţie �nanciară de�citară).
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Biroul de evaluare,
Prevenire și Consiliere
Antidrog

Scopul programului este de a preveni consumul de droguri legale şi 
ilegale în rândul tinerilor.

Obiective:
• Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei tinere; 
• Sensibilizare factorilor de decizie cu privire la necesitatea implementării 

de programe antidrog coerente şi permanente;
• Conştientizarea populaţiei cu privire la implicaţiile bio-psiho-sociale ale 

consumului de substanţe psihoactive.

Activităţi realizate în 2009:

Prevenire şi informare:  

Au fost implementate activităţi de prevenire în cadrul campaniei 
„Învaţă să alegi viaţa!” în trei Grupuri Şcolare din Iaşi:  „Anghel Saligny”, 
„Mihail Sturdza” şi  „Ştefan Procopiu”.
Au fost aplicate 450 chestionare şi s-au realizat 40 de seminarii de 
prevenire, în cadrul cărora au fost informaţi despre efectele negative 
ale drogurilor un număr de 700 elevi din clasele IX-XII. 

Eveniment Cineforum - „Ziua Internaţională de luptă împotriva 
fumatului”.- A fost organizat în data de 28 mai 2009, la Casa de Cultură 
„Mihai Ursachi” în cadrul căruia a fost difuzat �lmul „The Insider”. 

„Cupa Fotbal pentru sănătate” - În parteneriat cu Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi, 
Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi şi Jandarmeria Română – 
Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, cu sprijinul Clubului Sportiv 
Politehnica Iaşi, a fost organizată în perioada 25-29 mai 2009, prima 
ediţie a mini-campionatului de fotbal sub deviza “Marchează pentru 
viaţă!” pentru a celebra data de 31 mai - “Ziua Internaţională de Luptă 
Împotriva Fumatului”. 

Campanie de sensibilizare a comunităţii ieşene – Activitatea 
a fost derulată în cadrul proiectului „Spunem Nu sărăciei şi 
drogurilor”, �nanţat de către Primăria Municipiului Iaşi. Au 
fost distribuite scrisori de sensibilizare către 250 de familii 
din comunitatea ieşeană şi două tipuri de a�şe în care au 
fost mediatizate serviciile Biroului Antidrog şi activităţile 
proiectului �nanţat de către Primăria Iaşi.

Studiu sociologic cu privire la consumul de droguri – În 
parteneriat cu S.C. Program Evaluation S.R.L. reprezentată 
de Conf. Dr. Ştefan Cojocaru, a fost derulat în intervalul 
aprilie-iunie 2009, studiul sociologic “Consumul de droguri 
în rândul studenţilor din Iaşi. Prevalenţă, atitudini şi 
cunoştinţe”.

Conferinţă - “Consumul de droguri în rândul studenţilor din 
Iaşi. Prevalenţă, atitudini şi cunoştinţe”. – Evenimentul 
“Consumul de droguri în rândul studenţilor din Iaşi. 
Prevalenţă, atitudini şi cunoştinţe” a fost organizat în data 
de 30 iunie 2009, în incinta localului „Memories Ca�e”.

Distribuire materiale informative – Pe parcursul anului 2009 
au fost distribuite 924 de manuale informative “Capcana 
drogurilor”.

Activităţi de formare pentru voluntari şi tineri specialişti

În perioada 29-30 aprilie 2009, a avut loc al treilea modul al 
seminarului de informare „Implicaţii bio-sociale ale 

consumului de droguri în rândul tinerilor din România”. 
În cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, Biroul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a organizat, în 
perioada 13-14 mai 2009,  seminarul „Managementul 
voluntarilor”. 
În data de 30 noiembrie 2009 a fost organizat cursul 
„Managementul voluntarilor”, la care au participat studenţi, 
elevi şi specialişti din Iaşi (voluntari Caritas Iaşi). 
Evenimentul a fost organizat cu ocazia zilei de 5 Decembrie, 
Ziua Internaţională a Voluntarilor.

Programul antidrog 
face parte din reţeaua naţională antidrog a 

Confederaţiei Caritas România, funcţionează în 
Iaşi începând cu data de 1 Noiembrie 2006 şi este 
acreditat drept „Serviciu de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog” de către Comisia de 
Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din 

cadrul Direcţiei de Muncă, 
Solidaritate Socială şi Familie Iaşi.

12 13



Programul „Servicii
de Îngrijire la Domiciliu”

În 2009, echipa de îngrijiri la domiciliu, formată din 57 de angajaţi 
împreună cu cei 106 de voluntari ai  programului de îngrijiri la domiciliu, 
au asistat la domiciliu un număr de 1641 persoane, cărora li s-au oferit:
• 337.130 servicii medicale, 
• 125.523 îngrijiri de bază,
• 125.334 servicii comunitare.  

Obiective:
1. Creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate prin oferirea de servicii de 

îngrijiri la domiciliu, atât sociale cât şi medicale, în decursul derulării 
proiectului; 

2. Creşterea gradului de integrare şi participare socială a persoanelor 
asistate imobilizate la pat sau la domiciliu în decursul unui an prin 
realizarea de activităţi de socializare pentru acestea;

3. Creşterea gradului de performanţă a specialiştilor şi voluntarilor 
implicaţi în proiect prin organizarea de sesiuni de cursuri de formare şi 
perfecţionare;

4. Creşterea responsabilităţii comunităţii şi administraţiei locale prin 
antrenarea acestora în acest tip de activitate;

5. Scăderea gradului de solicitare pentru familiile ce îngrijesc aparţinători 
imobilizaţi la pat sau la domiciliu.

Alte activităţi realizate în 2009:

1. Deschiderea a 4 centre noi de îngrijire la domiciliu: la Oţeleni-judeţul 
Iaşi, Dămieneşti-judeţul Bacău, Pîrgăreşti-judeţul Bacău  şi Siret-judeţul 
Suceava. 

Perioada: aprilie, octombrie, decembrie 2009. 
Scop: Dezvoltarea reţelei de centre de îngrijire la domiciliu care oferă 
servicii socio-medicale persoanelor vârstnice, imobilizate la pat sau la 
domiciliu.

Obiectiv: Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
imobilizate la pat sau la domiciliu din aceste localităţi prin 
oferirea de servicii socio-medicale la domiciliu.

Parteneri: Consiliul Local Oţeleni, Consiliul Local Dămieneşti, 
Consiliul Local Pârgăreşti, Consiliul Local Siret, Consiliul 
Judeţean Bacău,  SC. Holzindustrie Schweighofer SRL. 

2. Pelerinajul persoanelor bolnave, la Cacica 

Perioada: 13 mai 2009.
Prezentare generală: Cu ocazia celei de-a XVII-a Zi Mondială 
a Bolnavului la nivel Diecezan, Programul „Servicii de 
Îngrijiri la Domiciliu” a organizat în data de 13 mai 2009 un 
pelerinaj special al bolnavilor şi al personalului medical, la 
Sanctuarul marian de la Cacica. La eveniment au participat 
aproximativ de 500 de bolnavi însoţiţi de preoţii şi persoane 
consacrate din comunităţile lor parohiale.
Parteneri: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, O�ciul pentru 
Pastoraţia Sanitară, Congregaţia „Fiicele S�ntei Maria a 
Divinei Providenţe” Iaşi, Parohiile Romano-Catolice din 
Dieceza de Iaşi.

3. Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice

Perioada: 1 octombrie 2009.
Prezentare generală: În data de 1 octombrie 2009, 
Programul “Servicii de Îngrijiri la Domiciliu” în colaborare cu 
Parohiile Romano-Catolice şi alte asociaţii şi congregaţii dar 

şi cu numeroşi voluntari din zonele unde îşi desfăşoară 
activitatea, a organizat un moment festiv în cinstea 
persoanelor vârstnice, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Vârstnicului. Acest eveniment a fost marcat în următoarele 
localităţi: Iaşi, Bacău, Roman, Oneşti, Suceava, Husi, Iugani, 
Săbăoani şi Oţeleni.
Parteneri: Congregaţia „Fiicele S�ntei Maria a Divinei 
Providenţe” Iaşi, Congregaţia „Surorile Sfântului Paul” 
Oneşti, Congregaţia „Fiicele Duhului Sfânt” Iugani, Asociaţia 
caritativă „Sf. Vincenţiu de Paul” Oneşti, Grupul Vocal 
Instrumental „Seniori” din Iaşi, Asociaţia Caritas Bacău, 
Asociaţia Caritas Roman, Acţiunea Catolică, Parohiile 
Romano-Catolice din Iaşi, Bacău, Roman, Oneşti, Suceava, 
Husi, Iugani, Săbăoani şi Oţeleni. 

4. Desemnarea Centrului Diecezan Caritas Iaşi ca model de 
bună practică pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu 
adresate persoanelor vârstnice. 

Perioada: iunie – octombrie 2009.
Scop:
• promovarea modelelor de bune practici în domeniul asistenţei 

sociale a persoanelor vârstnice;
• atragerea susţinerii publice şi sensibilizarea unor actori cheie 

asupra problematicii vârstnicilor (instituţii publice şi private, 
mass-media).

Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”
Scopul programului este creşterea calităţii vieţii şi 

a gradului de integrare socială a persoanelor 
dependente, imobilizate la pat sau la domiciliu 

prin acordarea de servicii specializate de îngrijiri 
la domiciliu şi organizarea de acţiuni de 

socializare pentru acestea.
În 2009, echipa de îngrijiri la domiciliu, formată 

din 57 de angajaţi împreună cu cei 106 de 
voluntari ai  programului de îngrijiri la domiciliu, 

au asistat la domiciliu un număr de 1641 
persoane, cărora li s-au oferit: 337.130 servicii 

medicale, 125.523 îngrijiri de bază, 125.334 
servicii comunitare.  
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Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport-secţia 
Kinetoterapie, Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu de Paul”, 
Conferinţa „Sf. Iosif” Oneşti, Congregaţia "Fiicele S�ntei 

Maria a Divinei Providenţe" (Opera "Don Alois Guanella") 
Iaşi, Congregaţia Fiicelor Sf. Francisc de Assisi, Direcţia de 
Asistenţă Comunitară Iaşi, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă.

În cadrul proiectului „PENTRU SENIORII NOŞTRI – Reţea de 
ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele 
vârstnice” dezvoltat de către Fundaţia Principesa Margareta a 
României, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a fost desemnat model de 
bună practică pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu adresate 
persoanelor vârstnice, bene�ciind, în luna iunie 2009, de vizita 
reprezentanţilor ai 10 ONG-uri din ţară care sunt implicate în activităţi 
sociale adresate vârstnicilor. De asemenea a fost organizat şi un 
seminar regional la Iaşi la care au participat reprezentanţi ai 
atorităţilor locale şi ai ONG-urilor care oferă servicii sociale 
persoanelor vârstncice din regiunea Moldovei.

Parteneri:
Fundaţia Principesa Margareta a României, Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi, Direcţia de Asistenţă 
Comunitară Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Fundaţia Solidaritate şi 
Speranţă.

Finanțatorii programului:
• Consiliul Judeţean Bacău,
• Consiliul Judeţean Suceava,
• Consiliul Local Bacău, 
• Consiliul Local Huşi,
• Consiliul Local Săbăoani,
• Consiliul Local Mirceşti,
• Consiliul Local Răchiteni,
• Consiliul Local Hălăuceşti,
• Consiliul Local Sagna,
• Consiliul Local Oţeleni,
• Consiliul Local Dămieneşti,
• Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
• SC. Holzindustrie Schweighofer Srl,
• Fundatia ELMOL,
• Fundaţia Vodafone România.

Activitati realizate cu sprijinul: Parteneri/Colaboratori:
Direcţiile de Muncă şi Protecţie Socială din judeţele Iaşi, Bacău, 
Neamţ, Suceava, Vaslui, Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi, 
Bacău, Neamţ, Suceava, Vaslui,  Asociaţia Caritas Roman, Asociaţia 
Caritas Bacău, Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif”, Universitatea „Al. I. 

 Deschiderea o�cială a Centrului 
de Îngrijire la Domiciliu Siret
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 Deschiderea o�cială a Centrului 
de Îngrijire la Domiciliu Oțeleni

Ziua Mondială a Vârstnicului
Bacău

Ziua Mondială a Bolnavului
13 mai 2009, Cacica



Biroul de Asistenţă şi 
Consiliere pentru persoane 
cu Handicap (B.A.C.H.)

Servicii oferite:
• Informare şi Consiliere. Prin consiliere se urmăreşte clarificarea problemelor 

cu care se confruntă clienţii şi sprijinirea acestora, în descoperirea resurselor 
proprii pentru a le soluţiona. 

• Promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi. Scopul muncii de 
promovare este de a sprijini persoanele cu dizabilităţi în lupta lor pentru 
asigurarea drepturilor şi îmbunătăţirea lor.

• Integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Integrarea persoanelor cu dizabilităţi 
se realizează prin acţiuni cum ar fi: campanii de informare şi sensibilizare, 
organizare de activităţi cu şi pentru persoanele cu dizabilităţi, cursuri pentru 
părinţi, aparţinători ai persoanelor cu dizabilităţi şi specialişti.

• Organizarea şi derularea de grupuri de suport. Scopul grupurilor de suport 
este ca membri săi să se ajute reciproc, bazându-se pe experienţa lor proprie, 
de a lupta împreună pentru drepturile lor. 

• Dezvoltarea unei reţele. Necesitatea dezvoltării unei reţele între noi şi alte 
organizaţii/instituţii din domeniu a apărut pentru a putea accesa mai multe 
servicii, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi pentru a creşte calitatea serviciilor.

Activităţi, evenimente organizate pe parcursul anului 2009
Servicii de Kinetoterapie oferite la domiciliul beneficiarilor  BACH

Perioada: ianuarie – iunie; octombrie – decembrie 2009.
Scop: îmbunătăţirea stării de sănătate a persoanelor cu dizabilităţi. 
Obiectiv: oferirea de servicii kinetoterapeutice bene�ciarilor. 
Parteneri: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport, secţia Kinetoterapie şi Motricitate Specială.
Grupul de socializare “Dimineaţa la cafea”

Perioada: martie 2009 – prezent.
Scop: sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în procesul de integrare 
socială şi profesională.
Obiective: 
• informarea cu privire la legislaţie, metode şi mijloace de recuperare activă, 

servicii existente în comunitate;
• dezvoltarea abilităţilor de relaţionare;

• formarea sentimentului de apartenenţă la un grup social;
• participarea la activităţi recreative.
Participanţi: persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora, 
voluntari şi specialişti în diverse domenii.
Piesa de teatru „Chiriţa în balon”

Perioada: mai – iulie 2009.
Scop: schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii cu privire 
la  persoanele cu dizabilităţi.
Obiective: 
• dezvoltarea abilităţilor artistice în rândul persoanelor cu dizabilităţi;
• dezvoltarea relaţiilor sociale.
Participanţi: persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora, 
voluntari, studenţi, comunitatea ieşeană.
Concurs de pescuit pentru persoane cu dizabilităţi

Perioada: 10 septembrie 2009. 
Scop: promovarea activităţilor sportive precum şi dezvoltarea 
relaţiilor sociale în rândul persoanelor cu dizabilităţi.
Obiective:
• implicarea persoanelor cu dizabilităţi în derularea de activităţi 

sportive;
• formarea sentimentului de apartenenţă la o echipă.
Locaţia: baza pentru agrement şi pescuit sportiv din localitatea 
Ciurea, judeţul Iaşi.
Participanţi: persoane cu dizabilităţi din judeţul Iaşi, voluntari.
Curs de viaţă activ-independentă pentru persoane cu dizabilităţi 
şi însoţitori

Perioada: 3 – 5 decembrie 2009.

Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi 
a membrilor familiei din care fac parte prin instruirea în cadrul 
unui curs de pregatire teoretică şi practică cu privire la 
insuşirea tehnicilor necesare dobândirii autonomiei de 
deplasare şi a capacităţii de autoservire.
Obiective: 
• însuşirea unor aspecte legate de importanţa recuperării medicale;
• dezvoltarea abilităţilor de viaţă activ-independentă în societate.
Locaţia: sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 
specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială din cadrul 
Universităţii “Al. I.Cuza” Iaşi.
Participanţi: persoane cu dizabilităţi locomotorii, membri ai 
familiei sau însoţitori, voluntari.

BACH Bacău
“Aripi spre libertate”
Perioada: 01 Iunie 2009.
Scop: promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu 
dizabilităţi în comunitatea locală şi nu numai.
Obiective:
• sărbătorirea diversităţii umane cu ocazia Zilei Copilului;
• crearea unui impact pozitiv în comunitatea locală.
Locaţie: parcul de lângă Teatrul de Păpuşi (oraşul Bacău).
Participanţi: persoane cu dizabilităţi, bene�ciari ai altor 
proiecte Caritas Bacău, voluntari.
Parteneri: Primăria Municipiului Bacău, Organizaţia Naţională 
“Cercetaşii României”, Centrul Local “Sfânta   Cruce”, Trustul 
Media Deşteptarea Bacău.

Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru 
persoane cu Handicap (B.A.C.H.) 

face parte din reţeaua naţională B.A.C.H. care 
funcţionează la nivelul Confederaţiei Caritas 

România. În Dieceza de Iaşi sunt prezente două 
birouri BACH: primul funcţionează în Iaşi din anul 

2001 iar celălalt funcţionează la 
Bacău din luna octombrie 2006.

BACH urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor cu handicap şi promovarea 

integrării lor în societate.
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Intervenţii în situaţii
de urgenţă şi calamităţi
naturale

Proiectul urmăreşte implementarea programelor de prevenţie a 
calamităţilor şi pregătirea comunităţilor pentru situaţii de urgenţă 
precum şi prezenţa echipelor de intervenţie în zonele afectate de 
calamităţi naturale pentru a oferi persoanelor afectate suport material 
şi psiho-social.

Programul Intervenţii în situaţii de urgenţă şi calamităţi naturale a 
avut în anul 2009 sloganul “Să �m pregătiţi pentru situaţii de 
urgenţă”.

Două comunităţi, Buruieneşti - judeţul Neamţ şi Satu Nou – judeţul 
Bacău au înţeles cât de important este să �e pregătiţi pentru 
inundaţii, cutremure şi alte calamităţi naturale. 

Adevăraţii protagonişti ai acestui program sunt tinerii comunităţilor și 
grupurile de voluntari care îşi doresc să aibă o comunitate mai sigură.

Aceștia, au participat la două cursuri unde au învăţat metode de lucru 
cu comunitatea, au realizat interviuri pentru a identi�ca riscurile 
comunităţii şi împreună am desenat o hartă a riscurilor.

Am analizat apoi vulnerabilităţile pentru a propune măsuri concrete 
de eliminare a acestor riscuri în care să se implice toată comunitatea. 
În urma acestor analize oamenii au devenit conştienţi de riscurile în 
care trăiesc, dar în acelaşi timp au înţeles că o schimbare a situaţiei 
este posibilă şi depinde în mare măsura de ei.

De aceea, la Buruieneşti s-a făcut primul pas, când am organizat, 
împreună cu un grup de voluntari, Sărbătoarea recoltei. A fost un 
moment de întâlnire, de dialog, bucurie de a � împreună dar şi de 
propuneri concrete pentru comunitate. A fost momentul când am 
prezentat toată munca depusă de către voluntari, dar şi momentul 

propunerii acţiunilor concrete: curăţarea şanţurilor, 
plantarea de copaci, acţiuni de ecologizare, montarea de 
plăcuţe de avertizare precum şi multe acţiuni comune care 
să unească comunitatea.

Prin munca depusă în cadrul acestui program, grupul de 
tineri a înţeles că cel mai important obstacol care trebuie 
depăşit pentru a asigura o siguranţă sporită în comunitate 
este diviziunea, individualismul care împiedică persoanele 

să se simtă membri ai unei comunităţi, capabili să lucreze 
împreună pentru binele comun. 

Vom continua pe parcursul anului 2010 programul de 
reducere a riscului de dezastre, prin implicarea 
comunităţilor şi a autorităţilor locale în activităţile concrete, 
şi astfel, lucrând împreună să devină uniţi în lupta de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă..

Proiectul de intervenţii în situaţii de urgenţă şi 
calamităţi naturale face parte din reţeaua 

naţională Emergency din cadrul Confederaţiei 
Caritas România.
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Voluntariat

Zilele voluntarului CARITAS 
Descriere: Centrul Diecezan Caritas Iaşi a organizat o serie de 
evenimente, în cadrul campaniei anuale de promovare a 
voluntariatului derulată cu ocazia zilei de 5 Decembrie, "Ziua 
internaţională a voluntarilor".

Cursul "Managementul voluntarilor"

În data de 30 noiembrie, Biroul Antidrog împreună cu  Departamentul 
de Voluntariat  au susţinut  cursul "Managementul voluntarilor" 
adresat tinerilor, studenţilor, elevilor, cadrelor didactice şi 
specialiştilor din Iaşi interesaţi de acest domeniu. Cursul a fost unul 
interactiv punându-se un accent deosebit pe probleme practice 
legate de lucrul cu voluntarii în implementarea activităţilor speci�ce şi 
comunicarea în cadrul echipei. 

Masa rotundă: “Experienţe în lucrul cu voluntarii”

La această dezbatere, care şi-a propus să aducă în prim plan 
voluntariatul şi promovarea mişcării voluntare în cadrul comunităţii 
ieşene şi nu numai, au participat parteneri ai Centrului Diecezan 
Caritas Iaşi care au împărtăşit din experienţa lor în lucrul cu voluntarii. 
Au fost  tratate aspecte ce ţin de plus-valoarea adusă de voluntari în 
cadrul organizaţiilor dar şi de problemele întâmpinate în recrutarea 
anumitor categorii de voluntari.

Bal Mascat 

Pentru a răsplăti munca şi efortul depus de către voluntari, Gala 
Voluntarilor 2009  a fost organizată sub forma unui Bal Mascat  Au 
participat 65 de voluntari. În cadrul Balului Mascat a fost organizată o 
licitaţie cu obiecte oferite de angajaţii Caritas. Scopul acestei licitaţii a 
fost strângerea de fonduri pentru a sprijini un bene�ciar al proiectului 
Don Bosco.

Cursul “Ce înseamnă a � voluntar la Centrul 
Diecezan Caritas Iaşi?”
Descriere: În data de 9 decembrie 2009 a fost susţinut un 
curs pentru două clase de la Colegiul Mihai Eminescu. 
Cursul face parte dintr-o colaborare mai amplă pe care 
intenţionăm să o dezvoltăm între cele două instituţii şi care 
urmareşte implicarea liceenilor în activităţi de voluntariat în 
cadrul proiectelor derulate de către Caritas Iaşi.

Participare la Funda Umană
Descriere: Centrul Diecezan Caritas Iaşi a răspuns invitaţiei 
de a � partener în cadrul unei manifestări organizate de 
către Fundaţia „Alături de Voi” România. 
Astfel, 26 de voluntari ai Centrului Diecezan Caritas Iaşi, pe 
data de 11 decembrie 2009, împreună cu cei peste 140 de 
parteneri care s-au asociat evenimentului, au realizat cea 
mai mare fundă umană din lume, simbol al solidarităţii cu 
persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA, eveniment care 
este supus omologării Guinness World Records.
La acţiunea care s-a desfăşurat pe esplanada Palatului 
Culturii Iaşi, au participat 4851 de persoane, cu 1211 
persoane mai mult decât la recordul precedent (stabilit în 
2007 în Germania). Participanţii, care au păstrat 2 minute de 
reculegere în memoria persoanelor decedate din cauza 
SIDA, au lansat baloane cu însemnele campaniei şi au aprins 

lumânări în jurul quilt-urilor, închinând un gând celor 
dispăruţi din cauza acestui �agel.

Cabinet medical
În anul 2009 s-a desfăşurat la cabinetul medical activitate 
voluntară pe parcursul a aproximativ 10 ore pe săptămână.
Programul zilnic a fost asigurat de către un medic medicină 
de familie, dr. Bacuşcă Agnes Iacinta şi un asistent de 
medicină generală, Giurgi Roxana.

Este un departament  pe care Centrul Diecezan 
Caritas Iaşi l-a  în�inţat în luna octombrie 2009, ca 

urmare a necesităţii sistematizării muncii 
voluntarilor dar şi a necesităţii promovării 

activităţilor de voluntariat în rândul 
comunităţilor la nivel local şi regional.
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Activităţi de strângere
de fonduri

Campanii. Donaţii.
Datorită noilor provocări din societate şi situaţiilor dramatice în care 
trăiesc mulţi dintre semenii noştri, în acest an am apelat cu precădere 
la comunitatea creştină care nu a ezitat să ne sprijine. Campaniile 
desfăşurate au avut rolul de a întări spiritul de responsabilitate al 
comunităţii.
În cursul anului 2009 am derulat pentru al patrulea an consecutiv 
campania de redirecţionare a procentului 2% din impozitul pe venit, 
intitulată „2% de la tine 100% pentru mine. Tu poţi să mă ajuţi”, pentru 
ajutorarea profesională a persoanelor defavorizate asistate în cadrul 
proiectelor Centrului Diecezan Caritas Iaşi. Suma direcţionată de 
contribuabili prin această campanie a reprezentat aproximativ 1,5 % 
din bugetul asociaţiei. Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături 
în cadrul acestei campanii.
Pentru prima dată în acest an am desfăşurat campania de atragere de 
fonduri „Întoarce-ţi privirea spre casă” susţinută de românii din 
diasporă. Sute de români din şase ţări au sprijinit timp de 3 luni 
persoanele vârstnice asistate prin Programul "Servicii de Îngrijiri la 
Domiciliu". Mulţumim tuturor celor care au ales să-şi întoarcă privirea 
către casă şi au intermediat, promovat şi susţinut campania aceasta. 
Şi în acest an am reuşit să organizăm în parteneriat cu diferite instituţii 
media şi companii locale diferite campanii de strângere de bunuri. 
Astfel, rechizite, cărţi, jucării, haine, încălţăminte, scaune, băncuţe, 
medicamente au fost donate de companii sau persoane �zice din 
toată ţara pentru a sprijini copiii, tinerii şi vârstnicii asistaţi în cadrul 
proiectelor Centrului Diecezan Caritas. Mulţumim în mod deosebit 
celor care au fost alături de noi şi au făcut posibilă realizarea 
campaniei „Dăruieşte o carte pentru un zâmbet” organizată cu scopul 
de a dezvolta responsabilitatea socială faţă de copiii proveniţi din 
familii cu situaţii sociale deosebit de di�cile.

Evenimente cu scop caritativ.
Două evenimente cu scop caritativ, şi anume: „Concert de 
vioară.Promovarea tinerelor talente prin caritate” şi acţiunea 
„Un milion de stele” au îndemnat şi în acest an comunitatea 
ieşeană la solidaritate. Pentru al treilea an consecutiv în 
cadrul acţiunii „Un milion de stele” au fost aprinse în semn 
de solidaritate faţă de persoanele a�ate în nevoie sute de 
lumânări. Fondurile donate de simpatizanţii organizaţiei  în 
cadrul celor două evenimente au fost  destinate 
programelor pentru copii a�aţi în situaţii de di�cultate şi risc 
de abandon şcolar. 

Parteneriate. Activităţi de responsabilitate socială 
corporatistă (CSR)

Centrul Diecezan Caritas Iaşi a pus şi pune un accent 
deosebit pe parteneriatele încheiate cu companiile şi 
fundaţiile corporatiste. Astfel în 2009 s-a derulat proiectul 
„Sprijin pentru cei mai săraci dintre săraci” �nanţat exclusiv 
de Fundaţia Vodafone România. În cadrul acestui proiect 
s-au acordat servicii specilizate de îngrijiri la domiciliu celor 

mai săraci vârstnici asistaţi în 32 de localităţi prin 
Programulde Îngrijiri la domiciliu. În preajma sărbătorilor de 
iarna au fost organizate expoziţii de  obiecte speci�ce de 
Crăciun în cadrul companiilor Continental Corporation şi 
EON Iaşi cu scopul de a strânge de fonduri pentru a aduce 
un zâmbet pe chipul copiilor cu şi fără dizabilităţi, din cadrul 
proiectelor Caritas Iaşi, cu ocazia S�ntelor Sărbători de 
Crăciun. În acest sens, mulţumim angajaţilor din cele două 
companii care s-au implicat în acest eveniment şi au adus o 
rază de lumină în su�etele copiilor şi familiilor lor. 
Promovarea voluntariatului corporatist a început în acest an 
la Centrul de zi pentru copii şi tineret „Don Bosco”. Timp de o 
săptămână angajaţi din cadrul companiei EON Iaşi au 
prezentat copiilor noţiuni generale cu privire la mediu şi 
modalitatea de conservare a resurselor naturale. Sperăm că 
în viitor cât mai multe companii şi organizaţii vor prelua 
modelul celor din compania EON şi îşi vor implica angajaţii 
în activităţi sociale şi de voluntariat. 

Centrul Diecezan Caritas Iaşi a continuat şi în  
2009 conştientizarea comunităţii locale şi 

regionale asupra nevoilor care există prin diferite 
campanii de strângere de fonduri sau bunuri, şi 

prin organizarea de evenimente cu scop caritativ. 
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Aspecte economico-�nanciare

Donații de ajutoare materiale în anul 2009 Surse de venituri în anul 2009 Cheltuieli în anul 2009

• produse alimentare - 2%
• îmbrăcăminte - 54%
• materiale construcţii, instalaţii sanitare - 36%
• materiale igienico-sanitare - 5%
• mobilier - 2%
• diverse - 1%

• subvenţii de la bugetul de stat şi local - 38%
• venituri externe  - 40%
• colecte parohii romano-catolice 
   (din Postul Mare, Advent) - 4%
• alte venituri interne (sponsorizări, donaţii, 
  case de asigurări, 2%, diverse alte fonduri
   proprii) - 18%

• programe socio-educaţionale pentru copii
  şi tineret - 32%
• programe medico-sociale pentru vârstnici - 39%
• programe sociale pentru persoane 
  cu dizabilităţi - 4%
• programe de intervenţii în cazuri de calamităţi - 4%
• programe sociale pentru familii, persoane 
  defavorizate - 21% Bene�ciarii materialelor primite ca donaţie: 

 - persoane în di�cultate (prin intermediul parohiilor) 
 - persoane în di�cultate (prin intermediul 
    diverselor asociaţii) 
 - instituţii învăţământ, centre de plasament
 - spitale, dispensare, cămine de bătrâni 
 - lăcaşuri de cult



de Asistenţă Socială Bacău, www.ercis.ro, Spitalul de Recuperare Iaşi, Spitalul de Urgenţă Iaşi, Spitalul nr. 2 Iaşi, Spitalul nr. 
3 Iaşi, Spitalul nr.1 Iaşi, Studioul Regional de Radio Iaşi, 
SVP Oneşti, Şcoala „Dimitrie Sturdza” Iaşi, Şcoala „Nicolae Iorga” nr. 42 Iaşi, Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi, Şcoala „Vasile Conta” 
Iaşi, Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi, Şcoala nr. 2 “Veronica Micle”, TeleM, Termoplast Roman, TVR Iaşi, Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iaşi, Facultatea de Filoso�e, secţia Asistenţă Socială; Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi-Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Ziarul Bună Ziua Iaşi, Ziarul de Iaşi, Ziarul Opinia Studenţească.
Republica Moldova: Asociaţia Invalizilor „Egida”, AO SPD „Taur”.                       
Franţa: Auteuil International. 
Germania: Asociaţia KFD Munster, Caritas Munster, Caritas Germania.
Elveţia: Caritas Elveţia.
Italia: Asociaţia „Enzo B”.

Donatori şi �nantatori
România: Banca Comercială Română, Compania SC Ozone Laboratories SRL Bucureşti, Concernul Continental Iaşi, Consiliul 
Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Local Bacău, Consiliul Local Dămieneşti, Consiliul Local Hălăuceşti, 
Consiliul Local Huşi, Consiliul Local Mirceşti, Consiliul Local Oţeleni, Consiliul Local Răchiteni, Consiliul Local Săbăoani, EON 
Moldova, EON Servicii SRL; Era Shopping Park, Fundaţia ELMOL, Fundaţia Principesa Margareta a României, Fundaţia 
Vodafone România, Lia’s Shop Iaşi, Loteria Română, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Parohiile Romano  
Catolice din Dieceza de Iaşi, Parohiile Romano Catolice din Italia, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Primăria Bacău, Primăria 
Doljeşti, Primăria Huşi, Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Sagna, S.C. Fornetti România S.R.L, S.C. Holzindustrie 
Schweighofer SRL, SC Ascendo SRL, SC BB Farm SRL, SC Bras SRL Iaşi, SC Ermes Holding SRL, SC Iaşisting SRL, 
SC Katy Fashion SRL,  SC Lumen Media SRL, SC PIM SRL, SC Stelco SRL. 
Germania: Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh,  Caritas Munster, Caritas Stiftung, Claus Winter, Clementia – Dusseldorf, 
Deu.ro.pa, Deutscher Caritasverband, Gerkens Stiftung, Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Emsdetten, KFD 
Munster, Malteser Hilfsdienst Emsdetten, Ordinul ospitalier al Sfântului Lazar din Ierusalim, Parohia „Sf. Iosif”, Pr. Franz 
Lutum, Renovabis, Rumanienhilfe Altendiez E.V. 
Austria: Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten.
Italia: Asociaţia Chiese dell'est onlus San Paolo, Brescia, Asociaţia Lotta per la Vita, Caritas Ambroziana, Caritas Antoniana 
Padova, Caritas Italiana, Caritas Trieste, Parohiile Grevo şi Cedegolo.
Irlanda: Asociaţia Hope International.
Elvetia: Caritas Elveţia; Caritas Ticino.
Franta: Auteuil International, Secours Catolique Ardenne
SUA: Caritas Canton.

Colaborări şi parteneriate cu instituţii şi alte ong:
România: Adevărul de Seară Iaşi, Aeroportul Internaţional Iaşi, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Iaşi, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Asociaţia „Alături de Voi” Filiala Iaşi, Asociaţia „Ecovas” Vaslui, 
Asociaţia „Primul Pas”, Asociaţia Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din dieceza de Iaşi, Asociaţia Caritas Bacău, 
Asociaţia Caritas Bucureşti, Asociaţia Caritas Catolica Oradea, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, 
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Asociaţia Caritas Roman, 
Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu de Paul”, Asociaţia Centrul Medical de reabilitare Iaşi, Asociaţia Cluburilor 
Alcoolicilor în Recuperare din România, Asociaţia Consensual, Asociaţia Creştină Caritabilă Tineri pentru 
Misiune Iaşi, Asociaţia Diecezană Caritas Greco-Catolic Maramureş, Asociaţia Distro�cilor Muscular din 
România-�liala Iaşi, Asociaţia Kolping Moldova, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare Cluj, Asociaţia Signis 
România; Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR)-�liala Iaşi; Asociaţia Studenţilor Informaticieni 
Iaşi, Asociaţiea ADSIS - Tineri Iaşi, Ateneul Tătăraşi din Iaşi, Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, Casa de 
Asigurări de Sănătate Iaşi, Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, Casa 
de Asigurări de Sănătate Vaslui, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”, Centru de zi „Sf. Alois 
Scrosoppi”, Centru rezidenţial pentru mame şi copii a�aţi în di�cultate HECUBA, Centrul „Pro Vita”, Centrul 
Ajutor pentru Viaţă „Prea Sfânta Inimă a lui Isus”, Centrul de Plasament „Ion Holban”, Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, Centrul Medical Barticeşti, Centrul pentru Cultură şi spiritualitate 
„Xaverianum”, Classic Piatra Neamţ; Clubul Sportiv Politehnica Iaşi, Cojocariu Roman, Colegiul Naţional de 
Artă „Octav Băncilă” Iaşi, Confederaţia Caritas România, Congregaţia „Don Orione” Iaşi, Congregaţia „Fiicele 
S�ntei Maria a Divinei Providenţe” (Opera "Don Alois Guanella") Iaşi, Congregaţia „Surorile Providenţei”, 
Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine, Centrul de Plasament „Cămin La Salle”, Congregaţio Jesu, Consiliul 
Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Local Bacău, Consiliul Local Hălăuceşti, Consiliul Local 
Huşi, Consiliul Local Mirceşti, Consiliul Local Oţeleni, Consiliul Local Răchiteni, Consiliul Local Sagna, Consiliul 
Local Săbăoani, Construct Partener Roman, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Muncă şi 
Protecţie Socială, Direcţia de Supraveghere de pe lângă Tribunalul Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi, E-on Iaşi, Episcopia Romano-Catolică de 
Chişinău, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, Bit Defender Iaşi, 
Fundaţia „Casa Speranţei” Iaşi, Fundaţia „Iosif”, Fundaţia Bethany, Fundaţia Culturală „Renaşterea Română” 
Iaşi, Fundaţia ICAR, Fundaţia Medicală „Speranţa Bolnavilor”; Fundaţia Motivation România, Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile; Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi, Fundaţia Umanitară „Omenia”, Fundaţia 
World Vision; Grup Şcolar „Anghel Saligny” Iaşi, Grup Şcolar „Mihail Sturdza” Iaşi, Grupul de �rme Conex Iaşi,
Grupul Şcolar „Ştefan Procopiu”, Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, Iulius MALL, Jandarmeria Română, Liceul 
Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Organizaţia Caritas Alba Iulia, Organizaţia Caritas 
Satu Mare, Parohia „Iosif Muncitorul” Buruieneşti, Parohia „Sf. Tereza” Iaşi, Parohia Căueşti, Penitenciarul de 
Maximă Siguranţă Iaşi, Policlinica nr. 1 Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Radio Bună Ziua Iaşi, Radio Nord-Est, 
Radio Vox T, Reţeaua Interinstituţională AntiDrog, Revista Lumina Creştinului, Roly&Seb Iaşi, Royal Grup 
Roman, S.C. FloraLine SRL, S.C. Grupul de Presă Medianet S.A, S.C. Ispal Iaşi, S.C. Kibo Construct S.R.L., S.C. 
Stelco, S.C. Program Evaluation SRL,  Sempre Dritto Tour Roman, Serviciul de Ajutor Maltez, Serviciul Public 
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9. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Sagna, 
com. Sagna, jud. Neamţ, tel.: 004-233-766566
10. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săveni, 
com. Gropniţa, jud. Iaşi, tel.: 004-232-414190
11. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăuceşti, 
com. Hălăuceşti, jud. Iaşi, tel.: 0232 718 654
12. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săbăoani, 
com. Săbăoani, jud. Neamţ, tel.: 0233 735 575
13. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Oţeleni, 
com. Oţeleni, jud. Iaşi, tel.: 0232 730 353
14. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Dămieneşti, 
com. Dămieneşti, jud. Bacău, tel.: 0234 222 510
15. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Siret, 
str. Castanilor nr. 5 E, jud. Suceava, tel.: 0230 281 078
16. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Pârgăreşti, 
com. Pârgăreşti, jud. Bacău, tel./fax: 0234 313 121
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Centrul de Resurse pentru Copii
şi Tineret „Don Bosco” Iaşi
Adresă: Iaşi, str. Oltea Doamna nr. 3
Tel.: 004-232-210085; Fax: 004-232-217998 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret 
„Don Bosco” Buruieneşti
Adresă: strada Bisericii, sat Buruieneşti, com. Doljeşti, jud. 
Neamţ
Tel.: 004-233-780 884
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru 
Persoane cu Handicap Iaşi
Adresă: Iaşi, str. Theodor Pallady nr. 4, 700454
Telefon/Fax: 004-232-410076 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru 
Persoane cu Handicap Bacău
Adresă: Bacău, Calea Moldovei nr. 9,
Telefon/Fax: 004-234-581661

Centrul de inserţie socio-profesională 
pentru tineri în dificultate
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax: 004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Biroul de evaluare, prevenire și consiliere antidrog
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax: 004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Programul de intervenţii în situaţii de urgenţă 
şi calamităţi naturale
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Filiale ale C. D. Caritas Iaşi
Asociaţia Caritas Bacău
Adresă: Bacău, str. Calea Moldovei nr.9, 600352
Telefon/fax: 004-234-581661
E-mail: caritasbc@yahoo.com

Asociaţia Caritas Roman
Adresă: Roman, str. Griviţei nr. 1-3, 611004
Telefon/fax: 004-233-742220
E-mail: caritas.roman@clicknet.ro 
             caritasroman@gmail.com

Date de contact Structura organizaţiei

CENTRUL DIECEZAN
CARITAS IAȘI

Adresă: 
Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116

Telefon: 004-232-210085;
Fax: 004-232-217998

E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Cod fiscal: 4488681
Banca: BRD Sucursala Iași, 
str. Anastasie Panu 1B-2A

Cod Swift (BIC): BRDEROBU
Cont în lei: 

RO 36BRDE240SV08119112400
Cont în Euro: 

RO94BRDE240SV06888962400

Centrul de Plasament „Sf. Iosif”
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Biroul de Asistenţă Socială Caritas
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Biroul de dezvoltare a organizaţiei 
şi de atragere de fonduri
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”
1.Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman, 
str. Griviţei nr.1, Jud. Neamţ, tel.: 004-233-742365
2. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iaşi, 
str. Th.Pallady nr.4, tel./fax: 004-232-410075
3. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Bacău, str. Petru 
Rareş, bl.9, sc.B, Ap.1, tel./fax: 004-234-545289
4. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huşi, str. Corni 
nr.25, tel./fax: 004-235-481466
5. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani, sat Iugani, 
com Mirceşti, tel.: 004-232-718654
6. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Răchiteni, 
com. Răchiteni, tel.: 004-232-718654
7. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Oneşti, 
str. Pr. Eduard Sechel nr. 3, tel.: 004-234-313121
8. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Suceava, 
str. T.Vladimirescu nr. 14, tel./fax: 004-230-530022
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