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În data de 14 mai 2008, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a fost recunoscut drept 
asociaţie de utilitate publică prin Hotărârea numărul 494 a Guvernului României.



Cuprins CARITAS – oglinda trăirii creştine

„Copii, să nu ne iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta şi adevărul” 
(1In 3,18), căci „Dacă cineva spune, îl iubesc pe Dumnezeu şi nu-l iubeşte pe 
fratele său, este un mincinos, pentru că cine nu-l iubeşte pe fratele său, pe 
care îl vede, nu poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede” (1In 
4,20).

Aceasta trebuie să �e credinţa şi trăirea unui adevărat creştin.
Acest adevăr trebuie să stea la baza întregii vieţi de credinţă, dacă vrem ca 
mărturisirea noastră să �e veridică şi convingătoare.
Iniţiativele Asociaţiei Catolice Caritas reprezintă expresia practică a 
credinţei trăite şi a iubirii împărtăşite, este mărturia vie a evangheliei 
Domnului nostru Isus Cristos şi aplicarea practică a învăţăturii Bisericii.
Biserica a văzut întotdeauna, şi continuă să vadă în toate activităţile 
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Caritas-ului un instrument al credibilităţii sale, căci iubirea faţă de aproapele este termometrul iubirii faţă 
de Dumnezeu.
Apreciem, în acest sens, toată activitatea Centrului Caritas Iaşi şi a celorlalte Asociaţii caritative zonale şi 
parohiale, a tuturor angajaţilor în acest domeniu evanghelic, ca şi a tuturor voluntarilor ce desfăşoară în 
Biserica locală nenumărate iniţiative şi programe caritative destinate celor ce se a�ă în situaţii di�cile şi 
au nevoie de sprijinul şi solidaritatea celorlalţi.
Parcurgând acest Raport anual prezentat de Centrul Diecezan Caritas Iaşi pentru anul 2010 descoperim 
atâtea iniţiative lăudabile şi strădania continuă a membrilor Bisericii noastre în domeniul iubirii şi carităţii 
creştine şi le considerăm un mare serviciu pentru cei în lipsuri şi nevoi.
Le mulţumim tuturor angajaţilor şi voluntarilor din diferitele centre caritative, mulţumim întregului 
colectiv inimos din Centrul Caritas Iaşi, coordonat de Pr. Egidiu Condac şi colaboratorii săi şi îl rugăm pe 
Dumnezeu să vă inspire pentru noi şi binefăcătoare iniţiative în favoarea fraţilor în suferinţă, ce vor da 
mărturie înaintea cerului, că ceea ce oamenii au făcut pentru ei, pentru Cristos Domnul şi pentru 
Dumnezeu au făcut.

Le mulţumim, de asemenea, şi tuturor sponsorilor şi binefăcătorilor operelor caritative din ţară şi 
străinătate, le dorim binecuvântare şi răsplată de la Domnul.
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Cuvânt înainte

Iniţiativele şi activităţile Centrului Diecezan Caritas în anul 2010 au urmărit în continuare şi în mod 
prioritar acelaşi scop al Centrului de 20 de ani – trăirea şi mărturia carităţii. Un imbold deosebit a fost şi 
faptul că Uniunea Europeană a declarat anul 2010 un an European de luptă împotriva marginalizării 
sociale, obiectiv pe care Centrul Diecezan Caritas Iaşi l-a avut încă de la în�inţarea sa.
Este o bucurie pentru noi să punctăm în acest raport momente care au avut drept scop intervenţii de 
ordin social la toate categoriile de persoane defavorizate: copii abandonaţi de părinţi, copii a�aţi în risc 
de abandon şcolar, tineri defavorizaţi, persoane cu dizabilităţi, familii a�ate în pragul sărăciei, persoane 
în vârstă imobilizate la domiciliu, a�ate în stare de dependenţă.
Am început anul unindu-ne cu iniţiativa şi gestul de solidaritate al Sfântului Părinte organizând „Prânzul 
solidarităţii” pentru persoanele defavorizate şi încheind cu acţiunea „Un million de stele”, acţiune de 
sensibilizare faţă de diferitele forme de sărăcie existente în societatea actuală şi de solidaritate între 
oameni.
Programele Caritas au acordat o atenţie deosebită şi evaluării formelor de sărăcie existente până  astăzi. 
Se poate observa din programele dezvoltate că formele de sărăcie s-au diversi�cat. Astfel, dacă ne 
referim la copiii defavorizaţi social, nu putem să nu sesizăm o necesitate de intervenţie şi în favoarea 
părinţilor şi a familiilor acestora.
Dacă ne referim la bătrâni, persoane cu handicap, nu putem să nu observăm necesitatea reală de 
informare şi de formare  a aparţinătorilor acestora.
Studiul european asupra sărăciei enumeră noi tipuri de sărăcie - singurătate, marginalizare, izolare, 
dependenţă - fapt care ne determină şi pe noi să re�ectăm asupra intervenţiilor noastre social-caritative. 
Astfel, am constatat că e nevoie mai mult ca oricând să luăm în considerare persoana umană în toată 
complexitatea ei, să înţelegem cât mai bine contextul actual al �ecăruia pentru a � capabili să intervenim 
în mod cât mai adecvat şi e�cient posibil. În toate aceste acţiuni am avut alături specialişti, lucrători 
sociali, voluntari, dar şi mulţi binefăcători, care au contribuit la compunerea mozaicului carităţii şi în anul 
trecut.
 De aceea suntem datori să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am realizat în anul 2010 şi tuturor 
partenerilor locali şi internaţionali, angajaţilor din toate zonele, colaboratorilor, �nanţatorilor, 
voluntarilor şi nu în ultimul rând Episcopiei Romano-Catolice pentru susţinerea şi încrederea acordată.

Director,                                                                                                                                                      Director executiv,
Pr. Egidiu Condac                                                                                                                                        Pr. Marius Adam  
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Centrul Diecezan Caritas Iaşi împreună cu cele două �liale, Caritas Roman şi 
Caritas Bacău au încercat să orienteze şi să adapteze programele şi proiectele cât 
mai aproape de situaţiile oamenilor de astăzi.  Caritas recunoaşte că oamenii 
săraci nu sunt doar simple victime ci şi actori, în felul acesta recunoscând şi 
respectând demnitatea �ecărei persoane umane. Împreună cu celelalte 
organizaţii Caritas din ţară şi din Europa, Caritas Iaşi priveşte sărăcia drept o lipsă a 
bunăstării. În plus, sărăcia provoacă apariţia altor restricţii şi limitări grave: 
oamenii săraci suferă  deseori de o sănătate precară; ajung mai frecvent şomeri şi 
rămân şomeri timp mai îndelungat; locuiesc în condiţii improprii; sunt deseori 
caracterizaţi de un nivel scăzut de educaţie şi instruire, au locuri de muncă 
instabile; de multe ori au o reţea socială dezechilibrată, nu mai au relaţii bune de 
familie şi au un statut rezidenţial nesigur.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi
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Centrul de plasament
„Sfântul Iosif”

ACTIVITĂŢI DERULATE:
I. Activităţi de educaţie şi formare.

Pedagogul social organizează şi participă direct la 
activitatea de pregătire a lecţiilor bene�ciarilor, 
alături de o echipă de voluntari. Pe parcursul anului 
2010 au avut loc ore de pregătire suplimentară cu 
bene�ciarele din clasa a VIII-a la matematică şi 
română şi cursuri de limbă engleză pentru toate 
bene�ciarele, oferite de voluntarii permanenţi ai 
Centrului. 
În anul 2010 o bene�ciară a absolvit Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, iar o alta a absolvit Şcoala 
Postliceală FEG la pro�lul tehnician maseur. În 
septembrie 2010, o bene�ciară a început cursurile 
facultăţii de teologie şi asistenţă socială, iar celelalte 
urmează cursuri liceale sau gimnaziale la şcolile de 
masă din oraş.
Bene�ciarii Centrului sunt implicaţi în diferite 

activităţi de autogospodărire, în care se urmăreşte 
crearea propriei autonomii, a capacităţii de 
autogestiune, şi a formării deprinderilor de viaţă 
independentă.

II. Consiliere personală, spiritual-psihologică şi 
psihoterapie. 

Se acordă copiilor proveniți dintr-un mediu social 
defavorizat. La lipsurile și situațiile defavorizante, se 
poate adăuga prezența unor suferințe psihologice și 
spirituale profunde datorate faptului că mulți dintre 
bene�ciari au unul sau ambii părinți decedați. Astfel, 
psihoterapia corelată cu consilierea spirituală este 
una dintre intervenţiile de bază ale serviciului nostru.

III. Servicii de sănătate. 

Coordonatorul Centrului, în calitate de asistent 
medical, a asigurat în permanenţă menţinerea stării 
de sănătate a bene�ciarilor şi tratamentul lor în caz 

de îmbolnăvire, în colaborare cu medicul de familie şi medici 
specialişti. De asemenea asistentul medical oferă consiliere 
medicală personală şi de grup bene�ciarilor, în vederea 
educaţiei pentru sănătate şi prevenirea îmbolnăvirii.

IV. Activităţi social-cultural-recreative 

Pe parcursul anului 2010, s-au organizat mini spectacole de 
clovnerie, ateliere de clovn-terapie, excursii şi alte activităţi cu 
scopul formării şi dezvoltării bio-psiho-sociale a bene�ciarelor 
Centrului:
- „Caravana Primăverii”, este o activitate în cadrul căreia 
bene�ciarele însoţite de coordonatorul centrului, au avut 
ocazia să viziteze familia de origine şi să ofere câte o felicitare 
şi o �oare mamei, bunicii, sau mătuşii, cu ocazia sosirii 
Primăverii. Această activitate a reuşit să îmbunătăţească 
semni�cativ relaţia copiilor cu familiile de provenienţă, iar 
bucuria plină de emoţie s-a făcut prezentă din belşug!  
- Întâlniri cu bene�ciarii Centrului Socio-educativ “La Salle”, 
având ca obiectiv educaţia prin sport şi joc. Prin caracterul 
nonformal al acestei activităţi, s-a obţinut o bună socializare a 
tinerilor, au fost stimulaţi pentru conlucrare în cadrul echipei, 
acceptarea insuccesului alături de succes, spiritul de fair play. 
- În colaborare cu bene�ciarii Centrului „La Salle”, au mai fost 
organizate două evenimente: susţinerea unor momente de 
clovnerie în cadrul spectacolului „Sărbătoarea Copilăriei”, 
organizat de către D.G.A.S.P.C Iaşi, şi susţinerea unui spectacol de 
clovnerie la Căminul de bătrâni „S�nţii Împăraţi Constatin şi Elena”.  
- Trupa de clovni „Zâmbeşte şi trăieşte!” a Centrului de 
Plasament, a mai susţinut reprezentaţii de clovnerie la jubileul 
de 20 de ani al C D Caritas Iaşi, la Spitalul de Psihiatrie Socola – 
secţia de cronici Bârnova, şi în cadrul Balului Bobocilor al 
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studenţilor de la Facultatea de Teologoie Romano - Catolică. 
- Activiatea periodică, de clovn-terapie realizată la Spitalul de Pediatrie “Sf. Maria” din Iaşi, este o noutate 
pentru serviciul nostru. Prin această acţiune, un grup de  bene�ciari ai Centrului de Plasament sunt “animatori 
terapeuţi”, având scopul de a determina schimbări pozitive în procesul de vindecare al copiilor din spital, prin 
tehnici de clovn-terapie.
- Activitatea săptămânală de educaţie �zică, “Minte sănătoasă într-un corp sănătos”, realizată în colaborare cu 
fundaţia Agartha, a avut scopul de a favoriza o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a bene�ciarilor Centrului.
- Efectuarea a două excursii împreună cu bene�ciarii, în luna iunie şi octombrie, prima la Timişul de Sus iar cea 
de a doua la Câmpulung Moldovenesc, având ca şi scop vizitarea unor obiective turistice, şi cunoaşterea 
naturii prin drumeţii pe munte.
- Formarea corului pentru trei participări la Liturghia transmisă în direct la Radio Iaşi, şi pentru Liturghia 
jubiliară a CDC.
- Atelierul de confecţionare de felicitări, în care bene�ciarii Centrului, au lucrat manual felicitări pentru 
Crăciun. Scopul atelierului a fost confecţionarea de felicitări prin vânzarea cărora Moş Crăciun să vină la 
bene�ciari, scop care s-a şi realizat prin achiziţionarea unui computer. În acelaşi timp, acest atelier a fost o 
formă de art-terapie. Astfel, într-un cadru plăcut, s-a favorizat socializarea, stimularea creativităţii şi a imaginii 
pozitive de sine în paralel cu sentimentul de responsabilitate şi învăţarea de noi deprinderi de viaţă 
independentă.
  

Principalii �nanţatori: 
MMFPS, Clementia Düsseldorf,  KFD Münster, Parohia „Sf Iosif” Münster, ”Chiese dell’est” – Brescia, Parohiile 
Diecezei de Iaşi – Colecta de Advent. 

Centrul de Plasament „Sf. Iosif” este un serviciu de tip familial, cu rezidenţă 
permanentă pentru copii şi tineri, având scopul de a apăra drepturile copilului 
a�at în di�cultate, şi de a oferi servicii calitative, care să favorizeze dezvoltarea 
bio-psiho-socială a bene�ciarilor. 
Activitatea Centrului se desfăşoară conform unui proiect individualizat, bazat pe 
evaluarea situaţiei speci�ce a nevoilor �ecărui copil şi tânăr, tratat ca subiect unic 
şi complex, cu identitatea şi istoria sa personală.
Obiectivul principal pe termen lung al serviciului este reintegrarea socială şi 
familială a bene�ciarilor. Astfel, în anul 2010 patru bene�ciare au fost reintegrate 
social sau în familia de origine, �ind primite cinci noi bene�ciare în Centru. 
Majoritatea bene�ciarilor, în perioada vacanţelor merg în familiile din care provin, 
sau în alte familii dispuse să le primească în mijlocul lor.



Centrul de plasament
„Sfântul Iosif”
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bene�ciarele din clasa a VIII-a la matematică şi 
română şi cursuri de limbă engleză pentru toate 
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Bene�ciarii Centrului sunt implicaţi în diferite 
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scopul formării şi dezvoltării bio-psiho-sociale a bene�ciarelor 
Centrului:
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Primăverii. Această activitate a reuşit să îmbunătăţească 
semni�cativ relaţia copiilor cu familiile de provenienţă, iar 
bucuria plină de emoţie s-a făcut prezentă din belşug!  
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având ca obiectiv educaţia prin sport şi joc. Prin caracterul 
nonformal al acestei activităţi, s-a obţinut o bună socializare a 
tinerilor, au fost stimulaţi pentru conlucrare în cadrul echipei, 
acceptarea insuccesului alături de succes, spiritul de fair play. 
- În colaborare cu bene�ciarii Centrului „La Salle”, au mai fost 
organizate două evenimente: susţinerea unor momente de 
clovnerie în cadrul spectacolului „Sărbătoarea Copilăriei”, 
organizat de către D.G.A.S.P.C Iaşi, şi susţinerea unui spectacol de 
clovnerie la Căminul de bătrâni „S�nţii Împăraţi Constatin şi Elena”.  
- Trupa de clovni „Zâmbeşte şi trăieşte!” a Centrului de 
Plasament, a mai susţinut reprezentaţii de clovnerie la jubileul 
de 20 de ani al C D Caritas Iaşi, la Spitalul de Psihiatrie Socola – 
secţia de cronici Bârnova, şi în cadrul Balului Bobocilor al 
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studenţilor de la Facultatea de Teologoie Romano - Catolică. 
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Centrul de Resurse pentru
Copii si Tineret „Don Bosco”

Obiectivele noastre:
1. Oferirea de sprijin educaţional şi material copiilor din familii.
2. Îmbunătăţirea imaginii de sine prin abordarea unor 

metode educaţionale interactive de grup.
3. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare: sprijin, îndrumare şi 

suport pentru fiecare copil în parte.
4. Formarea voluntarilor în domeniu.

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.

Activitati 2010: 
1. Inaugurarea Centrului Socio-Caritativ Don Bosco 
Buruienesti

În data de 31 ianuarie 2010, a fost inaugurat 
Centrul Socio-Caritativ „Don Bosco”, în localitatea 
Buruieneşti. Fosta casă parohială a fost 
transformată într-un lăcaş care va duce mai 

departe dragostea pentru copii, atât de prezentă în acest 
loc în care a trăit Părintele Petru Ciocan. 
Acest proiect s-a născut din dorinţa de a promova educaţia 
şi spiritul umanitar caritativ.

2. O floare pentru o viaţă

Campania „O �oare pentru o viaţă”, devenită deja tradiţie, a 
ajuns la cea de-a 8-a ediţie. Înarmaţi cu �ori şi mărţişoare, 
împreună cu cei 40 de bene�ciari, am adus un strop de 
bucurie mămicilor de la Maternităţile „Elena Doamna” şi 
Cuza Vodă, Căminul de bătrâni „S�nţii Împăraţi Constantin 
şi Elena” şi celor din cadrul pani�caţiei „Panifcom”.
Prin această activitate dorim să sensibilizăm opinia publică 
şi comunitatea ieşeană cu privire la încurajarea şi sprijinirea 
mămicilor de orice vârstă. 

3. Curs de formare a voluntarilor în domeniul lucrului cu copiii 

În cadrul programului „Don Bosco”, în  data de 29 martie, 
voluntarii din Iaşi şi Buruieneşti au participat la un curs de 
formare în domeniul lucrului cu copiii. La acest curs au 
participat peste 50 de voluntari care într-un mod interactiv 
şi dinamic şi-au însuşit anumite abilităţi de lucru cu copiii. 
Scopul a fost de a îmbunătăţi  şi e�cientiza metodele de 
lucru cu bene�ciarii.

4. Educaţie parentală

Activitatea a fost organizată cu ocazia Zilei familiei. Părinţii 
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prezenţi au avut ocazia de a împărtăşi experienţe, de a se confesa, sfătui şi de a învăţa, toate acestea în 
cadrul unui mini curs de educaţie parentală. 
S-a urmărit dezvoltarea metodelor educative şi a abilităţilor parentale.

5. 1 iunie Ziua copilului

Cu ocazia zilei de 1 Iunie copiii din Centrele „Don Bosco” din Iaşi şi Buruieneşti au primit în dar o zi de 
distracţie în parc. Ei au fost animaţi de voluntarii care au organizat jocuri, concursuri, pictură, toate 
acestea într-un cadru de sărbătoare. 
Sărbătorirea zilei de 1 Iunie într-un mod interactiv le-a oferit şansa copiilor din Iaşi şi Buruieneşti să 
socializeze, acest lucru având importanţă în dezvoltarea capacităţilor de inter-relaţionare. 

6. Şi la noi a venit Moşul

În luna decembrie, pe lângă serbările de Moş Crăciun organizate de către Centrele „Don Bosco” , anul 
acesta am abordat şi o latură caritativă. Astfel, un grup de voluntari din cadrul Programului „Don Bosco” 
Iaşi au mers la Spitalul „Sfânta Maria”, unde au susţinut un spectacol de clownerie, au împărţit cadouri 
celor 130 de copii internaţi, iar voluntarii din Centrul de la Buruieneşti au împărţit 250 de cadouri elevilor 
claselor I-IV din localitatățile Buruienești și Rotunda.

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 şcolară mică ce traversează o criză, provocată de lipsa unor factori 
de origine materială sau psiho-afectivă.
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Biroul de Asistenţă 
Socială Caritas

Activităţi şi rezultate: 
1. Activităţi ce au promovat Anul european de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale 

Pentru a marca anul de luptă împotriva sărăciei şi a 
excluziunii sociale şi pentru a face cunoscută misiunea 
Caritas în comunitate, peste 100 de persoane s-au 
implicat activ, în perioada mai – decembrie, în campania 
Zero sărăcie! Acţionează acum! iniţiată de Caritas 
Europa. Scopul campaniei a fost de a promova 
solidaritatea prin intermediul Petiţiei de luptă împotriva 
sărăciei, pentru care s-au strâns semnături. Din partea 
României au fost trimise la Bruxelles 17.200 semnături 
ale persoanelor cu vârsta de peste 14 ani, ce s-au alăturat 
iniţiativei Caritas.
„Prânzul Solidarităţii şi al Fraternităţii”  (14 februarie 
2010)
La  îndemnul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI- 
lea s-a organizat la Iaşi Prânzul Solidarităţii şi al 
Fraternităţii pentru aproximativ 200 de persoane, 
bene�ciare ale serviciilor sociale.

„Sărăcia şi excluziunea socială: de la deziderate la 
realitatea cotidiană” (9 iulie 2010)
În luna iulie s-a organizat o masă rotundă cu tema 
„Sărăcia şi excluziunea socială: de la deziderate la 
realitatea cotidiană”. În luna iulie s-a organizat o masă 
rotundă cu tema „Sărăcia şi excluziunea socială: de la 
deziderate la realitatea cotidiană”. La această 
dezbatere s-au reunit reprezentanţi ai ONG-urilor, 
membri ai administraţiei publice şi jurnalişti, cu 
scopul de a li se prezenta acţiunile organizatorilor pe 
tema conştientizării efectelor sărăciei şi ale 
excluziunii sociale şi de a încuraja implicarea şi 
angajamentul, pentru ca �ecare segment al societăţii 
să ia parte activ în găsirea de soluţii pentru 
eradicarea sărăciei.
„Forumul Cluny 2010: "Europa Umanităţii" 
(Perioada: 1-4 octombrie 2010)
Acest eveniment a reunit în jur de 500 de persoane 
angajaţi, bene�ciari şi voluntari din 24 de ţări 
europene. Din partea Caritas Iaşi au participat un 
bene�ciar şi un angajat din cadrul Biroului de 

Asistenţă Socială Caritas Iaşi.
„Semnarea petiţiei Zero-Sărăcie, Acţionează Acum! la Ziua 
Tineretului” 
 În data de 2 mai 2010, a avut loc Ziua Tineretului la nivel diecezan 
în Parohia Cleja „Sf Marcu” din jud. Bacău, la care au participat mii 
de tineri din 139 de parohii ale diecezei de Iaşi, unde s-au strâns în 
jur de 600 de semnături. 
„20 ani de luptă împotriva Sărăciei” 
În perioada 3 şi 4 iulie 2010, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a 
organizat o acţiune în Parcul Copou, unde comunitatea 
ieşeană a putut primi informaţii cu privire la proiectele din 
cadrul Centrului Caritas Iaşi şi a putut opta pentru semnarea 
petiţiei antisărăcie. 

2. Acţiuni de socializare pentru familiile şi copiii ce provin din 
medii defavorizate

„Caravana veseliei”  (Perioada: 22-26 aprilie 2010)
În luna aprilie 30 de copii care provin din familii defavorizate 
au participat la „Caravana Veseliei”. Această iniţiativă a constat 
în mai multe acţiuni, care s-au desfăşurat în diferite instituţii 
culturale din Iaşi precum şi în locuri de petrecere a timpului 
liber pentru copii. 
„Ziua Familiei – bucuria de a fi împreună”  (15 mai 2010)
Ziua de 15 mai a fost o zi plină de însemnătate pentru 50 de 
familii din cadrul Biroului de Asistenţă Socială Caritas şi  al 
Centrului de zi „Sf. Alois Scrosoppi”, din cadrul Congregaţiei 
Surorile Providenţei. Părinţi, copii, voluntari s-au adunat la 
poalele Mănăstirii Cetăţuia la un picnic pentru a sărbători Ziua 
Familiei. 

3. Organizarea de grupuri de suport privind creșterea stimei de 
sine a persoanelor sărace
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„Un îndemn la demnitate”- (Perioada: mai- decembrie 2010)
Scopul acestui grup a fost de a identi�ca soluţii la preocupările cele mai importante pe care le au persoanele a�ate 
într-o situaţie de di�cultate şi s-a urmărit totodată implicarea în diferite activităţi ale proiectului pentru sporirea 
sentimentului de utilitate, de valorizare personală şi de încredere în forţele proprii.

4. Acţiuni de conştientizare a fenomenului sărăciei prin diferite campanii de informare 

„ Licitaţie caritabilă” (19 mai 2010)
În luna mai 2010, în Am�teatrul D IV al Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei s-a organizat o licitaţie 
caritabilă la iniţiativa voluntarilor Departamentului de Resurse Umane al Asociaţiei „Societatea Pentru 
Psihologie”. 
„Românii din Italia între respingere şi acceptare" (25 iunie 2010)
În luna iunie 2010 a avut loc lansarea raportului de cercetare „Românii din Italia între respingere şi acceptare” .
„Campanie de sensibilizare şi conştientizare a comunităţii ieşene” (Perioada: 27- 31 noiembrie 2010)
Prin intermediul  proiectului „Arta copilăriei”, aprobat de către Primăria Municipiului Iaşi s-a desfăşurat o campanie de 
sensibilizare şi conştientizare a comunităţii ieşene cu privire la efectele sărăciei asupra copiilor. 

5. Activităţi de dezvoltare a imaginaţiei şi creativităţii copiilor  în cadrul atelierului de terapie prin artă

«Atelier de terapie prin artă din cadrul proiectului “Spunem NU Sărăciei!” »  (Perioada: 1-30 iulie  2010) 
În luna iulie s-a realizat un atelier de terapie prin artă unde au participat copii ce provin din medii defavorizate 
prin care s-au realizat mai multe tipuri de obiecte manuale. 
„Arta de a spune NU Sărăciei”  (Perioada: 28- 29 august)
Pentru a marca anul 2010 – Anul Combaterii Sărăciei şi Excluziunii Sociale, Biroul de Asistenţă Socială Caritas 
Iaşi, proiect al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, a organizat în Iulius Mall o expoziţie cu vânzare de obiecte 
realizate de copii care provin din medii defavorizate. 

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

Biroul de Asistenţă Socială Caritas este un program în�inţat în anul 2000,  
care urmăreşte reducerea numărului de persoane şi familii defavorizate, 
prin dezvoltarea de proiecte şi prin oferirea de asistenţă socială adaptată 
nevoilor acestei categorii.
Scopul proiectului: Acompanierea 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 
acest demers de sprijinire a individului.



Biroul de Asistenţă 
Socială Caritas

Activităţi şi rezultate: 
1. Activităţi ce au promovat Anul european de luptă 
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excluziunii sociale şi pentru a face cunoscută misiunea 
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Europa. Scopul campaniei a fost de a promova 
solidaritatea prin intermediul Petiţiei de luptă împotriva 
sărăciei, pentru care s-au strâns semnături. Din partea 
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Centrului de zi „Sf. Alois Scrosoppi”, din cadrul Congregaţiei 
Surorile Providenţei. Părinţi, copii, voluntari s-au adunat la 
poalele Mănăstirii Cetăţuia la un picnic pentru a sărbători Ziua 
Familiei. 

3. Organizarea de grupuri de suport privind creșterea stimei de 
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Iaşi, proiect al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, a organizat în Iulius Mall o expoziţie cu vânzare de obiecte 
realizate de copii care provin din medii defavorizate. 
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KFD Münster Germania.

Biroul de Asistenţă Socială Caritas este un program în�inţat în anul 2000,  
care urmăreşte reducerea numărului de persoane şi familii defavorizate, 
prin dezvoltarea de proiecte şi prin oferirea de asistenţă socială adaptată 
nevoilor acestei categorii.
Scopul proiectului: Acompanierea 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 
acest demers de sprijinire a individului.



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
1. Calificarea  tinerilor beneficiari

Perioada: martie 2010- august 2010; noiembrie 
2010-martie 2011.
Scop: Creşterea posibilităţilor de angajare a 
tinerilor care provin din medii familiale 
defavorizate social.
Obiectiv: Integrarea socio-profesională a tinerilor 
cu posibilităţi reduse de formare.

În anul 2010 tinerii au fost integraţi în proiect în 
mai multe serii, deoarece o grupă mai mică de 
cursanţi asigură o formare mai e�cientă a acestora 
şi o disponibilitate mai crescută din partea 
formatorului în ceea ce priveşte lucrul individual 
cu tinerii. Astfel, pe parcursul anului au fost 
integraţi în proiect încă 16 tineri  proveniţi din 
medii defavorizate,  pe lângă cei 10 care au început 
cali�carea la sfârşitul anului 2009. 
După 5 luni de cali�care tinerii care au promovat 
cursul şi examenul �nal au primit diplome de 
“tâmplar universal”, recunoscute de autorităţile în 
domeniu.

2. Seminarii de formare, achiziționarea deprinderilor 
de viață independentă, activităţi de socializare.

Perioada: ianuarie - decembrie 2010
Scop: creşterea gradului de autonomie în 
conformitate cu vârsta şi cu cerinţele impuse de 

mediul social în care se dezvoltă, cu ajutorul specialiștilor
Obiectiv: achiziţionarea deprinderilor de socializare, de 
interrelaţionare, a bunelor maniere şi a modului corect de 
comportament în funcţie de situaţiile în care se găsesc.
Una din activităţile de bază ale programului este 
reprezentată şi de organizarea seminariilor de formare, de 
achiziţionare a deprinderilor de viaţă independentă  ale 
tinerilor. Cu ajutorul voluntarilor tinerii au învăţat lucruri noi 
legate de utilizarea tehnologiei moderne, de prezentarea în 
faţa unui angajator sau despre modul de interrelaţionare în 
cadrul unui grup. 
Pentru promoţia care a fost integrată în proiect la sfârşitul 
anului 2009 şi care a absolvit cursul în martie 2010 s-a 
organizat o excursie în localitatea Cârlibaba, Vatra Dornei, 
ca şi recompensă a faptului că toţi cursanţii au absolvit cu 
note foarte mari. 

3. Monitorizarea tinerilor: 

Perioada: aprilie 2010 - septembrie 2010.
Scop: susţinerea tinerilor în asumarea noului statut de 
persoană independentă.
Obiectiv: păstrarea locului de muncă de către tinerii 
bene�ciari, convieţuirea armonioasă cu colegii din spaţiile 
de cazare, respectarea obligaţiilor contractuale cu furnizorii 
de servicii. 
Atât pe perioada cursurilor de cali�care cât și în perioada de 
monitorizare echipa de proiect s-a deplasat periodic la 
domiciliul bene�ciarilor pentru a putea identi�ca toate 
nevoile reale ale acestora dar și pentru a le cunoaşte familia, 
un factor deosebit de important în evoluţia tinerilor.
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4.  Schimb de bune practici la nivel european  - Seminarul european „Gândirea educativă”.

Perioada: 23-27 februarie 2010 
Scop: Realizarea unui schimb de experiență între  instituții si organizații europene ce derulează proiecte 
sociale pentru copii și tineri proveniți din medii socio-familiale defavorizate.
Obiectiv: Identi�carea modelelor de „gandire educativă” aplicate în programe sociale pentru copii și 
tineri, ținănd cont de contextul speci�c al �ecăreia din cele 8 ţări europene.
Seminarul a fost organizat de către Fundaţia „Auteuil International”, partener şi �nanţator al proiectului,  
în Franţa prin programul de �nanţare „ Tineret în acţiune”. 
În cadrul acestei acţiuni Centrul Diecezan Caritas Iaşi a prezentat propria viziune cu privire la valorile şi 
principiile care stau la baza educaţiei oferite în cadrul programelor sociale derulate pentru tineri dar, în 
acelaşi timp, a avut ocazia să cunoască o serie de alte modele educative, promovate de organizaţii 
internaţionale care oferă servicii sociale tinerilor sau copiilor proveniţi din medii defavorizate. 
Prezentarea conceptului de „gândire educativă” a fost structurat pe 5 dimensiuni: fundamente 
antropologice, fundamente teologice, criterii de selecţii ale tinerilor primiţi, �nalităţi educative şi 
principii de acţiune ale profesioniştilor

Parteneri: 
Clementia – Düsseldorf,  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 Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog

Obiective:
• Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul 

populaţiei tinere; 
• Sensibilizarea 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 anul 2010:
Prevenire şi dezvoltare de abilități de viață:  

• 48 de tineri ieșeni au primit consiliere de grup și 
educație non-formală în cadrul proiectului de 
prevenire a consumului de droguri finanțat prin 
Legea 34 în intervalul ianuarie – decembrie;
• 24 de tineri ieșeni - 12 care au comis infracțiuni și 
12 din medii sociale considerate la risc cu privire la 

comiterea de infracțiuni - au primit educație non 
formală în cadrul a două grupuri de socializare și 
dezvoltare de abilități de viață, în proiectul finanțat 
de Uniunea Europeană „Îmbunătăţirea accesului 
tinerilor la servicii socio-educative de integrare 
socială şi dezvoltare a abilităţilor de viaţă”;

Activități de petrecere a timpului liber și educație 
non formală

• 34 de tineri ieșeni, 10 voluntari Caritas și cei 24 de 
beneficiari ai proiectului finanțat de Uniunea 
Europeană „Îmbunătăţirea accesului tinerilor la 
servicii socio-educative de integrare socială şi 
dezvoltare a abilităţilor de viaţă” au beneficiat de 
educație non formală în cadrul „Școlii de vară 
antidrog” organizată în luna august pe parcursul a 
5 zile în localitatea Ceahlău;
• Copiii și tinerii din comuna Căuești beneficiază de o 
bibliotecă înființată în urma unei campanii de 

strângere de cărți derulată în intervalul ianuarie – aprilie 2010.

Activități de informare

• 150 de elevi din două instituții de învățământ au 
beneficiat de activități de informare în cadrul campaniilor 
de prevenire a consumului de droguri;

Activități de sensibilizare a comunității și de implicare a 
actorilor sociali în campanii antidrog

• 6 personalități ieșene au fost implicate în cadrul unei 
campanii de sensibilizare a comunității ieșene cu privire la 
amenințarea consumului de droguri;
• Peste 5000 de ieșeni au fost sensibilizați în cadrul campaniei 
prin difuzarea spotului tv mai sus evidențiat și realizat în 
parteneriat cu postul regional de televiziune TVR Iași;

Activităţi de formare pentru specialişti

• 17 specialiști – 4 angajați ai Centrului Diecezan Caritas și 
13 consilieri de probațiune din cadrul serviciului de 
probațiune de pe lângă Tribunalul Iași au fost instruiți în 
Terapia Cognitiv Comportamentală în cadrul unui curs 
organizat de către Asociația Română de Terapie Cognitiv 
Comportamentală;

Activităţi de formare și de implicare a voluntarilor în activități

• 15 voluntari au fost recrutați, selectați, instruiți și implicați 
în derularea activităților de prevenire a consumului de 
droguri.

Activități și servicii de consiliere
• 7 consumatori de substanțe etnobotanice au primit 
consiliere psihosocială.
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Poveste gri. Poveste de viață
„O tânără dintre alte mii se strecoară cu greu prin griul zilelor care se scurg prin clepsidra numită firav viața mea. Mă 
simt un pion pe o tablă de șah mutat de la regină la rege, fără rost, fără sens, fără conținut. Simt că îmi lipsește ceva 
și caut, iar în această căutare mă rătăcesc printre sticle de alcool, certuri, țipete, lacrimi, neînțelegeri, ură, neglijență, 
gri și amar, tabloul a ceea ce se poate numi familie”.
Aceasta este povestea ei, Claudia a fost în anul 2010 o beneficiară a grupurilor de socializare și dezvoltare 
personală, care, la fel ca și alte mii de tineri români, trece prin trăiri și experiențe covârșitoare. Și cine să îi vadă, cine 
să îi înțeleagă, cine să îi asculte, să îi ajute, când sunt mii care îi judecă, îi etichetează, îi neglizează, îi uită, îi pun sub 
povara grea a definirii „tinerii din ziua de azi”?
Pentru Claudia, grupul din care a făcut parte timp de trei luni a fost o supapă, o portiță, un alt mediu care a ajutat-o 
să se schimbe și să lupte: „familia mea, mi-e atât de greu să vorbesc despre ea, cred că mai bine m-aș descurca să 
vorbesc despre cum aș vedea eu familia ideală și cum aș putea numi familie un grup de oameni care nici nu mă 
observă, un grup pentru care nici comunicarea nu există, iar iubirea și afecțiunea sunt imposibile? Suntem cu toții 
angrenați într-un joc pe care, aparent cineva ne obligă să-l jucăm, doar pentru că pe hârtie suntem o familie. Un joc 
pe care nimeni nu are curajul să-l oprească, nimeni nu-l abandonează, dar eu simt nevoia să evadez, am obosit, mă 
sufoc, simt că mă pierd. Mama mea este mereu tristă, zâmbetul i-a pierit, iar eu stau și o privesc cum parcă se 
topește fără să am puterea să schimb lucrurile sau să-i fac față unui tată alcoolic și violent“.
„Mama vrea să plece în Italia, probabil că aceasta este supapa ei, o ieșire care îmi închide brutal orice ușiță pe care 
aș fi putut încerca să ies din mediul de acasă. Subit îmi vin în minte responsabilități pe care doar o mama ar trebui 
să le aibă și nu un copil care nu a învățat încă să zâmbească și care abia învață să se comporte ca un adolescent. Nu 
vreau să plece, asta e prima reacție, nu o să mă descurc, o să fie prea multe pe capul meu, nu o să pot învăța, nu o 
sa mai pot ajunge la întâlnirile de grup… și mai e și tata”. 
Drama multor tineri se regăsește și în povestea gri a Claudiei, o mamă care își înțelege plecarea drept soluție, 
pentru Claudia această decizie însemnând finalul unei mici părți din viața sa care arăta bine: grupul de socializare 
și dezvoltare de abilități de viață. 
După trei luni și 12 ședințe petrecute în cadrul acestuia, Claudia s-a dovedit a fi puternică și încrezătoare în puterea 
de a-și convinge mama să nu își lase cele 3 fete singure acasă. 
O Claudie schimbată de poveștile de viață ale celorlalți membri, de valorizarea de care a avut parte în grup, de buna 
dispoziție și de atmosfera caldă din cadrul unui grup care a devenit o familie pentru ea. 

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.

Scopul programului este de a preveni consumul de droguri legale şi 
ilegale în rândul tinerilor.
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Programul „Servicii 
de Îngrijire la Domiciliu”

În 2010, echipa de îngrijire la domiciliu, formată 
din 58 de angajaţi împreună cu cei 100 de 
voluntari ai  Programului de îngrijire la domiciliu, a 
asistat  un număr de 1635 persoane, cărora li s-au 
oferit:
• 294.290 servicii medicale 
• 133.968 îngrijiri de bază
• 121.364 servicii comunitare.  

Obiective:
1. Creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate prin oferirea 

de servicii de îngrijire la domiciliu, atât sociale cât şi 
medicale, în decursul derulării proiectului; 

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

3. Creşterea gradului de performanţă a specialiştilor şi a 
voluntarilor implicaţi în proiect prin organizarea de 

sesiuni, de cursuri de formare şi de perfecţionare;
4. Creşterea responsabilităţii comunităţii şi administraţiei 

locale prin antrenarea acestora în acest tip de activitate;
5. Scăderea gradului de solicitare pentru familiile care 

îngrijesc aparţinători imobilizaţi la domiciliu.

Alte activităţi realizate în 2010:

1. Pelerinajul persoanelor bolnave, la Cacica 

Cu ocazia sărbătorii celei de-a XVIII-a Zi Mondială a 
Bolnavului la nivel Diecezan, Programul „Servicii de 
Îngrijire la Domiciliu” a organizat, în data de 13 mai 
2010, un pelerinaj al bolnavilor şi al personalului 
medical, la Sanctuarul marian de la Cacica. În 
cadrul acestui eveniment au participat 
aproximativ 500 de bolnavi însoţiţi de preoţi şi de 
persoanele consacrate din comunităţile lor 
parohiale.

Parteneri: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Oficiul 
pentru Pastoraţia Sanitară, Congregaţia „Fiicele Sfintei 
Maria a Divinei Providenţe” Iaşi, Parohiile 
Romano-Catolice din Dieceza de Iaşi.

2. Colecta din Postul Mare 

Mulţumim parohiilor romano-catolice ale diecezei de 
Iaşi pentru colecta organizată în a doua duminică a 
Postului Mare, o colectă pentru sprijinirea persoanelor 
vârstnice, imobilizate la domiciliu, asistate prin 
Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”.  De 
asemenea, le mulțumim şi celor din diaspora, pentru 
ajutorul oferit în sprijinirea activităţilor noastre, prin 
participarea lor la a doua ediţie a campaniei „Întoarce-ţi 
privirea spre casă”.

3. Formarea profesională

Formarea profesională a colaboratorilor din îngrijirea la 
domiciliu a rămas o prioritate pentru C. D. Caritas Iaşi. 
Astfel, în luna mai, a fost organizată o săptămână de 
formare, scopul fiind dezvoltarea competenţelor 
personalului angajat în acordarea îngrijirii paliative, 
destinate persoanelor cu nevoi speciale.

4. Deschiderea oficială a Centrului de Îngrijire la Domiciliu 
Pîrgăreşti, jud. Bacău 

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Pîrgăreşti, deschis cu 
sprijinul autorităţilor locale şi a parohiei 
romano-catolice Satu Nou, cu efortul şi colaborarea 
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surorilor franciscane din Congregaţia Fiicelor Sf. Francisc de Assisi, a fost sfinţit în ziua de 25 
septembrie 2010, în prezenţa Excelenţei Sale, Episcop Petru Gherghel, păstorul diecezei noastre, 
precum şi a unor reprezentanti ai autorităţilor centrale şi locale. În prezent funcţionează 16 Centre 
de acest gen pe teritoriul diecezei noastre. 

5.  Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice

În data de 1 octombrie 2010, Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu” în colaborare cu Parohiile 
Romano-Catolice, alte Asociaţii şi Congregaţii, cu numeroşi voluntari din zonele unde îşi 
desfăşoară activitatea, au organizat un moment festiv în cinstea tuturor persoanelor vârstnice.
Parteneri: Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe” Iaşi, Congregaţia „Surorile 
Sfântului Paul” Oneşti, Congregaţia „Fiicele Duhului Sfânt” Iugani, Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu 
de Paul” Oneşti, Asociaţia Caritas Bacău, Asociaţia Caritas Roman, Acţiunea Catolică, Parohiile 
Romano-Catolice din Iaşi, Bacău, Roman, Oneşti, Suceava, Huşi, Iugani, Săbăoani, Siret, Sagna, 
Pîrgăreşti, Răchiteni, Hălăuceşti, Săveni şi Oţeleni. 

6. Expoziţie de fotografii la Palatul Parlamentului României. 

Organizată de către Confederaţia Caritas România, în parteneriat cu Camera Deputaţilor, expoziţia de 
fotografii cu tema „Viitorul unei naţiuni începe cu respectul faţă de bătrânii ei” a urmărit trezirea 
conştiinţelor şi sensibilizarea autorităţilor cu privire la dreptatea socială, dreptate care trebuie 
promovată prin legile şi măsurile sociale adoptate. Vernisajul a avut loc luni, 4 octombrie 2010, în holul 
Palatului Parlamentului României, în prezenţa a numeroşi invitaţi, reprezentanţi ai altor ONG- uri, un 
reprezentant al Patriarhiei Române, Pr. Dorel Moţoc, precum şi în prezenţa Preşedintelui Confederaţiei 
Caritas România, pr. Egidiu Condac.

Scopul proiectului constă în creşterea calităţii vieţii şi a gradului de 
integrare socială a persoanelor dependente, imobilizate, incapabile să-şi 
satisfacă nevoile de bază.



Programul „Servicii 
de Îngrijire la Domiciliu”

În 2010, echipa de îngrijire la domiciliu, formată 
din 58 de angajaţi împreună cu cei 100 de 
voluntari ai  Programului de îngrijire la domiciliu, a 
asistat  un număr de 1635 persoane, cărora li s-au 
oferit:
• 294.290 servicii medicale 
• 133.968 îngrijiri de bază
• 121.364 servicii comunitare.  

Obiective:
1. Creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate prin oferirea 

de servicii de îngrijire la domiciliu, atât sociale cât şi 
medicale, în decursul derulării proiectului; 

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

3. Creşterea gradului de performanţă a specialiştilor şi a 
voluntarilor implicaţi în proiect prin organizarea de 

sesiuni, de cursuri de formare şi de perfecţionare;
4. Creşterea responsabilităţii comunităţii şi administraţiei 

locale prin antrenarea acestora în acest tip de activitate;
5. Scăderea gradului de solicitare pentru familiile care 

îngrijesc aparţinători imobilizaţi la domiciliu.

Alte activităţi realizate în 2010:

1. Pelerinajul persoanelor bolnave, la Cacica 

Cu ocazia sărbătorii celei de-a XVIII-a Zi Mondială a 
Bolnavului la nivel Diecezan, Programul „Servicii de 
Îngrijire la Domiciliu” a organizat, în data de 13 mai 
2010, un pelerinaj al bolnavilor şi al personalului 
medical, la Sanctuarul marian de la Cacica. În 
cadrul acestui eveniment au participat 
aproximativ 500 de bolnavi însoţiţi de preoţi şi de 
persoanele consacrate din comunităţile lor 
parohiale.

Parteneri: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Oficiul 
pentru Pastoraţia Sanitară, Congregaţia „Fiicele Sfintei 
Maria a Divinei Providenţe” Iaşi, Parohiile 
Romano-Catolice din Dieceza de Iaşi.

2. Colecta din Postul Mare 

Mulţumim parohiilor romano-catolice ale diecezei de 
Iaşi pentru colecta organizată în a doua duminică a 
Postului Mare, o colectă pentru sprijinirea persoanelor 
vârstnice, imobilizate la domiciliu, asistate prin 
Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”.  De 
asemenea, le mulțumim şi celor din diaspora, pentru 
ajutorul oferit în sprijinirea activităţilor noastre, prin 
participarea lor la a doua ediţie a campaniei „Întoarce-ţi 
privirea spre casă”.

3. Formarea profesională

Formarea profesională a colaboratorilor din îngrijirea la 
domiciliu a rămas o prioritate pentru C. D. Caritas Iaşi. 
Astfel, în luna mai, a fost organizată o săptămână de 
formare, scopul fiind dezvoltarea competenţelor 
personalului angajat în acordarea îngrijirii paliative, 
destinate persoanelor cu nevoi speciale.

4. Deschiderea oficială a Centrului de Îngrijire la Domiciliu 
Pîrgăreşti, jud. Bacău 

Centrul de Îngrijire la Domiciliu Pîrgăreşti, deschis cu 
sprijinul autorităţilor locale şi a parohiei 
romano-catolice Satu Nou, cu efortul şi colaborarea 

1514

RA
PO

RT
 A

N
UA

L 
20

10

surorilor franciscane din Congregaţia Fiicelor Sf. Francisc de Assisi, a fost sfinţit în ziua de 25 
septembrie 2010, în prezenţa Excelenţei Sale, Episcop Petru Gherghel, păstorul diecezei noastre, 
precum şi a unor reprezentanti ai autorităţilor centrale şi locale. În prezent funcţionează 16 Centre 
de acest gen pe teritoriul diecezei noastre. 

5.  Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice

În data de 1 octombrie 2010, Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu” în colaborare cu Parohiile 
Romano-Catolice, alte Asociaţii şi Congregaţii, cu numeroşi voluntari din zonele unde îşi 
desfăşoară activitatea, au organizat un moment festiv în cinstea tuturor persoanelor vârstnice.
Parteneri: Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe” Iaşi, Congregaţia „Surorile 
Sfântului Paul” Oneşti, Congregaţia „Fiicele Duhului Sfânt” Iugani, Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu 
de Paul” Oneşti, Asociaţia Caritas Bacău, Asociaţia Caritas Roman, Acţiunea Catolică, Parohiile 
Romano-Catolice din Iaşi, Bacău, Roman, Oneşti, Suceava, Huşi, Iugani, Săbăoani, Siret, Sagna, 
Pîrgăreşti, Răchiteni, Hălăuceşti, Săveni şi Oţeleni. 
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7. Pelerinajul angajaţilor la Sanctuarul „Fericitul Ieremia Valahul” din Oneşti

În spirit de recunoştinţă şi mulţumire faţă de Bunul Dumnezeu, dar şi în spirit de solidaritate cu 
persoanele bolnave, cu bătrânii săraci şi singuri, personalulul din Centrele de îngrijire, însoţit de 
directorii C. D. Caritas, au organizat în data de 16 octombrie 2010, un pelerinaj la Sanctuarul „Fericitul 
Ieremia Valahul” de la Oneşti. Acest pelerinaj a fost  un moment de comuniune, dar şi un prilej de a 
oferi lui Dumnezeu, prin intermediul Fericitului Ieremia Valahul, patronul Programului de îngrijire la 
domiciliu, problemele dar şi reuşitele noastre din munca de zi cu zi.

Finanţatorii programului
• Consiliul Judeţean Bacău
• Consiliille Locale Bacău, Huşi, Săbăoani, Mirceşti, Răchiteni, Hălăuceşti, Sagna, Oţeleni, Dămieneşti
• Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
• S.C. Holzindustrie Schweighofer SRL
• Fundaţia ELMOL
• Caritasverband für die Diözese Münster
• Parohiile romano-catolice din Dieceza de Iaşi

Parteneri/Colaboratori
• Agenţiile Judeţene pentru Prestaţii Sociale 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. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport-secţia Kinetoterapie
• Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu de Paul”, Conferinţa „Sf. Iosif” Oneşti
• Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe” (Opera „Don Alois Guanella”) Iaşi
• Congregaţia Fiicelor Sf. Francisc de Assisi
• Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi
• Fundaţia Solidaritate şi Speranţă
• Universitatea de arte George Enescu Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design

„Mă numesc S.M. și de 8 ani beneficiez de îngrijiri medicale, ajutor social și servicii comunitare la 
domiciliu, din partea Centrului de Îngrijire la Domiciliu Roman.         
Întâlnirea mea cu personalul acestei asociații s-a produs într-un moment dificil din viață, când suferisem 
un grav accident vascular cerebral. În urma intenselor îngrijiri medicale și a suportului emoțional ce mi-a 
fost acordat, atât de personal cât și de familie, am primit o doua șansă la viață: pot merge din nou 
singură, chiar dacă ajutată în prezent de o cârjă, și de asemenea pot să vorbesc. Acum pentru mine 
personalul reprezintă dragi și vechi prietene de suflet. Am făcut parte din întâlnirile și programele pentru 
persoanele vârstnice prin care mi-am făcut prieteni noi și am putut să-mi deschid sufletul în fața unor 
persoane cu probleme asemănătoare.
În acest an viața m-a pus din nou la încercare o dată cu decesul soțului. În singuratatea ce m-a cuprins am 
primit speranța și putere pentru a merge mai departe din partea întregului personal. M-au însoțit cu 
rugăciuni și au intensificat numărul de vizite. Acum sunt o parte din viața și istoria mea personală, copii 
de suflet în care îmi găsesc alinare și bucurie. Oricât de mult as povesti despre grija și ajutorul acordate, 
nu pot cuprinde în cuvinte simple mulțumirea ce o port în suflet. Mă rog în fiecare zi, așa cum am fost 
îndemnată, pentru ca toate binefacerile primite să se întoarcă în casa și familiile lor.”

S. M. – Roman, Jud. Neamţ
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Biroul de Asistenta si Consiliere
pentru persoane cu Handicap

Servicii oferite:
• Informare şi Consiliere. Prin consiliere se 
urmăreşte clari�carea problemelor cu care se 
confruntă clienţii şi sprijinirea acestora, în 
descoperirea resurselor proprii pentru a le 
soluţiona. Aceasta se realizează în cadrul unor 
întâlniri, care pot avea loc �e la sediul biroului �e la 
domiciliul clientului. 
• Promovarea intereselor persoanelor cu 
dizabilităţi şi lobby. Scopul muncii de promovare 
este de a sprijini persoanele cu dizabilităţi în lupta 
lor pentru asigurarea drepturilor şi îmbunătăţirea 
lor, prin in�uenţarea politicilor sociale din domeniu 
şi a administraţiei, prin îmbunătăţirea imaginii 
persoanelor cu dizabilităţi şi reprezentarea 
problemelor lor la nivelul diferitelor foruri. 
• Integrarea persoanelor cu dizabilităţi. În cadrul 
programului integrarea persoanelor cu dizabilităţi 

se realizează prin acţiuni cum ar �: campanii de 
informare şi sensibilizare, organizare de activităţi 
cu şi pentru persoanele cu dizabilităţi, cursuri 
pentru părinţi, aparţinători ai persoanelor cu 
dizabilităţi şi specialişti, campanii de advocacy, 
organizarea şi derularea de activităţi împreună cu 
persoanele fără dizabilităţi.
• 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. Membrii 
unui grup de suport pot să �e persoane cu 
dizabilităţi, părinţii/aparţinătorii acestora, 
profesionişti care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, 
grupuri/organizaţii care au aceleaşi interese. 
• Formare/perfecţionare. Organizarea de cursuri 
de formare pentru persoanele cu dizabilităţi şi 
familiile lor cu scopul refacerii şi/sau dezvoltării 

capacităţilor acestora pentru depăşirea situaţiilor de 
nevoie. Acest serviciu urmăreşte şi organizarea de cursuri 
pentru specialiştii care lucrează cu persoanele cu 
dizabilităţi şi familiile lor.
•  Voluntariat. Munca cu voluntarii se realizează în scopul 
sprijinirii activităţii coordonatorilor şi pentru a oferi sprijin 
adiţional în derularea serviciilor B.A.C.H. Voluntari pot � 
persoanele dornice să ajute, care au abilităţile necesare 
pentru a desfăşura o astfel de activitate, respectând valorile 
promovate de către programul B.A.C.H.

Activităţi, evenimente organizate pe parcursul 
anului 2010
Servicii de Kinetoterapie oferite la domiciliul beneficiarilor  BACH

Proiectul constă în oferirea de servicii de kinetoterapie 
bene�ciarilor BACH Iaşi. Pe baza parteneriatului cu 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea 
Kinetoterapie şi Motricitate Specială din cadrul Universităţii 
„Al. I. Cuza” Iaşi, persoanele cu dizabilităţi (copii, adulţi, 
persoane vârstnice) pot bene�cia gratuit de servicii de 
kinetoterapie la domiciliu. Acestea sunt realizate de către 
studenţii din anul terminal şi masteranzi, �ind supervizaţi de 
un specialist în domeniu. Oferirea serviciilor de kinetoterapie 
are ca scop îmbunătăţirea funcţiilor neuromotorii ale 
persoanelor cu dizabilităţi şi a stării lor de sănătate. 

Dezvoltarea economiei sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi fizice

Proiectul este implementat de către Fundaţia Motivation 
România în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iaşi. 

1918

RA
PO

RT
 A

N
UA

L 
20

10

Finanţarea este susţinută de Uniunea Europeană pe o perioadă de 3 ani având ca obiectiv general 
dezvoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi �zice prin crearea unei reţele naţionale 
de 5 echipe mobile. Pe termen scurt proiectul va facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi �zice la 
echipamente de mobilitate şi servicii primare de informare şi consiliere, furnizate pe plan regional. Pe 
termen lung proiectul va contribui la creşterea incluziunii sociale a acestei categorii de persoane.

Spectacolul Vieţii

Evenimentul desfăşurat în data de 22 aprilie 2010 la Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi a urmărit creşterea 
gradului de conştientizare a comunităţiii faţă de aptitudinile persoanelor cu dizabilităţi.
Evenimentul a fost structurat în 3 părţi: 
Prima parte a spectacolului a fost sub forma unei piese de teatru muzical ce s-a desfăşurat în spatele unei 
cortine reprezentând un joc de umbre, mesajul �ind predominant acustic. 
Partea a doua a spectacolului s-a derulat sub forma unui moment de pantomimă realizat de membrii trupei „Mimex”. 
În ultima parte membrii trupei „Play” formată din voluntari din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iaşi şi 
studenţi din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, au pus în scenă calităţile persoanelor cu 
dizabilităţi în fotoliul rulant care îşi propun să ne demonstreze că dansul  este o formă de manifestare 
artistică şi de integrare socială.

Zece pentru UAIC

Eveniment unic în Iași "Zece pentru UAIC" a avut loc în ziua de 7 mai 2010, în Aula Magna Mihai Eminescu 
din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi. Scopul a fost acela de a face cunoscut publicului aportul adus 
societății și culturii ieșene de către cadrele didactice ale acestei Universități cu renume. De asemenea, 
participanții s-au  bucurat de o expoziție tematică de fotogra�e cu vânzare. Motivația acestui proiect a 
fost una de natură socială, caritabilă. Finalitatea evenimentului a fost una �nanciară; scopul �ind acela de 
ajutorare a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii a�ate în îngrijirea Centrului Diecezan Caritas Iași.
Donaţiile în valoare de 1000 € au fost acordate unei persoane cu dizabilităţi, în scopul efectuării unei 
operaţii în străinătate.

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 
B.A.C.H., primul funcţionează în Iaşi din anul 2001 iar celălalt la Bacău din 
luna octombrie 2006.
Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap urmăreşte 
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi promovarea 
integrării lor în societate.
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integrării lor în societate.



Intervenții în situații de urgență
și calamități naturale

Intervenţia Centrului Diecezan Caritas Iaşi s-a 
concentrat în primul rând pe ajutoare de urgenţă 
pentru zonele afectate din judeţele Botoşani, 
Neamţ şi Bacău, în celelalte zone inundate 
intervenind alte asociaţii umanitare.
Încă din primele zile după producerea inundaţiilor 
echipele Caritas au fost prezente. Psihologii şi 
asistenţii sociali  au distribuit pachete cu produse 
de primă necesitate şi au putut oferi suport 
psiho-social victimelor.
Au fost distribuite: 1150 pachete cu alimente, 6 
tone de apă potabilă, 650 de pachete cu produse 
de curăţenie, pături şi saltele. Aceste ajutoare au 
fost distribuite în localităţile Buruieneşti şi Rotunda 
din judeţul Neamţ, Dorohoi, Pomârla şi Hilişeu 
Cloşca din judeţul Botoşani, precum şi Mărgineni şi 

Baraţi din judeţul Bacău.
Centrul Diecezan Caritas Iaşi a oferit sinistraţilor 
din Buruieneşti cazare la Centrul Social, punând la 
dispoziţie saltele şi pături. Un lucru pozitiv în 
această localitate, l-a reprezentat solidaritatea 
localnicilor: un grup de femei din sat, care nu au 
fost afectate de inundaţii au pregătit hrană caldă 
pentru familiile sinistrate, alimentele �ind aduse 
de oamenii din sat. De asemenea, tinerii s-au 
organizat împreună cu parohia şi au mers în câteva 
case ale bătrânilor ajutând la scoaterea mâlului şi 
dezinfectarea caselor.
Copiii au avut parte de jocuri educative şi 
interactive prin care li s-a explicat cât este de nociv şi 
periculos să se joace în apa care le-a inundat satul, şi 
cum să se protejeze păstrând o igienă adecvată.

După o evaluare detaliată a urmat intervenţia pe termen 
lung. Centrul Diecezan Caritas Iaşi a pus la dispoziţia 
voluntarilor din Buruieneşti două pompe cu care s-au 
curăţat fântânile din sat, iar apoi au fost dezinfectate cu 
tablete de clor. În toate satele afectate, C. D. Caritas a pus la 
dispoziţia familiilor care aveau casele avariate aparate 
pentru uscat pereţii. 
După efectuarea anchetelor sociale şi selectarea familiilor 
care aveau cea mai mare nevoie de ajutor, s-a început 
repararea şi reconstrucţia caselor. 
27 familii din Mărgineni şi 33 de familii din Baraţi, judeţul 
Bacău, au primit materiale de construcţii în valoare de 2000 
lei �ecare, pentru reparaţia casei avariate, sau pentru 
completarea materialelor care lipseau pentru reconstrucţia 
casei dărâmate. 
18 familii din localitatea Rotunda şi 50 din Buruieneşti au 
fost ajutate cu materiale de construcţii şi consultanţă 
tehnică pentru repararea caselor avariate. Pentru familiile 
care nu au putut repara singure casele, C. D. Caritas a 
angajat o echipă de muncitori care a executat lucrările şi au 
refăcut 15 sobe din teracotă.
La Buruieneşti a fost construită o casă pentru o familie cu 
patru copii. Casa acestei familii era avariată iar din partea 
autorităţilor nu primise niciun sprijin. În aceste condiţii 
familia risca să-şi petreacă iarna afară. De asemenea, în 
Buruieneşti şi Rotunda, 120 de familii au primit lemne 
pentru foc.
O echipă de psihologi şi asistenţi sociali a continuat în tot 
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acest timp programul de suport psiho-social, mai ales cu grupuri de copii.
Pentru primăvara anului 2011 am pregătit un program agricol, astfel că familiile ale căror grădini au fost 
distruse, vor primi câte un pachet cu seminţe pentru a putea reveni şi din acest punct de vedere la o viaţă 
normală şi autonomă.
Un plus foarte mare în intervenţia noastră a fost să 
constatăm că spre deosebire de alţi ani, comunităţile 
afectate de inundaţii s-au ajutat între ele. Solidaritatea 
dintre oameni a fost în acest an vizibilă între 
comunităţile care au fost afectate de inundaţii în anii 
trecuţi şi cele care au fost afectate anul acesta. La 
apelul Centrului Diecezan Catitas Iaşi, familiile din 
Buruieneşti, care nu mai aveau nevoie de sobele 
donate de noi în anul 2008, le-au donat sinistraţilor din 
Mărgineni, judeţul Bacău. 
Acesta este un pas mare pentru noi, deoarece oamenii 
au înţeles că trebuie să ne ajutăm reciproc.  Doar 
împreună putem valori�ca resursele!

Inundațiile au devenit deja un fenomen foarte cunoscut în România și mai 
ales în zona Moldovei. Cauzate de natura sau de oameni, inundațiile se 
produc, lasă în urmă pagube insemnate dar mai ales multă suferință. 

Și în anul 2010 inundațiile produse au lăsat un bilaț negativ impresonant: 
24 de persoane decedate, 18000 de persoane evacuate din calea apelor, 
sute de case au fost distruse, mii de case avariate și imense suprafețe de 
culturi agricole compromise. 
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Voluntariat

Obiective
Obiectivul principal al departamentului este 
creşterea semni�cativă a implicării sociale a 
persoanelor voluntare.
Printre obiectivele departamentului de voluntariat 
se numără şi dezvoltarea personală şi profesională 
a voluntarilor, formarea voluntarilor ca persoane 
ce se pot implica activ şi cu spirit de răspundere în 
toate domeniile sociale de activitate, supervizarea 
şi evaluarea voluntarilor, realizarea de evenimente 
dedicate promovării voluntariatului prin 
implicarea voluntarilor, motivarea şi 
recompensarea voluntarilor organizaţiei.

Formarea voluntarilor
În 19 noiembrie, 3 decembrie şi 10 decembrie 
2010 au avut loc Cursurile de Formare Voluntari 
iniţiat de Centrul Diecezan Caritas Iaşi. 
De-a lungul cursului, cei 75 de voluntari au 

interacţionat activ, au avut ocazia să stabilească 
însuşirile necesare unui bun voluntar, să cunoască 
oportunităţile oferite de activităţile de voluntariat, 
să lucreze în echipă, să socializeze şi să cunoască 
prin intermediul voluntarilor prezenţi proiectele 
Caritas a�ate în desfăşurare. 

Implicarea voluntarilor în comunitate, prin 
participarea în acţiuni de solidaritate:
Voluntarii C. D. Caritas Iaşi, au participat activ la 
Programul naţional „Let’s Do It, România!”. 
Acţiunea de strângere a gunoaielor a început 
sâmbătă, 25 septembrie 2010, când voluntarii au 
fost prezenţi în comunele Bivolari, Ion Neculce, 
Voineşti şi Tomeşti. Aici au dat o mână de ajutor la 
ecologizarea ţării iar la �nalul zilei comunele au 
fost mai curate cu câteva mii de saci de gunoi, 
adunaţi de pe câmpuri. 
Joi, 2 decembrie 2010, Centrul Diecezan Caritas Iaşi 

a răspuns invitaţiei de a � partener în cadrul unei 
manifestări organizate de Fundaţia „Alături de Voi” 
România.
Voluntarii Centrului Diecezan Caritas Iaşi, împreună cu 
voluntarii şi participanţii celor 142 de parteneri din Iaşi, 
Vaslui, Suceava, Neamţ, Galaţi, Botoşani, Bucureşti şi 
Republica Moldova, au reuşit să formeze o fundă umană 
formată din 2500 de persoane, simbol al solidarităţii cu 
persoanele infectate HIV/SIDA.

Acţiuni de promovare a voluntariatului
Centrul Diecezan Caritas Iaşi a participat în calitate de 
partener la „Bursa locurilor de muncă”, eveniment organizat 
de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, în data de 17 iunie 2010 
în cadrul proiectului „Stagii de pregătire practică şi activităţi 
de stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi şi 
absolvenţi”, proiect co�nanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
Acest eveniment  a constituit o ocazie de a discuta cu 
persoanele interesate de voluntariat, despre modul în care 
îşi pot mări şansele pe piaţa muncii dar şi despre modul în 
care se pot implica în cadrul organizaţiei noastre, în calitate 
de voluntari, pentru a putea schimba, printr-o atitudine 
solidară, situaţia persoanelor în di�cultate care solicită 
ajutorul Centrului Diecezan Caritas Iaşi. 

Gala Voluntarilor
Centrul Diecezan Caritas Iaşi a mulţumit zecilor de voluntari 
care s-au implicat în acţiunile caritabile în timpul anului 
2010. Într-un cadru festiv, în sala de spectacole de la 
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Ateneul Tătăraşi, organizaţia C. D. Caritas le-a mulţumit voluntarilor pentru dăruirea lor şi pentru că, şi în 
acest an, au dat dovadă de solidaritate faţă de cei a�aţi în nevoie.
Festivitatea de premiere a voluntarilor Caritas a fost la a opta ediţie şi a avut loc joi, 2 decembrie, cu trei 
zile înainte de Ziua Internaţională a Voluntariatului. Seara de Gală a Voluntarilor de la Caritas s-a încheiat 
cu o petrecere în stil Eco, unde tinerii s-au bucurat de o atmosferă plăcută, de un prilej de socializare şi 
împărtăşire a unor idei viitoare în acţiuni de voluntariat.

Mărturii ale voluntarilor Caritas Iaşi 
„E bine să aloci semenilor o parte din timpul tău disponibil, chiar dacă nu primeşti ceva palpabil în 
schimb, pentru că o să �e alte satisfacţii su�eteşti” (Ciprian). Deşi este dependent de un scaun cu rotile, 
de cinci ani se dedică celor care au nevoie de sprijinul lui. Îi ajută atât cât reuşeşte şi cu ce poate pe cei 
care ajung la Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane cu Handicap din cadrul Centrului Diecezan  
Caritas Iaşi.
„Am participat la diferite campanii şi sunt foarte hotărâtă să �u în continuare membru Caritas. Ceilalţi 
copii ar trebui să se implice mai mult pentru că alţii chiar au nevoie de ajutor, pentru că dăruind vor 
dobândi”. (Erica Chirilă, 11 ani)
„Sunt implicată în activităţile Centrului de Plasament Sf. Iosif unde ajut copiii la lecţii. Am socializat foarte 
mult şi mi-am făcut mulţi prieteni de când fac voluntariat. Dacă ai puţin timp liber, decât să-l pierzi în faţa 
televizorului este mai bine să îl foloseşti pentru un scop nobil.” (Ionela Belecciu)
 „Pentru că aveam mult timp liber şi simţeam că nu fac nimic util m-am decis să fac voluntariat. Acum sunt 
foarte mulţumită de mine, fac lucruri noi, învăţ lucruri noi şi îi ajut pe cei din jurul meu.” (Andreea)

Departamentul de Promovare a Voluntariatului a fost 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.
Prin voluntariat promovăm munca în echipă, atitudinea pozitivă faţă de 
voluntariat şi dobândirea unei experienţe practice diversi�cate din punct de 
vedere profesional. Astfel, prin activităţi de voluntariat �ecare persoană 
poate dobândi cunoştinţe şi abilităţi care îi pot folosi de-a lungul vieţii şi în 
viitoarea carieră.
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Activităţi de strângere 
de fonduri 2010

Campanii. Donatori.
Doar prin această caritate împărtăşită am putut şi anul 
acesta să schimbăm în bine vieţi, să aducem bucurie 
atât persoanelor a�at în nevoie cât şi celor care au 
ajutat, au donat, au dăruit din puţinul lor. Astfel 
campaniile de strângere de fonduri sau de bunuri 
desfăşurate în acest an au avut ca scop susţinerea şi 
dezvoltarea programelor Caritas Iaşi deja existente, 
�nanţarea sau co-�nanţarea cazurilor medicale foarte 
grave şi implicarea comunităţii locale şi regionale în 
activităţi de solidaritate.
Campania „Şi tu poţi dărui ceva: 2%” a fost 
organizată pentru al cincilea an consecutiv în 
perioada 15 februarie – 15 mai  oferind 
posibilitatea tuturor persoanelor care au plătit 
impozit să aleagă în mod responsabil unde să �e 
direcţionat acest procent din impozit pe venit. 
Suma direcţionată prin intermediul acestei 

campanii a reprezentat aproximativ 1,2% din 
bugetul asociaţiei.
  Şi în acest an am reuşit, prin intermediul 
parteneriatelor încheiate cu instituţiile de 
învăţământ, cu instituţiile media şi diferitele 
companii locale sau naţionale, să organizăm 
campanii de strângere de fonduri şi de bunuri, 
precum: rechizite, cărţi, jucării, prăjituri, haine, 
încălţăminte, mobilier sau medicamente. 
Campania „Coşul pentru masa de Paşte”, 
expoziţiile organizate de Mărţişor, de Paşte, de 
Ziua copilului, sau în cadrul pelerinajului de la 
Cacica, campania „Dăruieşte o carte pentru un 
zâmbet!”, campania „Un minut!O şansă!O viaţă” şi  
campania „Crăciunul nedorit” sunt activităţile de 
strângere de fonduri din comunitate care nu ar � 
fost posibile fără sprijinul sutelor de donatori şi al 
zecilor de voluntari care au dăruit sprijin, timp, raze 

de speranţă şi bucurie. În urma acestor activităţi am reuşit 
să sprijinim sute de persoane vârstnice îngrijite la pat sau la 
domiciliu, peste o sută de copii cu risc de abandon şcolar ce 
provin din familii defavorizate, numeroase persoane cu 
handicap, familii ce se confruntă zilnic cu sărăcia, şi tineri 
postinstituţionalizaţi fără suport familial.
A doua ediţie a campaniei „Întoarce-ţi privirea spre casă” 
s-a desfăşurat anul acesta în perioada 15 octombrie – 15 
decembrie cu scopul de a strânge fonduri de la românii ce 
lucrează în diferite ţări ale lumii, credincioşi din diasporă. 
Donaţiile oferite de aceştia au fost folosite pentru a acoperi 
o parte din costurile de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
în vârstă asistate de CD Caritas Iaşi în toată zona Moldovei. 

Evenimente cu scop caritabil. 
Pentru al patrulea an consecutiv, un număr de 1000 de 
lumânări ale solidarităţii în lume s-au aprins în cadrul 
acţiunii „Un milion de stele”. În acest An European de 
luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale acţiunea a 
prins viaţă în patru oraşe din Moldova: Iaşi, Bacău, Piatra 
Neamţ şi Roman. Un milion de stele reprezentând �ăcările 
speranţei şi ale solidarităţii au fost aprinse concomitent pe 
13 noiembrie la ora 17.00 în 21 de localităţi din România de 
către angajaţii, voluntarii şi simpatizanţii organizaţiilor 
Caritas din România şi în peste 52 de oraşe din Germania, 
de către membrii organizaţiilor Caritas din Germania. 
Fondurile strânse în cadrul acestei acţiuni au fost folosite 
pentru a oferi pachete cu alimente şi medicamente bătrânilor 
singuri, care trăiesc în izolare şi sărăcie. Ei sunt sprijiniţi de 
către membrii Centrelor de Îngrijire la Domiciliu Caritas Iaşi.
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Activităţi de responsabilitate corporatistă.
Implicarea angajaţilor din compania EON Moldova a continuat şi în acest an în cadrul activităţilor de 
voluntariat corporatist prin participare la grupul de socializare „Dialog între generaţii”, şi prin oferirea 
gratuită a serviciilor de suport speci�ce profesiei. Sperăm ca acest tip de activităţi sociale şi de 
voluntariat să se desfăşoare şi pe viitor în parteneriat cu cât mai multe companii din zona Moldovei. 
Mulţumiri speciale tuturor donatorilor, sponsorilor şi partenerilor care şi în acest an au fost alături de noi 
sponsorizând �e cu bani, �e cu diferite materiale şi produse, pentru a sprijini copiii, tinerii şi vârstnicii din 
programele Caritas Iaşi. 

Mărturii ale voluntarilor
„Caritas pentru mine înseamnă căldura, culoarea şi lumina care reuşeşte să răzbată acolo unde nu au mai 
putut pătrunde sau poate nu au fost niciodată!” Cristina Doboş, voluntar 
„Ca şi voluntar Caritas cel mai mult m-a impresionat faptul că tinerii din ziua de azi, care sunt distraţi şi 
independenţi nu şi-au uitat semenii care sunt în di�cultăţi şi participă activ în proiecte de voluntariat.” Marius 
Bitiuşcă, voluntar 
„Campania Un milion de stele a fost unul din cele mai impresionante momente la care am participat în viaţa 
mea. Mi-a plăcut extrem de mult să văd atât de multă colaborare din partea voluntarilor cât şi din partea 
oamenilor de pe stradă, care a�ând de scopul acţiunii se bucurau să ne ajute. A fost o experienţă care abia 
aştept să se repete.” Vlad Anechitei, voluntar 
„În luna decembrie am participat la împărţirea cadourilor la persoanele vârstnice. A fost o experienţă specială 
pentru mine prin aceea că simpla prezenţă a voluntarilor şi angajaţilor Caritas în casele acestor oameni a 
adus multă bucurie. Majoritatea nici nu au fost atenţi la cadouri, şi de bucurie nu mai ştiau cum să ne reţină 
puţin, să vorbim cu ei, să îi ascultăm. Cred că în acele zile m-am simţit mai voluntar ca niciodată.” Paul 
Bordea, voluntar

Caritatea este darul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, este 
promisiunea sa şi speranţa noastră. Caritatea dă adevărata substanţă relaţiei 
personale cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni, de aproape şi de la distanţă, 
este principiul tuturor relaţiilor umane: raporturi amicale, familiare, 
raporturi sociale, economice, politice.
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Donații de ajutoare materiale în anul 2010

îmbrăcăminte - 58%

materiale igienico-sanitare - 4%

produse alimentare - 5%

materiale construcții, instalații sanitare - 29%
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17% 4%

64%

4% 11%

Surse de venituri în anul 2010

subvenții de la bugetul de stat și local - 17%
granturi - �nanțări nerambursabile - 4%
venituri externe  - 64%
colecte parohii romano-catolice (din Postul Mare, Advent) - 4%
alte venituri interne (sponsorizări, donații, case de asigurări, 2%, 
diverse alte fonduri proprii) - 11%

23%

31%

3%

7%

36%

Cheltuieli în anul 2010

programe socio-educaționale pentru copii și tineret - 23%

programe medico-sociale pentru vârstnici - 31%

programe sociale pentru persoane cu dizabilități - 3%

programe de interventii în cazuri de calamități - 7%

programe sociale pentru familii, persoane defavorizate - 36%

Caritatea este darul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, este 
promisiunea sa şi speranţa noastră. Caritatea dă adevărata substanţă relaţiei 
personale cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni, de aproape şi de la distanţă, 
este principiul tuturor relaţiilor umane: raporturi amicale, familiare, 
raporturi sociale, economice, politice.

Venituri 2010: 3.747.654 lei
Cheltuieli 2010: 3.542.301 lei
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Colaboratori, parteneri
Donatori, finanțatori

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 de Asistenţă Socială Bacău, 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 �nanțatori
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: Caritas Münster, Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh, Humanitäre Kinderhilfe Osteuropa 
e.V.Bönen, Caritas Stiftung, Clementia – Dusseldorf, Deu.ro.pa, Deutscher Caritasverband, Gerkens 
Stiftung, Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist-Emsdetten, KFD Munster, Malteser Hilfsdienst 
Emsdetten,  Parohia „Sf. Iosif” Münster, Renovabis, Rumanienhilfe Altendiez E.V. 
Austria: Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten, Grupul de voluntari din Wells.
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.
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Mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am realizat în anul 2010 şi tuturor 
partenerilor locali şi internaţionali, angajaţilor din toate zonele, colaboratorilor, 
�nanţatorilor, voluntarilor şi nu în ultimul rând Episcopiei Romano-Catolice 
pentru susţinerea şi încrederea acordată.



Colaboratori, parteneri
Donatori, finanțatori

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 

Asociaţia Kolping Moldova, Asociaţia pentru 
Relaţii Comunitare Cluj, Asociaţia Signis România; 
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi 

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 

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 

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 

Şcolar „Ştefan Procopiu”, Inspectoratul de Jandarmi 
Iaşi, Iulius MALL, Jandarmeria Română, Liceul 
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Mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am realizat în anul 2010 şi tuturor 
partenerilor locali şi internaţionali, angajaţilor din toate zonele, colaboratorilor, 

pentru susţinerea şi încrederea acordată.

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 de Asistenţă Socială Bacău, 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 �nanțatori
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: Caritas Münster, Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh, Humanitäre Kinderhilfe Osteuropa 
e.V.Bönen,  Stiftung “Caritas Bistum Iasi”, Clementia – Dusseldorf, Deu.ro.pa, Deutscher Caritasverband, 
Gerkens Stiftung, Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist-Emsdetten, KFD Munster, Malteser 
Hilfsdienst Emsdetten,  Parohia „Sf. Iosif” Münster, Renovabis, Rumanienhilfe Altendiez E.V. 
Austria: Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten, Grupul de voluntari din Wells.
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.



Centrul Diecezan Caritas Iaşi
Filiala Roman

Date de contact
Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul de Plasament „Sf. Iosif”
Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax:004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Biroul de Asistenţă Socială Caritas
Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax:004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Biroul de dezvoltare a organizaţiei şi de atragere de fonduri
Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax:004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”
1. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iaşi, Aleea Oltea 

Doamna, nr. 3; tel.: 004-0232-210085
2. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman, str. Griviţei 

nr.1, jud. Neamţ, tel.: 004-0233-742365
3. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Bacău, str. Petru 

Rareş, bl.9, sc.B, Ap.1, jud. Bacău, tel./fax: 
004-0234-545289

4. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huşi, str. Corni nr.25, 
jud. Vaslui, tel./fax: 004-0235-481466

5. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani, sat Iugani, 
com. Mirceşti, jud. Iaşi, tel.: 004-0232-718654

6. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Răchiteni, com. 
Răchiteni, jud. Iaşi, tel.: 004-0232-718654

7. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Oneşti, str. Pr. Eduard 
Sechel nr. 3, jud. Bacău, tel.: 004-0234-313121

8. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Suceava, str. 
T.Vladimirescu nr. 14, jud. Suceava, tel./fax: 
004-230-530022

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.: 004-0232-414190

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

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” Iaşi
Adresă: Iaşi, str. Oltea Doamna nr. 3
Tel.: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” 
Buruieneşti
Adresă: strada Bisericii, sat Buruieneşti, com. Doljeşti, 
jud. Neamţ
Tel.: 004-233-780884
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: 004-0232-410076 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Centrul de inserţie socio-profesională pentru tineri în 
dificultate
Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Biroul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Programul de intervenţii în situaţii de urgenţă şi 
calamităţi naturale
Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax:004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
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Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Cod �scal: 4488681
Banca: BRD Sucursala Iaşi, str. Anastasie Panu 1B-2°
Cod Swift (BIC): BRDEROBU
Cont în lei: RO36BRDE240SV08119112400
Cont în Euro: RO94BRDE240SV06888962400
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Adresă: Iaşi, str. Sărărie nr. 134, 700116
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Proiecte   derulate 
în anul 2010

Proiecte medico-sociale
1. Farmacia Caritas

Scopul proiectului: îmbunătăţirea stării de sănătate a 
persoanelor cu venituri mici, care nu-şi pot procura 
medicamente. 
Obiectivul proiectului: oferirea în sistem Caritas de 
medicamente persoanelor pensionare, sau din orice 
altă categorie socială. 
Rezultate 2010: 9000 de reţete eliberate. Se fac 
constant donaţii către Secţiile Spitalului Municipal de 
Urgenţă Roman care duc lipsă de medicamente de 
strictă necesitate.
Responsabil: Farmacist Viorica Florea.

2. Cabinet medical general

Scopul proiectului: îmbunătăţirea stării de sănătate a 
persoanelor cu venituri mici,  care nu-şi pot permite 
plata unor consultaţii medicale generale. 

Obiectivul proiectului: oferirea de consultaţii 
medicale generale şi ecogra�i interne în sistem 
Caritas cărora le oferim şi medicamente prin strânsa 
colaborare cu Farmacia Caritas. 
Rezultate 2010: 1500 de consultaţii medicale 
generale  şi ecogra�i abdominale.
Responsabil:  Medic Maria Rodica Hazi.

3. Cabinet Stomatologic

Scopul proiectului: îmbunătăţirea stării de sănătate 
dentare a persoanelor cu venituri mici. 
Obiectivul proiectului: oferirea de consultaţii şi 
tratamente stomatologice în sistem Caritas  
persoanelor cu venituri mici, prin suportarea unei 
părţi a cheltuielilor de tratament de către Asociaţia 
Caritas Roman.
Rezultate 2010: 650 de consultaţii şi tratamente 
stomatologice.
Responsabil: Medic Anca Izabella Butnaru.

4. Centrul de recuperare medicală şi kinetoterapie

Scopul proiectului: completarea serviciilor medicale 
recuperatorii oferite de Centrul de Îngrijiri Medico-sociale la 
Domiciliu.
Obiectivul proiectului: asigurarea tratamentului medical celor 
cu afecţiuni locomotorii prin kinetoterapie, masaj, gimnastică 
medicală.  
Rezultate 2010: 2850 sedinţe.
Responsabil: Kinetoterapeut Felix Neculăeş. 

5. Centrul de recuperare Reumatologică şi Neurologică 

Scopul proiectului: completarea serviciilor medicale 
recuperatorii oferite de Centrul de Îngrijiri Medico-sociale la 
Domiciliu.   
Obiectivul proiectului: asigurarea de tratament celor cu 
afecţiuni reumatologice prin electroterapie, �zioterapie, 
proceduri cu para�nă etc.
Rezultate 2010: 2400 de şedinţe desfăşurate.
Responsabil: Medic Balneo-Fizioterapeut Maria Gotcă.

Proiecte sociale
6. Centrul de Ajutor pentru Viaţă Roman  (CAV )

Scopul proiectului:  asistenţă socială pentru persoane şi familii 
defavorizate a�ate în di�cultate.  
Obiectivul proiectului: furnizarea de servicii de asistenţă 
socială, însoţite de ajutor material şi consiliere de specialitate.  
Rezultate 2010: 50 de familii ajutate cu bunuri şi alimente, 
copii bolnavi ajutaţi pentru plecarea în străinătate pentru 
operaţii şi tratamente, mijlocirea pentru obţinerea de burse 
pentru elevi cu posibilităţi reduse, implicarea în ajutorarea 
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familiilor sinistrate în urma inundaţiilor de pe Râul Siret, oferirea de pachete alimentare cu ocazia Sărbătorilor 
de Crăciun şi Paşte.
Responsabil:   Mariana Sofronie.

7. Centrul Maternal „Preasfânta Inimă a lui Isus” de la Turtureşti

Scopul proiectului: prevenirea abandonului de copii în rândul tinerelor mame şi în special combaterea 
avortului.
Obiectivele proiectului: găzduirea mamelor şi a copiilor sau a viitoarelor mame, consilierea, reluarea legăturilor 
de familie, reintegrarea în societate, găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe, începerea unei vieţi noi.
Rezultate 2010: au fost găzduite 9 mame şi 15 copii.
Responsabil: Mihaela Tişe.   

8. Clubul seniorilor

Scopul proiectului: mijlocirea socializării  seniorilor prin organizarea de întâlniri, mese festive, momente 
religioase, concursuri şi excursii.
Obiectivele proiectului: organizarea de întâlniri, mese festive, momente religioase, concursuri şi excursii.
Rezultate 2010: au fost organizate întâlniri săptămânale în grup restrâns cu persoanele implicate voluntar în 
susţinerea altor programe Caritas precum Centrul Maternal prin împletirea unor hăinuţe pentru iarnă, dar şi 
întâlniri semestriale cu întreg grupul de seniori.
Responsabil: Asistent social Petronela Trifaş.

9. Cantina socială Caritas

Scopul proiectului: creşterea nivelului de trai pentru 70 de familii a�ate în nevoi din oraşul Roman.
Obiectivul proiectului: servirea unei mese calde zilnice, care constă într-un singur fel de mâncare, de luni până 
vineri. Distribuirea se face cu ajutorul voluntarilor şi angajaţilor de la Centrul de Îngrijiri la Domiciliu.
Rezultate 2010: s-a distribuit hrană caldă şi pâine la 70 de familii.
Responsabil: Petru Giurgilă



Proiecte   derulate 
în anul 2010
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Evenimente speciale

Prânzul Fraternităţii şi Solidarităţii
Asociaţia Caritas Roman şi Parohia Romano-Catolică 
„Fericitul Ieremia Valahul” din Roman au desfăşurat 
joi, 18 februarie 2010, activitatea numită „Prânzul 
Fraternităţii şi Solidarităţii”. 
Aceasta este prima activitate din cadrul celor trei de 
acest gen care au fost plani�cate a avea loc în 
Centrele Caritas din Iaşi, Roman şi Bacău.
 Anul 2010 a fost declarat de Comisia Europeană şi 
Parlamentul European, Anul de luptă împotriva 
Sărăciei şi Excluziunii Sociale. Prin vizita sa de 
duminică, 14 februarie 2010, la Centrul Caritas al 
Diecezei de Roma din Gara Termini din Roma,  Sfântul 
Părinte Benedict al XVI-lea a dorit să marcheze 
importanţa acestui an pentru Biserică, care este 
implicată activ în viaţa socială.
Acest eveniment a fost făcut cunoscut celor 120 de 
persoane prezente în sala de cateheză a Bisericii 

Fericitul Ieremia Valahul, printre care P.S. Aurel Percă, 
Pr. Egidiu Condac, Director general al Centrului 
Diecezan Caritas Iaşi, Pr. Marius Adam, Director 
executiv al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, Domnul 
Primar al Municipiului Roman, Prof. Laurenţiu Dan 
Leureanu, Părintele Paroh Alois Moraru, prin 
intermediul unui fragment radiofonic al emisiunii în 
limba română la postul Radio Vatican. 
Însoţit de imagini de la acel eveniment, momentul i-a 
introdus pe cei prezenți în atmosfera discursului 
social al Bisericii prin vocea autorizată a Suveranului 
Pontif.
După prezentarea unui material video despre 
activităţile Asociaţiei Caritas Roman, a avut loc un 
prânz comun, care ne-a făcut părtași pentru câteva 
clipe la atmosfera fraternă a primei comunităţi 
creştine din Ierusalim. 

 Ziua Vârstniclui
Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman, împreună cu Centrul 
de Îngrijire la Domiciliu Sagna şi Parohia Romano-Catolică 
„Fericitul Ieremia Valahul” din Roman şi Institutul Franciscan, 
au organizat o sărbătoare a seniorilor. 
Din cuprinsul manifestărilor amintim Sf. Liturghie dedicată 
persoanelor vârstnice invitate, urmată de prezentarea unui 
material informativ despre originea şi simbolul sărbătorii, dar 
şi despre serviciile oferite de către Asociaţie persoanelor 
asistate. Sărbătoarea a continuat cu o masă festivă, întregită 
de un program artistic regizat de către elevii Seminarului 
Teologic Franciscan. 
La sărbătoare au participat aproximativ 100 de persoane, 
având totodată bucuria de a avea în mijlocul nostru şi doi 
reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale 
Neamţ. 
 

Un milion de stele
Sâmbătă, 13 noiembrie 2010, Oraşul Roman s-a numărat 
printre cele 21 de oraşe ale ţării care au organizat activitatea 
„Un milion de stele”. Pentru  prima dată  organizată la Roman, 
manifestarea de solidaritate cu cei a�aţi în nevoie, a fost 
îndelung pregătită de Asociaţia Caritas Roman în colaborare 
cu  Parohia Romano-Catolică „Isus Bunul Păstor” prin aportul 
Părintelui Paroh Francisc Fărcăşel, a Părintelui Vicar Iulian Roca 
şi a Acţiunii Catolice a tinerilor din parohie. Activitatea  a fost 
promovată în presa locală în săptămâna care a precedat-o şi 
s-a bucurat de participarea a aproximativ 350 de persoane de 
toate vârstele dar şi de prezenţa autorităţilor locale.
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Centrul Diecezan Caritas Iaşi
Filiala Bacău

Colaboratori din străinătate:
1) Parohia Sfântul Vincenţiu-Dinslaken, Germania
2) CRUCEA ROȘIE ITALIANĂ
 Comitatul provinciei Trento
 CORPUL VOLUNTARILOR DE PRIM-AJUTOR
 Grupul din Sover, Italia
3) KFD Münster, Germania
4) Episcopia de Münster, Germania
5) Caritas Terni, Italia
6) Unione Famiglie  Trentine – Trento
7) C.A.V. Trento
8) Unione Medico-Missionaria Italiana, Negrar (VR) 
Italia
9) Caritas Coburg – Germania
10) Parohia Sfântul Iosif din Munster, Germania
11) Spitalul Sacro Cuore – Don Calabria, Negrar (VR) 
Italia.

Colaboratori locali:

  1) Spitalul Județean Neamţ
  2) Primăria Municipiului Roman
  3) Spitalul Municipal Roman
  4) Primăria Sagna
  5) Direcţia de Sănătate Publică Neamţ
  6) Congregaţia Surorilor Providenţei, Adjudeni

  7) Congregaţia Misionarii Verbiţi
  8) Micile Slujitoare ale lui Cristos, Rege
 9) Misionarii Oblaţi ai Mariei Imaculate
10) Surorile Maestre ale S�ntei Doroteea
11) Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie 
Neamţ
12) Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ
13) Asociaţia pentru Sănătatea Familiei.

Parteneri:
Direcţia de Asistenţă Socială din Primăria Roman
Centrul Comunitar „Romaniţa”

Sponsori:
1) Construct Partener S.R.L.
2) Andos Com S.R.L.
3) Termoplast S.R.L.
4) Romanceram S.R.L. Roman
5) Sempre Dritto Tour Roman
6) S.C. Alpin A.G. Piatra Neamţ
7) S.C. Imrom Roman
8) Grup Lemn Roman
9) S.C. Ena Instal S.R.L.
10) V.P.F. Company S.R.L.
11) S.C. Marcel S.R.L.
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Colaboratori, parteneri
Donatori, finanțatori

Date de contact
Asociația Caritas Roman
Str. Griviţei nr. 1 – 3, Roman, 611104
Telefon/ Fax: 0040-233-742220
Mobil: 0729 292 848
E-mail: caritasroman@clicknet.ro

Cod �scal: 13389814
Cont BCR. LEI: 2511.A01.0.332106.0198ROL.1
COD IBAN: RO56RNCB0198003321.060001
Cont B.C.R. EURO: 2511.A01.0.3321.06.0918.EUR.3
COD IBAN: RO02RNCB0198003321.060003 
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Proiecte  derulate 
în anul 2010

Servicii oferite: 
- identi�carea persoanelor a�ate în situaţii de criză
- înregistrarea şi evaluarea cererilor din partea 
solicitanţilor
- stabilirea unor măsuri de intervenţie în funcţie de 
nevoile şi problemele identi�cate
- monitorizarea cazurilor bene�ciarilor instituţiei
- implementarea unor proiecte de �nanţare pentru 
serviciile oferite
- colaborarea cu alte instituţii din domeniul asistenţei 
sociale.

Activități principale
1. Locuinţa Protejată pentru vârstnici „Pentru o 
bătrâneţe fericită” - �nanţare Elmol 
2. Hope For The Future – ajutor material  pentru 
bene�ciarii Caritas – �nanţare Anglia 
3. Speranţa Copiilor - Grup de dezvoltare personală 
pentru adolescenţi – �nanţare Elveţia

4. Cabinetul stomatologic – servicii de stomatologie 
oferite de un medic stomatolog voluntar pentru persoane 
care nu au posibilităţi �nanciare - �nanţare proprie
5. Tratamente balneare - proiect în parteneriat cu 
Baza de Tratament şi Spiritualitate „Fericitul Ieremia”
6. Acordarea de burse de studii pentru copiii fără 
posibilităţi �nanciare - proiect �nanţat de familia 
HILTI LIECHTENSTEIN
7. Cartea cu Poveşti - proiect derulat în colaborare cu 
Spitalul Judeţean Bacău - Secţia pediatrie 
8. Depozitul de Urgenţă al lui Moş Crăciun - proiect 
cu �nanţare proprie, în colaborare cu grădiniţele şi 
şcolile din judeţul Bacău
9. Aripi spre libertate – �nanţare proprie, donaţii
10.  Întinde-mi o mână – proiect cu �nanţare proprie, donaţii
11. Un Million de Stele – proiect desfăşurat în 
colaborare directă cu Centrul Diecezan Caritas Iaşi – 
Programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu

Un rol important în desfăşurarea activităţilor de mai sus l-au 
avut şi îl au în continuare cei 20 de voluntari înscrişi în 
Asociaţia Caritas Bacău.

Evenimente
Prânzul Solidarităţii şi al Fraternităţii

Evenimentul, desfăşurat în data de 19 februarie 2010, a avut o 
puternică încărcătură simbolică. Urmând exemplul Sfântului 
Părinte, care a vizitat la Roma un Centru al Organizaţiei Caritas 
şi a stat la masă cu cei nevoiaşi, am organizat şi noi, la Bacău 
„Prânzul Solidarităţii şi al Fraternităţii”. În cadrul evenimentului 
au participat 60 de persoane nevoiaşe, a�ate în evidenţa 
Asociaţiei Caritas Bacău şi din parohiile „Sf. Cruce”, „S�nţii Petru 
şi Paul” şi „Fericitul Ieremia”. Un sprijin important a venit şi din 
partea celor 19 voluntari.

8 Martie

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul Locuinţei protejate, unde 
bene�ciarele au avut parte de un moment artistic, au primit 
cadouri, �ori şi încurajări pentru a-şi putea trăi în continuare, 
cu demnitate, bătrâneţea.

Întinde-mi o mână 

Campania a fost organizată cu ocazia Sărbătorilor de Paşti, în 
colaborare cu Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru 
persoane cu Handicap şi Programul „Servicii de îngrijire la 
domiciliu”.
Scopul a fost distribuirea pachetelor cu alimente de bază 
pentru un număr de 70 de bene�ciari, persoane singure, 
familii provenite din medii defavorizate, bătrâni, persoane 
marginalizate social, persoane cu dizabilităţi.
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Aripi spre libertate

Este un proiect organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, pentru copiii bene�ciari ai Asociaţiei 
Caritas Bacău din cadrul proiectelor  Biroul de Asistenţă Socială Caritas şi Biroul de Asistenţă şi Consiliere 
pentru persoane cu Handicap Bacău. Anul acesta, campania s-a a�at la cea de a doua ediţie şi a bene�ciat de 
sprijinul a 20 de voluntari.
Timp de două ore, atât copiii cu dizabilităţi cât şi cei proveniţi din medii defavorizate au fost în centrul atenţiei 
comunităţii noastre, înălţând zmee pe cerul Bacăului.

Pentru o bătrâneţe demnă

Proiectul a fost organizat pe data de 1 octombrie 2010, cu ocazia Zilei vârstnicului, pentru a le oferi un 
moment de bucurie şi sprijin. Cei 60 de bene�ciari care au participat la activitate au uitat pentru o zi că sunt 
singuri au realizat faptul că problemele pe care le întâmpină pot � rezolvate. În această activitate s-au implicat 
cu devotament 19 voluntari. 

Un milion de stele

Activitatea a avut loc în data de 13 noiembrie 2010. Iniţiativa aparţine Centrului Diecezan Caritas Iaşi. 
Organizarea acestei manifestări în Bacău a fost rodul muncii în echipă: Asociaţia Caritas cu Programele B.A.S.C. 
şi B.A.C.H.; Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu” şi decanatul Romano-Catolic; Inspectoratul Şcolar  
Judeţean; Trustul de presă „Deşteptarea” (care a mediatizat activitatea); Primăria Municipiului Bacău; 
voluntarii din cadrul B.A.S.C. şi B.A.C.H. care au împărţit �uturaşi şi au ajutat la distribuirea lumânărilor.
Scopul activităţii a fost sensibilizarea opiniei publice cu privire la starea de sărăcie în care trăiesc semenii 
noştri, şi excluziunea socială.

În prezent se a�ă în derulare proiectul  „Pentru o bătrâneţe fericită”, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor vârstnice din cadrul Locuinţei protejate, prin asigurarea unui mediu decent de viaţă şi a unei 
bătrâneţi active. Sunt asistați nouă bene�ciari, �nanțator al acestui proiect �ind Fundația Elmol.

Biroul de Asistenţă Socială Caritas Bacău



Proiecte  derulate 
în anul 2010
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Caritas Bacău din cadrul proiectelor  Biroul de Asistenţă Socială Caritas şi Biroul de Asistenţă şi Consiliere 
pentru persoane cu Handicap Bacău. Anul acesta, campania s-a a�at la cea de a doua ediţie şi a bene�ciat de 
sprijinul a 20 de voluntari.
Timp de două ore, atât copiii cu dizabilităţi cât şi cei proveniţi din medii defavorizate au fost în centrul atenţiei 
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Pentru o bătrâneţe demnă
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moment de bucurie şi sprijin. Cei 60 de bene�ciari care au participat la activitate au uitat pentru o zi că sunt 
singuri au realizat faptul că problemele pe care le întâmpină pot � rezolvate. În această activitate s-au implicat 
cu devotament 19 voluntari. 
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voluntarii din cadrul B.A.S.C. şi B.A.C.H. care au împărţit �uturaşi şi au ajutat la distribuirea lumânărilor.
Scopul activităţii a fost sensibilizarea opiniei publice cu privire la starea de sărăcie în care trăiesc semenii 
noştri, şi excluziunea socială.

În prezent se a�ă în derulare proiectul  „Pentru o bătrâneţe fericită”, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor vârstnice din cadrul Locuinţei protejate, prin asigurarea unui mediu decent de viaţă şi a unei 
bătrâneţi active. Sunt asistați nouă bene�ciari, �nanțator al acestui proiect �ind Fundația Elmol.

Biroul de Asistenţă Socială Caritas Bacău



Parteneri:
Oratoriul Salezian „Don Bosco” Bacău
Spitalul Judeţean Bacău-Secţia Pediatrie Copii
Şcoala Generală „G. M. Cancicov” Bacău
Grădiniţa „Agricola” Bacău
Grădiniţa „Floriţa” Bacău
Grădiniţa nr. 17, Bacău
Grădiniţa nr.18, Bacău
Şcoala generală „Mihail Sadoveanu” Bacău 
Primăria Bacău
Direcţia de Finanţe Publice Bacău
Fundaţia ELMOL- Elveţia
Fundaţia „Hope For The Future” Anglia
Hilti Liechtenschtein

Donatori:
S.C. Tradiţional S.R.L. Bacău
S.C. Ramandi CO S.R.L. Bacău
S.C. Dodi  Styl S.R.L. Bacău 
S.C. Excever Ecscengi
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Colaboratori, parteneri
Donatori, finanțatori

Date de contact
Asociația Caritas Bacău
Adresă: Bacău, str. Calea Moldovei nr.9, 600352
Telefon/fax: 004-0234-581661
E-mail: caritasbc@yahoo.com

Cont bancar: RO 92RNCB0026030909690001

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI

Misiune 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi are misiunea de a pune în practică doctrina socială a Bisericii Catolice prin 

promovarea solidarităţii, a dreptăţii sociale, prin apărarea vieţii şi a demnităţii persoanei umane. 

Viziune
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se 
ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi a drepturilor 

omului, transparenţă, dăruire, lucru în echipă, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare 
comunitară şi implicarea voluntarilor. 

Caritas promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de 
coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferă constant modele de bune practici pentru societate, 

răspunzând profesionist prin implicare şi devotament nevoilor cu care se confruntă societatea, 
aducând un aport favorabil în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.
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În data de 14 mai 2008, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a fost recunoscut drept 
asociaţie de utilitate publică prin Hotărârea numărul 494 a Guvernului României.


