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Anul 2013 a fost un an dificil, de altfel cum au fost şi anii precedenţi. Profunde schimbări nu numai la nivel politic, dar mai ales 
social, din ce în ce mai dese, au făcut mai urgentă prezenţa Caritas-ului în mijlocul societăţii: tot mai multe familii cu probleme 
deosebite, problemele financiare, dificultățile şi suferinţele persoanelor în vârstă, aspectele legate de îngrijirea sănătăţii, dar şi 
probleme care afectează tinerii, de la abandonarea lor, până la refugierea lor în lumea drogurilor, abandonarea instruirii 
intelectuale şi a formării pentru viaţă, nesiguranţa din cauza evoluţiei dificile a pieţei de muncă etc,  sunt doar câteva aspecte din 
radiografia realităţii româneşti care este comună şi teritoriului în care acţionează Centrul Diecezan Caritas Iaşi.

În faţa acestor fenomene şi realităţi, de altfel generale, aşa cum se poate vedea din prezentul Raport, s-au  continuat şi s-au 
intensificat iniţiativele Centrului Diecezan Caritas Iaşi, cum ar fi „Servicii de îngrijire la domiciliu”, asistenţa acordată copiilor din 
centrele de plasament, promovarea unei mentalităţi anti-drog, continuarea proiectului „Reţea de incluziune socială pe piaţa 
muncii”, preocupare pentru familii. 

Pentru a ieşi din criza socială şi pentru a realiza o societate mai umană, sunt necesare măsuri eficace pentru a preveni sărăcia (de 
toate felurile), dar desigur că Biserica singură nu le poate rezolva pe toate. Este adevărat, că slujirea carităţii este o dimensiune 
a misiunii Bisericii şi este expresia de netăgăduit a însăşi esenţei sale; toţi creştinii au dreptul şi datoria să se angajeze personal 
pentru a trăi noua poruncă pe care Cristos ne-a lăsat-o (cf. Io 15,12), oferind omului contemporan nu numai ajutor material, dar 
şi o îngrijire deosebită şi de refacere a spiritului (Cfr. Benedict XVI, Scrisoarea enciclică Deus caritas est, n.28). În exercitarea slujirii 
carităţii Biserica este chemată şi la nivel comunitar, de la micile comunităţi până la dieceze, până la Biserica universală să 
promoveze „caritatea”: „Iubirea aproapelui care este înrădăcinată în iubirea lui Dumnezeu, este mai întâi de toate o misiune 
pentru fiecare creştin, dar este şi o datorie pentru întreaga comunitate bisericească la toate nivelurile. Iar Biserica în calitate de 
comunitate trebuie să practice iubirea, caritatea.” (Ibid. Nr.20,21)

Iată atunci şi preocuparea Episcopului diecezan pentru promovarea adevăratului spirit evanghelic al „carităţii”, dar şi 
responsabilitatea sa pentru realizarea ei în mijlocul unei societăţi măcinată de multe „crize” şi care cer intervenţia urgentă a 
comunităţii creştinilor.

Departe de gândul de a se mândri cu „realizările” din anul 2013, aşa cum se poate citi în Raport, şi Evanghelia ne avertizează că 
atunci „când dai de pomană, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta” (Mt 6,3), este lăudabilă inițiativa Centrului Diecezan Caritas 
Iaşi de a prezenta succint experienţele, realizările, iniţiativele, împlinirile, pentru a ne da mai bine seama de amploarea 
fenomenelor de sărăcie şi necesitate, care pot provoca şi trebuie să provoace noi iniţiative  în forme corespunzătoare timpurilor 
şi necesităţilor de la faţa locului, în vederea dezvoltării integrale a omului, a dreptăţii sociale şi a păcii, cu o atenţie deosebită faţă 
de cei nevoiaşi şi defavorizaţi din mai multe puncte de vedere (lipsa unei familii, lipsa educaţiei, lipsa banilor, greutăţile pentru 
îngrijirea sănătăţii, procurarea hranei necesare etc). Raportul pe anul 2013 ne oferă posibilitatea de a privi în faţă realitatea şi 
pentru a putea orienta slujirea noastră de caritate într-un mod eficient şi sigur.

Toate realizările nu ar fi fost posibile fără angajarea şi abnegaţia lucrătorilor de la Caritas (cel diecezan, dar şi din filialele Roman 
şi Bacău), la care trebuie să adăugăm şi implicarea voluntarilor. Îi felicităm pe toţi şi, vrem să credem, că trimişi de Biserica noastră 
locală de Iaşi la persoanele nevoiaşe aflate în situaţii de dificultate, în mijlocul realităților de sărăcie (multiplă), experienţa lor 
pasionantă de angajare participă prin limbajul Carităţii și al Iubirii la vestirea Evangheliei, „Deus caritas est”.

Împreună cu Păstorul diecezei, Preasfinţitul Episcop Petru, mulţumim tuturor celor care se implică în acest mod de a propovădui 
Evanghelia, invocând belşugul harurilor cereşti asupra tuturor activităţilor şi proiectelor care vor fi puse în act în viitor. 

Episcop auxiliar
Aurel PERCĂ
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Odată pe an Centrul Diecezan Caritas Iași publică un raport oficial pentru a ilustra ceea ce 
se întâmplă pe planul slujirii „carităţii”, dar şi pentru a da glas acelora care nu au glas, pentru 
a ne povesti şi pentru a prezenta o lume în faţa căreia de multe ori preferăm să întoarcem 
capul, lumea celor săraci, a celor nevoiaşi, nefericiţi, a celor din urmă.



În anul 2013, Centrul Diecezan Caritas Iași a fost prezent pe șantierul societății ca promotor al construcției vii, proiecte în favoarea 
oamenilor. Această construcție este formată din semenii noștri: copii, tineri, familii, persoane cu dizabilități, bătrâni, bolnavi, 
persoane în căutarea unui loc de muncă și multe alte categorii. Echipa de lucru formată din angajați, voluntari, s-a străduit să 
zidească folosind materiale proprii și dobândite prin proiecte. Astfel de instrumente ar fi informarea, consilierea, formarea, 
educația, ajutorul, suportul și sprijinul. Cu astfel de materiale am încercat să punem mână de la mână competența și caritatea, 
pentru a da contur și a ridica apoi noile edificii de integrare în familie, în școală, pe piața muncii, în societate.

În același timp, Centrul Diecezan Caritas Iași a fost prezent și în câmpul misionar al carității, răspândind și dând suflet edificiilor 
prin valori umane și creștine, promovând spiritul de slujire față de aproapele cu noi metode culese din mesajul Evangheliei. 

Această activitate caracterizată de profesionalism și de dăruire a atras noi persoane și asociații care ni s-au alăturat în acest șantier 
al solidarității și câmp al carității. 

Nu-mi rămâne decât să adresez un gând de recunoștință păstorilor diecezei noastre de Iași, Ep. Petru Gherghel și Ep. Auxiliar 
Aurel Percă, preoților, autorităților locale, centrale și europene, binefăcătorilor din țară și din străinătate, pentru încrederea și 
sprijinul acordat.

În numele echipei Centrului Diecezan Caritas Iași, vă mulțumesc tuturor!

Director general,
Pr. Egidiu Condac
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Activităţile din Centrul de Plasament 
sunt structurate astfel:
I. Activităţi de pregătire a lecţiilor – 
pedagogul social organizează şi 
participă direct la activitatea de 
pregătire a lecţiilor beneficiarilor alături 
de o echipă de voluntari cu care 
c o l a b o re a ză . A s i s t e n t u l s o c i a l 
organizează şedinţe lunare cu voluntarii 
pentru a stabili cele mai adecvate 
metode educative pentru beneficiarii 
centrului.
II. Activităţi cultural-recreative – în 
colaborare cu diferite instituţii sau alte 
proiecte ale Centrului Diecezan Caritas 
Iaşi, se organizează piese de teatru, 
spectacole, teatru de păpuşi, clownerie, 
ateliere de creaţie video, participare la 
concursuri lansate de diverse instituţii 
de învăţământ sau de cultură cu 
fotografii sau filmuleţe. Se organizează 
vizite la muzee, mănăstiri, participări la 
spectacole de teatru, circ.

III. Activităţi de socializare – copiii sunt 
încurajaţi să dezvolte relaţi i în 
microgrupuri şi macrogrupuri  sociale: 
- relaţii de familie – majoritatea 
beneficiarilor centrului de plasament, 
pe perioada vacanţei, merg în familiile 
lor sau în alte familii dispuse să le acorde 
educaţie şi îngrijire. 
- relaţii în grupul şcolar – copiii din 
centrul de plasament au activităţi 
şcolare şi extraşcolare împreună cu 
colegii lor de clasă.

IV. Activităţi cu scopul formării: 
- autonomiei personale – beneficiarii centrului sunt angajaţi în activităţi casnice, în 
care se urmăreşte crearea propriei autonomii în sensul formării unei capacităţi de 
autogestiune (să se ocupe singuri de igiena personală fără să le fie impus, să folosească 
vesela, tacâmurile, să-şi păstreze curăţenia în dormitor, să răspundă de curăţenia unui 
anumit sector din casă).
- autonomiei sociale - însuşirea regulilor de ordine interioară (în centru este un 
regulament de ordine interioară conceput împreună cu beneficiarii, şi pe care toţi 
trebuie să-l respecte). Participarea la activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere a 
dormitorului, sălii de zi, bucătăriei, sălii de mese, capelei. 
- autonomiei şi manipularea financiară -  copiii şi tinerii sunt implicaţi în activităţile 
administrative ale centrului. Copiii de vârstă mai mare realizează cumpărăturile de la 
magazinele apropiate; prin rotaţie majoritatea copiilor însoţesc personalul 
administrativ  la cumpărături, îşi gestionează singuri banii de buzunar.

Centrul de plasament
„Sf. Iosif”
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În cadrul Centrului de Plasament, în anul 
2013 s-au organizat diverse activităţi cu 
scopul formării responsabilităţii sociale 
şi umane în general.

Astfel și anul acesta am avut privilegiul 
de a participa la trei liturghii, transmise 
la Radio Iaşi, scop pentru care părintele 
Egidiu s-a ocupat de formarea unui cor 
pentru interpretarea cântecelor 
liturgice. 

De asemenea, în luna mai, beneficiarele 
Centrului de Plasament au participat şi 
l a S fâ n ta L i t u rg h i e d i n c a d r u l  
pelerinajului de la Cacica, unde au 
cântat cântece liturgice, alături de corul 
local, cu ocazia marcării zilei bolnavului.

Pentru păst rarea ş i stimularea 
r e s p o n s a b i l i t ă ţ i i f a m i l i i l o r d e 
provenienţă a copiilor din Centru, în 
fiecare vacanţă beneficiarii noştri merg 
în propria familie sau familia lărgită.

Pe parcursul anului 2013 au mai fost  derulate în cadrul Centrului de Plasament „Sf. Iosif,” următoarele activități:

- participarea beneficiarelor centrului de plasament la Ziua Vârstnicului, în colaborare cu personalul din cadrul programului de 
Îngrijire la Domiciliu;
- realizarea unei campanii de prevenire și stingere a incendiilor, pentru beneficiari și personal, în colaborare cu personalul calificat 
din cadrul ISU;
- realizarea transferului școlar pentru două dintre beneficiarele noi;
- realizarea unei întâlniri de lucru cu o echipă pluridisciplinară din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași;
- încheierea unor parteneriate de colaborare cu Școala nr. 28 „Mihail Codreanu” Iași, D.G.A.S.P.C. Iași precum și cu organizația 
„Frații Școlii Creștine” Iași;
- realizarea unui atelier de confecționat felicitări, care să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
- organizarea corului de colindători al centrului, care i-a colindat atât pe parteneri cât și pe binefăcătorii centrului de plasament;
- deplasarea în cadrul familiilor de origine sau lărgite a beneficiarelor cu ocazia vizitării acestora în vacanța de iarnă;
- organizarea unui atelier de pictură, precum și a unui atelier de confecționat felicitări, care să fie oferite cu ocazia sosirii  primăverii;
- înscrierea a două dintre beneficiare la un curs de actorie;
- participarea beneficiarelor centrului de plasament la o acțiune comună cu programul „Îngrijire la domiciliu”, dedicată zilei de 8 
martie;
- primirea în cadrul centrului de plasament a unei beneficiare din cadrul D.G.A.S.P.C.-serviciul primiri urgențe;
- Colaborarea cu D.G.A.S.P.C. Iași - Serviciul Rezidențial și Serviciul Primiri Regim Urgență, pentru soluționarea cazului referit către 
centrul de plasament „Sf. Iosif” Iași.
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În anul 2013, în cadrul activităţilor 
programului „Don Bosco” au fost 
implicaţi un număr de 65 de beneficiari 
în centrele de zi, peste 500 de copii în 
activitățile comunitare şi un număr de 
50 de voluntari.

1. Campus „DREPTURILE COPILULUI”
La această activitate, realizată în 
colaborare cu Asociaţia „Issaberi” din 
Franţa, au participat 65 de copii, 
beneficiari din Iaşi şi Buruienești, 13 
voluntari francezi şi 12 voluntari români. 
Campusul a fost realizat în localitatea 
Pralea. Chiar dacă pentru copii a fost 
prima experienţă montană din viaţa lor, 
s-au bucurat de natură şi de activităţile 
desfăşurate, iar pentru noi, angajaţii 
programului „Don Bosco” a fost o 
surpriză plăcută deoarece am obţinut 
rezultate foarte mari. 

2. În localitățile Săveni, Cacica și Roman 
au fost realizate 3 campusuri pentru 
c i r c a 5 0 0 d e c o p i i d i n m e d i i 
defavorizate. Aceste campusuri au avut 
teme diferite, adaptate în funcție de 
specificul problemelor cu care se 
confruntă, reușind astfel să îi scoatem 
pe copii din rutina zilnică, oferindu-le 
posibilitatea de a petrece timpul liber 
într-un mod constructiv și distractiv.

3. ÎN CĂUTATEA RĂDĂCINILOR NOASTRE: Pr. Gheorghe Pătrașcu  - Copiii din Centrul 
„Don Bosco” Buruienești au dedicat timp pentru a descoperi viața unui fiu al satului 
care a fost martor al credinței și om al culturii. Au căutat informații printre consăteni 
și autoritățile civile și religioase, au descoperit cărți și găsit poze legate de viața 
părintelui. Prin această activitate s-a urmărit conștientizarea beneficiarilor noștri 
asupra trecutului oamenilor care au contribuit la scrierea istoriei poporului nostru, dar 
și asupra faptului că ei vor fi responsabili pentru istoria care va urma. 

Centrul de resurse pentru copii 
şi tineret „Don Bosco”
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4. Ziua internațională a drepturilor 
copilului a fost sărbătorită printr-o 
activitate în cadrul Școlii nr. 23 „Titu 
Maiorescu", ocazie cu care copiii din 
cadrul centrului „Don Bosco” dar și cei 
d in cadrul școl i i au aflat , pr in 
intermediul unor jocuri și probe, care le 
sunt drepturile. „Desenează-ți dreptul!” 
a fost sloganul după care ne-am ghidat.
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5. În luna decembrie au fost susținute 5 spectacole de clownerie cu tema „Fericirea este în noi” pentru 300 de copii din localitățile 
Buruienești, Roman, Săveni și Iași. Aceste spectacole au fost realizate de Isabel Sardu - voluntar din Cagliari, Italia.



Serviciile oferite prin intermediul 
Centrului de Resurse pentru Familii au 
av u t î n v e d e re d e z v o l ta re a ș i 
îmbunătățirea abilităților de viață, 
formarea socio-educațională a familiilor 
aflate în dificultate, astfel încât să 
devină persoane independente și 
active, capabile să se autoîntrețină și 
să-și depășească în acest mod statutul 
de persoane aflate în situații de risc 
social.

Informare, îndrumare și consiliere

Pe parcursul anului 2013, au fost 
acordate 400 servicii de informare şi  
orientare pentru persoane/familii 
defavorizate aflate în dificultate. 
Consilierea a avut ca  scop creşterea 
includerii sociale a beneficiarilor direcți  
şi asigurarea de suport psihologic 
p e n t r u d e p ă ş i r e a b a r i e r e l o r 
psiho-sociale existente. 

Familia – leagănul valorilor 

În data de 17 mai, Centrul de Resurse 
pentru Familii a organizat o activitate 
dedicată sarbătorii internaționale a 
familiei. Scopul acestei activități a fost 
acela de a promova valorile unei familii 
s ă n ăto a s e ș i d e a co n ști e nti za 
importanța și rolul familiei în societate. 
Tema abordată în cadrul întâlnirii a fost 
„Familia-leagănul valorilor ” prin 
intermediul căreia s-au enumerat cele 
mai importante valori pentru a avea 
parte de un climat de pace și armonie în 
familie.

Centrul de Resurse pentru 
Familii
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Servicii de suport (material) acordate 
familiilor aflate în dificultate pentru a 
depăşi situaţia de criză 

În perioada ianuarie – decembrie 2013 
au fost acordate bonuri de haine 
familiilor şi persoanelor aflate în 
dificultate, precum și pachete  cu 
alimente, în preajma Sărbătorilor 
Pascale.
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Activități de integrare socio-profesională

În cadrul acestui serviciu are loc îndrumarea, sprijinirea și consilierea persoanelor care vor să-și găsească sau să-și mențină locul 
de muncă. Pe parcursul anului 2013 s-au oferit servicii de consultanţă în vederea găsirii unui loc de muncă pentru un număr de 15 
persoane aflate în dificultate.



Pe parcursul anului 2013, activitățile din 
cadrul Biroului de prevenire s-au 
co n c e nt rat p e co m p o n e nta d e 
informare și prevenire a consumului de 
droguri.

 În acest sens:

- au fost recrutați, instruiți și implicați în 
cadrul campaniei 5 studenți din cadrul 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, din cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

- a fost realizat un film (mărturie a unui 
fost consumator), în cadrul căruia 
beneficiarul a acceptat să depună o 
mărturie care să fie folosită în cadrul 
activităților de prevenire a consumului 
de droguri legale și ilegale din instituțiile 
de învățământ din Iași

- echipa Programului de prevenire a 
participat, împreună cu voluntarii, la 
evenimentul „Dialogul anual al 
membrilor societății civile” din cadrul 
Campaniei „60 minute pentru tine” 
organizată de Centrul Regional de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Iași. În cadrul evenimentului 
s-au promovat activitățile realizate 
împreună cu voluntari în domeniul 
antidrog.

- coordonatorul programulu i a 
participat, în calitate de lector, la 
confer ința  „As istența soc ia lă- 
adevăruri, provocări și oportunități”, 
organizată de Asociația Studenților și 
Absolvenților de Asistență Socială Iași, 
în cadrul căreia s-a prezentat activitatea 
din cadrul biroului din perspectiva 
asistentului social

- a fost organizată campania „Fii 
informat, nu te lăsa tentat”  pentru 
elevii școlii gimnaziale „Titu Maiorescu” 
din Iași.

Biroul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog
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Campania „Fii informat, nu te lăsa 
tentat” a fost  structurată în patru paşi: 
• î n p r i m a eta p ă s - a u a p l i cat  
chestionare elevilor din clasa a VII-a şi a 
VIII-a, în vederea aflării cunoştinţelor în 
domeniul antidrog şi a atitudinii 
vis-a-vis de consum şi de consumatori 
• pe baza informaţiilor centralizate din 
chestionare, s-a realizat  un material, în 
cadrul căruia au fost prezentate 
informaţii teoretice, filmuleţe şi imagini 
cu tematică antidrog care au fost 
prezentate de specialiştii implicaţi în 
cadrul biroului (coordonator şi 
voluntari, studenţi ai Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din 
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi și doi studenți din anul V 
Pastoral din cadrul Institutului Teologic 
Romano-Catolic „Sfântul Iosif”) la  5 
clase de a VII-a și la 4 clase de a VIII-a, 
reprezentând 222 de elevi
• la finalul orei s-a mai aplicat un 
chestionar pentru a verifica dacă şi-au 
îmbunătăţit cunoştinţele, şi dacă s-a 
schimbat atitudinea adolescenţilor 
vis-a-vis de consum şi consumatori 
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• informațiile din cele 2 chestionare au fost centralizate și transmise consilierului școlar în vederea prezentării părinților și cadrelor 
didactice din cadrul școlii gimnaziale „Titu Maiorescu” din Iași.



În decursul anului 2013, echipa 
„Îngrijire la domiciliu”, formată din 58 
de angajaţi, împreună cu voluntarii 
programului, au asistat la domiciliu un 
număr de 1406 persoane, cărora li s-au 
oferit:
- 438.165 servicii medicale 
- 84.521 îngrijiri de bază
- 92.109 servicii comunitare.

Sub egida Zilei Mondiale a Bolnavului, 
în perioada 7-11 februarie 2013, s-a 
derulat acţiunea „Un gând bun pentru 
semenii noștri”. Beneficiarii proiectului 
au fost persoane imobilizate la pat şi la 
domiciliu cu un risc înalt de izolare 
socială. Membrii echipei C.I.D. le-au 
oferit un dar simbolic şi spiritual.

În zilele de 7 și 8 martie 2013, s-a derulat 
activitatea „Solidaritatea înflorește în 
luna martie”, în colaborare cu 3 
departamente din cadrul organizației: 
Centrul de Plasament „Sf. Iosif”, Centrul 
de Resurse pentru Persoane cu 
Dizabilități și Centrul de Resurse pentru 
Familii. Proiectul a urmărit creșterea 
gradului de integrare și participare 
socială a persoanelor vârstnice de sex 
f e m i n i n c u g r a d e d i f e r i t e d e 
dependență , a persoane l or cu 
dizabilități și a mamelor tinere care 
provin din medii defavorizate.

Gesturi de binefacere în spiritul 
Sărbătorilor Pascale 
În data de 27 martie 2013 s-a desfășurat 
o acțiune de binefacere în spiritul 
Sărbătorilor de Paște. Aceasta a constat 
în sprijinirea materială a persoanelor de 
vârsta a treia imobilizate la pat sau la 
domiciliu, care se confruntă zilnic cu 
diverse probleme de natură materială, 
financiară, socială, medicală, și 
transmiterea unor gânduri bune și urări 
specifice acestei sărbători. Scopul 
evenimentului a fost acela de a acorda 
suportul necesar persoanelor vârstnice 
în vederea depășirii dificultăților 
socio-materiale și trăirii în liniște a 
bucuriei pascale. 

Pelerinajul persoanelor bolnave de la Cacica 

Cu ocazia sărbătorii a XXI-a Zi Mondială a Bolnavului la nivel Diecezan, Programul 
„Servicii de Îngrijire la Domiciliu” a organizat în data de 11 mai 2013, un pelerinaj 
special al bolnavilor şi al personalului medical, la Sanctuarul marian de la Cacica. La 
eveniment au participat bolnavi însoţiţi de preoţi şi persoane consacrate din 
comunităţile lor parohiale.

Programul „Servicii de Îngrijire la 
Domiciliu”
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În perioada 20-24 mai 2013, Programul 
„Servicii de Îngrijre la Domiciliu” s-a 
bucurat de vizita a patru reprezentanţi 
din partea Caritas Mϋnster care a avut 
drept scop formarea profesională a 
angajaţilor din domeniu, precum şi un 
schimb de experienţă privind bunele 
practici în îngrijirea bolnavilor la 
domiciliu.

Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice
În perioada 1-9 octombrie 2013 s-a 
derulat evenimentul „O vorbă bună 
pentru bătrâneţe”, care a avut drept 
scop atât reducerea riscului de izolare 
socială, cât şi dezvoltarea sentimentului 
de apartenenţă la o comunitate cu valori 
morale şi spirituale. Acţiunea a constat 
în vizitarea la domiciliu a persoanelor de 
vârsta a III-a care se confruntă zilnic cu 
dificultăţ i de natură materială, 
financiară, socia lă ş i medicală, 
beneficiari ai serviciilor socio-medicale 
ale organizaţiei. 

13

Vizite la domiciliu cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 

În cadrul seriei de activități de socializare, realizate pentru beneficiarii imobilizați la domiciliu, care datorită situației familiale își 
petrec timpul în singurătate, am realizat și cu ocazia acestei sărbători, în fiecare dintre cele 15 centre de îngrijire la domiciliu pe 
care le administrăm, vizite la domiciliu cu scopul de a aduce și în casele acestora puțin din atmosfera Sărbătorii de Crăciun.



Scopul proiectului este îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai şi a posibilităţilor 
terapeutice de tratament a persoanelor 
cu dizabilităţi.

Serviciile oferite sunt:
• Informare şi Consiliere
• Promovarea intereselor persoanelor 
cu dizabilităţi şi lobby
• Integrarea persoanelor cu dizabilităţi
• Acordarea de servicii de recuperare 
kinetoterapeutică 
• Organizarea şi derularea de grupuri de 
suport
• Formare/perfecţionare
• Voluntariat

Rețea de incluziune socială pe piața muncii

În cadrul acestui proiect au fost oferite servicii de formare profesională în meseria de 
tehnician maseur, pentru un număr de 40 beneficiari, persoane cu dizabilități. 
Activitatea este în cadrul proiectului finanțat prin Fondul Social European,  Programul 
Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea 
accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Centrul de Resurse pentru 
Persoane cu Dizabilităţi
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Servicii de Kinetoterapie la domiciliu

Proiectul este în parteneriat cu 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
secţia Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială din cadrul Universității „Al. I. 
Cuza Iași” și constă în oferirea de servicii 
kinetoterapeutice persoanelor cu 
dizabilităţi. Serviciile sunt realizate de 
către studenţii din anul terminal şi 
masteranzi, fiind supervizaţi de un 
special ist în domeniu. Oferirea 
serviciilor de kinetoterapie are ca scop 
îmbunătăţirea funcţiilor neuromotorii 
ale persoanelor cu dizabilităţi şi a stării 
lor de sănătate.
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Şah mat prejudecăţilor!

Evenimentul a avut ca scop promovarea activităţilor sportive în rândul persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltarea potenţialului, a 
capacităţilor intelectuale şi creative, cât şi implicarea socială a acestora.
Activitatea a avut loc în data de 13 aprilie 2013 şi a constat într-un simultan de şah susţinut de Ştefan Pârlog, fost campion mondial 
la şah pentru amatori în 2009 şi câştigător a numeroase concursuri naţionale şi regionale. La eveniment au participat 12 persoane 
cu dizabilităţi de tip mental, locomotor şi somatic, pasionate de jocul minţii şi dornice de dezvoltare personală şi socială, din care 
10 persoane au fost implicate în mod direct în activitate. Timp de o oră, Ștefan a fost provocat de persoanele cu dizabilităţi, acţiunea 
finalizându-se cu 2 remize şi 8 înfrângeri în rândul participanţilor. Evenimentul s-a încheiat cu înmânarea diplomelor şi acordarea 
unor articole promoţionale sponsorizate de firma Iaşisting şi Asociaţia „Managementul Vieţii”.



E s t e b i n e c u n o s c u t s p i r i t u l d e 
solidaritate pe care Centrul Diecezan 
Caritas Iași l-a manifestat mereu față de 
cei aflați în nevoie. În acest sens în urma 
inundațiilor care au lovit județul Galați 
în luna septembrie a acestui an, echipa 
de intervenție din cadrul programului 
de Intervenții în situații de urgență și 
calamități naturale, a mers în localităţile 
Cuca, Rediu, Pechea, Costache Negri, 
Măcişeni, Cudalbi şi Corni, pentru a 
evalua situația din teren. 

Iată ce am găsit acolo: 9 persoane 
decedate, mii de oameni plini de 
cicatricile unor viituri care odată cu 
trecerea lor au luat munca de o viață a 
sute de oameni, tone de noroi care au 
acoperit orice speranță de a mai avea o 
viață normală. Ulițele fiecărui sătuc 
arătau ca după război, nimeni nu mai 
găsea nimic. „Nimic din ce am în curte 
nu este al meu! Vedeți, masa asta din 
copac este a vecinilor!" Astfel de 
afirmații se repetau la fiecare casă. Totul 
era acoperit de mâl, de diferite obiecte 
aduse de ape și lăsate în locuri 
nebănuite, copii lipsiți de licărirea din 
priviri, bătrâni neajutorați și case 
pustiite.  
               

În urma evaluării făcute în localitățile 
afectate de viituri, un grup de angajați și 
voluntari din cadrul Centrului Diecezan 
Caritas Iași s-a deplasat pe data de 14 
septembrie 2013 în Cudalbi, Măcişeni, 
Costache Negri, Cuca și Pechea pentru a 
distribui 5 tone de apă potabilă şi 500 
de pachete cu produse de curăţenie. 
Am apărut în calea lor nu numai ca niște 
persoane care să îi ajute material dar 
mai ales ca niște oameni care au datoria 
morală de a asculta dramele a sute de 
persoane rămase acum cu viețile goale, 
cărora șuvoaiele de apă le-au smuls 
viața tihnită pe care o duceau.

Astfel, după aproximativ o lună de zile, un grup de nouă persoane cu vestele roşii, cu 
energie şi entuziasm, au mers din casă în casă, au stat de vorbă cu oamenii și au evaluat 
situaţia socială şi condiţiile de locuit în această iarnă a familiilor din Cuca, Măcișeni și 
Corni. Oamenii au fost bucuroşi să ne revadă, doreau să povestească din nou ce li s-a 
întâmplat. Ne arătau fiecare colţişor unde apa a cauzat suferinţă. Fiecare familie avea 
propriul mod de a povesti cum înfruntă aceste probleme. Oamenii au demnitate, nu 
cer de pomană, vor doar să fie ascultaţi şi ajutaţi să revină la viaţa lor liniştită.

Intervenții în situații de urgență și 
calamități naturale
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După o lună de la inundaţii, oamenii 
locuiau în casele care se aflau pe punctul 
de a se prăbuşi sau în module ce aduc 
mai mult cu nişte cutii de tablă reci şi 
inumane. Cu toate acestea, încă mai 
aveau puterea de a spune că vor reface 
totul aşa cum a fost înainte de trecerea 
viiturii.
În urma celor aproximativ 200 de 
anchete sociale realizate am observat că 
pentru mai mult de 100 de familii nu 
există condiţii necesare pentru a trece 
în siguranţă iarna. Încă existau case din 
care mâlul nu a fost scos, obiectele din 
casă erau răvăşite, iar întreaga locuinţă 
purta izul de umezeală şi mucegai. Am 
înţeles că trebuie să fim lângă ei. Deci, 
am continuat. 
La începutul lunii noiembrie, împreună 
cu un grup de studenți de la Facultatea 
de Educație Fizică și Sport din Iași, am 
mers să ajutăm oamenii din Cuca. În cele 
trei zile, am scos mâl din curți, am tăiat 
lemne, am reparat garduri, dar cel mai 
important am fost împreună cu 
oamenii, am râs împreună, am ascultat 
povești de viață, drame, am adus 
speranța solidarității oamenilor care nu 
mai credeau în ea.
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Între timp, am organizat campania „Borcanul de zacuscă”. Văzând că viiturile au distrus grădinile oamenilor cu toate culturile iar 
sinistrații au rămas fără provizii pentru iarnă, am apelat la gospodinele din Buruienești și Oțeleni care au donat din conservele 
preparate pentru familiile lor. Astfel, am făcut 50 de pachete cu alimente și le-am distribuit familiilor celor mai nevoiașe din
Măcișeni. 
Programul nostru a continuat cu donații de sobe și alimente pentru iarnă. 30 de familii din Cuca și 20 de familii din Măcișeni au 
primit sobe, iar 110 familii din cele două localități au primit câte un pachet de alimente în valoare de 100 de lei pentru a avea 
sărbători liniștite și îmbelșugate.



Marți, 26 februarie 2013, a avut loc la 
sediul Centrului Diecezan Caritas Iași o 
p r e z e n t a r e d e i n t e r n s h i p - u r i 
internaționale. Voluntarii Caritas au 
avut ocazia de a cunoaște în cadrul 
acestei prezentări, două programe 
adresate tinerilor care își doresc o 
experiență unică de dezvoltare 
personală și profesională a abilităților 
de comunicare/antreprenor iat , 
programe care îmbină munca de 
voluntariat cu dorința de a lucra într-o 
echipă internațională.

Centrul Diecezan Caritas Iași a  luat parte 
în perioada 22–24 martie 2013 la 
evenimentul „Marșul pentru viață”, fiind 
unul dintre organizatori, eveniment care 
a avut ca scop sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la dreptul la viață al 
copilului. Voluntarii Caritas au răspuns 
într-un număr semnificativ inițiativei și 
s-au implicat activ în buna desfășurare a 
evenimentului.

În perioada 13–19 mai 2013, voluntarii Caritas au participat la diferite evenimente și 
programe realizate cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, eveniment 
național anual menit să mobilizeze cât mai multe organizații pentru a sărbători 
împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității și pentru a recunoaște 
public activitatea voluntarilor.

Departamentul de voluntariat
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În data de  21 mai 2013, la Centrul 
Diecezan Caritas Iași a avut loc un 
seminar adresat voluntarilor Caritas, 
realizat cu scopul conștientizării 
importanței emoțiilor în dezvoltarea 
personalității. 
Seminarul a fost gândit  ca o continuare 
a cursului formativ „Modalități de 
rezolvare a conflictelor", voluntarii 
având posibilitatea de a înțelege mai 
b i n e r o l u l a u t o d i s c i p l i n e i , a l 
conștientizării de sine, al empatiei și al 
intuiției în relațiile interpersonale.
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În cadrul evenimentului am organizat în colaborare cu voluntarii Caritas și beneficiarii Centrului de Resurse pentru Persoane cu 
Dizabilități o licitație caritabilă. Cu banii strânși am sprijinit o familie defavorizată, în preajma sărbătorii de Crăciun.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a sărbătorit, în ziua de 5 decembrie 2013, a 
unsprezecea ediţie a Galei Voluntarilor. În cadrul evenimentului au fost premiați voluntarii care au activat în programele Caritas 
Iași: Centrul de resurse pentru copii și tineret „Don Bosco”, Centrul de Resurse pentru Familii, Biroul de prevenire, consiliere și 
evaluare Antidrog, Centrul de Plasament „Sf. Iosif”, Programul Servicii de Ingrijire la Domiciliu, Centrul de Resurse pentru Persoane 
cu Dizabilități, Programul de intervenții în situații de urgență și calamități naturale și Departamentul de Voluntariat și Atragere de 
Fonduri.



Activitățile desfășurate de către 
Departamentul de atragere de fonduri 
au avut și în anul 2013, ca principal scop, 
conștientizarea comunității asupra 
nevoilor care există la nivel local și 
regional. 

Centrul Diecezan Caritas Iași a realizat, 
în perioada februarie – mai 2013, 
campania „Dăruiește 2% din impozitul 
pe venit pentru semenii tăi”. Persoanele 
care au ales să redirecționeze cei 2% din 
impozitul pe venit către Centrul 
Diecezan Caritas Iași au contribuit la 
asigurarea accesului persoanelor 
vârstnice, care prin condiţia lor fizică 
sunt izolate la pat sau la domiciliu, la 
Programul Servicii de Îngrijire la 
Domiciliu.

În perioada 17 februarie – 28 aprilie 2013 a demarat a patra ediție a campaniei 
„Întoarce-ţi privirea spre casă!” cu scopul de a strânge fonduri de la românii care 
lucrează în diferite ţări ale lumii, credincioşi din diasporă. Donaţiile vor fi folosite 
pentru a acoperi o parte din costurile de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă 
asistate de Caritas.

Departamentul de atragere
de fonduri
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Obiectivul principal 
Facilitarea accesului şi participării pe 
piaţa muncii a persoanelor aflate la risc 
de excluziune socială şi a familiilor 
acestora, din 6 comunităţi rurale şi 
urbane situate în regiunile N–E şi Centru 
ale României.

Obiective specifice:
- îmbunătăţirea abil ităţilor şi a 
competenţe lor profes iona le în 
domeniile: managementul proiectului 
de economie socială şi modele 
funcţionale de incluziune socială pe 
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 
pentru personalul proiectului;
- creşterea gradului de acces şi de 
participare pe piaţa muncii pentru un 
număr de 953 de persoane vulnerabile 
care vor fi calificate în termen de 36 de 
luni de la începerea proiectului în 
profesiile: îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu, îngrijitoare copii, tâmplari și 
tehnicieni maseuri;
- creşterea gradului de sprijin şi 
acompaniere în procesul de identificare 
şi menţinere a unui loc de muncă pentru 
un număr de 1475 de persoane 
vulnerabile şi familiile acestora;
- creşterea gradului de conştientizare 
pentru un număr de 1500 de persoane 
vulnerabile, asupra importanţei 
beneficiilor participării la activităţile de 
formare profesională precum şi a 
implicării în activităţile de voluntariat pe 
parcursul celor trei ani de derulare a 
proiectului.

Parteneri în proiect:
- Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu 
- Caritas Diecezan Münster, Germania 

Locații de implementare a proiectului:
- Județele Iași, Bacău, Neamț, Vaslui și 
Suceava - Regiunea N-E
- Județul Harghita – Regiunea Centru
- Münster, Germania

Activități și rezultate

1. Înfiinţarea Centrului de Resurse pentru Incluziunea Socială C.R.I.S. pentru 
persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.
Centrul a oferit de-a lungul celor trei ani de derulare a proiectului suport logistic, 
supervizare, monitorizare și evaluare pentru reţeaua alcătuită din cele 6 staţii sociale.

Proiectul strategic european

„Rețea de incluziune socială pe piața muncii”
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2. 65 de specialiști formați în cadrul a 
două stagii transnaţionale de formare în 
România şi în Germania. 
 25 de specialiști formați în stagiul din 
Germania în domeniile:  managementul 
proiectului de economie socială şi 
modele funcţionale de incluziune 
socială pe piaţa muncii a grupurilor 
vulnerabile.
 40 de specialiști formați în România în 
cadrul Seminarului „Importanţa 
implicarii actorilor locali în proiecte de 
incluziune socială”.

3. Înfiinţarea unei reţele de 6 Staţii de 
Incluziune Socială:
 4 în Regiunea NE: Onești, jud. Bacău, 
Suceava, jud. Suceava, Huși, jud. Vaslui, 
Săbăoani, Jud. Neamț 
 2 în Regiunea Centru: Cârța și Filiași, 
jud. Harghita. 
 Prin intermediul celor 6 Stații de 
Incluziune Socială au fost identificate 
nevoile specifice ale comunităților și au 
fost oferite servicii integrate de 
asistență și suport.
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4. Oferirea de servicii de asistenţă, acompaniere şi sprijin pentru grupul țintă compus din persoane dependente şi membrii familiilor 
acestora, precum și persoane vulnerabile din cele 6 stații, pentru a le permite participarea pe piaţa muncii. 
 180 de persoane dependente au primit îngrijire medico-socială la domiciliu, permițând astfel membrilor familiilor acestora 
participarea pe piața muncii; 239 de persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială au beneficiat de 
îngrijire socio-medicală în vederea facilitării reintegrării pe piața muncii; 1700 persoane vulnerabile au beneficiat de servicii de 
asistență și consiliere socio-profesională.



5. Furnizarea de formare profesională 
pentru persoane supuse riscului de 
excluziune socială. 
- 378 persoane calificate în meseria 
„Îngrijitoare bătrâni la domiciliu” – 254 
în regiunea NE și 124 în regiunea Centru.
- 433 persoane calificate în meseria 
„Îngrijitoare copii” – 257 în regiunea NE 
și 176 în regiunea Centru.
- 33 persoane calificate în meseria 
„Tâmplar universal” din care 14 sunt 
tineri care au părăsit  sistemul de stat de 
protecţie a copilului.
- 74 persoane calificate în meseria 
„Tehnician maseur”, din care 61 sunt 
persoane cu dizabilități.

Din totalul de 918 persoane certificate, 
56 au găsit un loc de muncă ca urmare 
a serviciilor integrate oferite în cadrul 
proiectului.

6. Realizarea  unei campanii anuale  de 
promovare a voluntariatului în activităţi 
dedicate integrării pe piaţa muncii a 
persoanelor supuse r iscului de 
excluziune socială din localitățile vizate, 
intitulată „Un milion de stele”. 

Organizarea a 3 campanii de promovare 
a voluntariatului în locații le de 
implementare a proiectului.

Peste 1777 persoane au participat la 
acțiunea simultană de iluminare  cu 
ajutorul lumânărilor a clădirilor 
i m p o r ta nte d i n l o ca l i tă ţ i l e d e 
d e sfă ş u ra re a p ro i e c t u l u i ş i a 
partenerilor. Au participat actorii 
implicați în derularea proiectului și 
membrii comunităților vizate. Au fost 
a p r i n s e l u m â n ă r i , s i m b o l i zâ n d 
implicarea voluntară în acțiuni sociale. 
În timpul evenimentului au fost emise 
mesaje de sensibilizare către cei 
prezenți dar și către comunitățile locale 
referitoare la nevoia de manifestare a 
solidarității.

A fost formată o rețea de voluntari din cadrul proiectului prin recrutarea, instruirea și 
implicarea acestora din urmă în activitățile de sprijin adresate persoanelor vulnerabile. 

Implicarea a 110 voluntari în activitățile derulate de către rețeaua de incluziune socială 
pe piața muncii vizează sprijinirea specialiștilor rețelei în oferirea serviciilor de 
asistență, consiliere și formare profesională beneficiarilor proiectului. 
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ASPECTE ECONOMICO-FINANCIARE
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Donații de ajutoare materiale

12%

54%
12%

5% 17%

produse alimentare - 12% îmbrăcăminte - 54% 

materiale construcții, instalații san itare - 12% materiale ig ien ico-sanitare - 5%

diverse - 17% 

7%

61%

31%

1%

Surse de venituri

subvenții de la bugetul de stat și local - 7% ven ituri POSDRU - 61% 

ven ituri din donații, sponsorizări interne și externe - 31% ven ituri din activități economice - 1% 

Cheltuieli

54%

5%
25%

16%

programe de incluziune socială pe piața muncii - 54%
programe socio - educaționale pentru copii și tineret - 5%
programe medico - sociale pentru vârstnici - 25%
programe sociale pentru familii, persoane defavorizate, persoane cu dizabilități - 16% 



PARTENERI, COLABORATORI,
DONATORI ȘI FINANȚATORI
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România: Aeroportul Internaţional Iaşi,  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Bacău, Neamț, 
Suceava, Vaslui, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Aiesec Iași, Alconf Iași, Asociaţia „Alături de Voi” Filiala Iaşi, 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 „Catalizator” Iași, Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare din România, , Asociaţia 
Diecezană Caritas Greco-Catolic Maramureş, Asociaţia Distroficilor Muscular din România-filiala Iaşi, Asociația O 
Kairos, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare Cluj, Bit Defender Iași, Casa „Buna-Vestire”, 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, Centrul  Comercial Carrefour Felicia Iași, Centrul de zi „Sf. Alois 
Scrosoppi”, Centrul rezidenţial pentru mame şi copii aflaţi în dificultate HECUBA, Centrul „Pro Vita”, Centrul Ajutor 
pentru Viaţă „Prea Sfânta Inimă a lui Isus”, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, Centrul pentru 
Cultură şi spiritualitate „Xaverianum”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Colegiul Naţional de Artă „Octav 
Băncilă” Iaşi, Confederaţia Caritas România, Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe” (Opera "Don 
Alois Guanella") Iaşi, Congregaţia „Surorile Providenţei”, Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine, Congregaţia Jesu, 
Congregația Surorilor Sf. Dorotea-Roman, Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Local 
Bacău, Consiliul Local Gropnița, Consiliul Local Hălăuceşti, Consiliul Local Huşi, Consiliul Local Mirceşti, Consiliul Local 
Oţeleni, Consiliul Local Răchiteni, Consiliul Local Sagna, Consiliul Local Săbăoani, Cronica de Iași, 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, Direcția Generală de Probațiune prin Serviciul 
de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi, E-on Iaşi, Episcopia 
Romano-Catolică de Chişinău, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara,  Fundaţia 
„Casa Speranţei” Iaşi, Fundaţia „Iosif”, Fundaţia Bethany, Fundația Medicală „Speranța Bolnavilor”, Fundația 
Motivation România, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,  Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi,  Fundaţia 
Umanitară „Omenia”, Fundaţia „Victorine Le Dieu” Oneşti, Grup Şcolar „Anghel Saligny” Iaşi, Grup Şcolar „Mihail 
Sturdza” Iaşi, Grupul de firme Conex Iaşi, Iași Fun, Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, Institutul Petru Poni Iași, 
Jandarmeria Română,  Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Organizaţia Caritas Alba Iulia, Organizaţia Caritas Satu Mare, 
Parohia „Iosif Muncitorul” Buruieneşti, Parohia „Sf. Tereza” Iaşi, Parohia Căueşti, Primăria comunei Bârnova, 
Primaria comunei Dobrovăț, Primăria Municipiului Iaşi, Program Evaluation SRL, Radio Bună Ziua Iaşi, Radio Iași, 
Reţeaua Interinstituţională Anti-drog,  Revista Lumina Creştinului, Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.Maria” Iași, Spitalul de Boli Cronice Siret, Studioul Regional de Radio Iaşi, 
SVP Oneşti, Școala Generală nr.10 „Ghe. I. Brătianu” Școala de Arte și Meserii„Gheorghe Pătrașcu” Buruienești, 
Școala Generală nr.22, „B.P.Hașdeu” Iasi, Școala „Otilia Cazimir” Iași, Şcoala nr.40 „Alecu Russo” Iaşi, Şcoala „Dimitrie 
Sturdza” Iaşi, Școala Generală nr. 28 „M. Codreanu” Iași, Şcoala „Nicolae Iorga” nr. 42 Iaşi,  Şcoala Normală „Vasile 
Lupu” Iaşi, Şcoala „Ion Neculce” Iaşi, Şcoala „Vasile Conta” Iaşi, Şcoala nr. 2 „Veronica Micle”, TeleM, TVR Iaşi,  
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Filosofie, secţia Asistenţă Socială, Universitatea „Al. I. Cuza” 
Iaşi-Facultatea de Filosofie,Teologie Romano Catolica, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi-Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași,  Facultatea de 
Arte Plastice, Decorative și Design, Banca Comercială Română, Comunitățile Romano Catolice românești din Italia, 
Marea Britanie, Irlanda, Spania, Accu Check, Compania Holtzindustrie Schweighofer Rădăuți, Consiliul Local 
Dămieneşti, Consiliul Local Hălăuceşti, Consiliul Local Huşi, Decathlon Iași, EON Moldova, EON Servicii SRL, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Panifcom SRL Iași, Parohiile Romano  Catolice din Dieceza de Iaşi, 
Primăria Doljeşti, Primăria Sagna,  SC Iaşisting SRL, Schenker Romtrans S.A.



PARTENERI, COLABORATORI,
DONATORI ȘI FINANȚATORI
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Germania: Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh, Caritas Münster, Herr. Claus Winter, Deu.ro.pa Münster,
Deutscher Caritasverband, Gerkens Stiftung, Katholische KirchenGemeinschaft Heilig Geist, Emsdetten,
Kirchengeneide St. Marien, Emsdetten, Humanitäre Kinderhilfe Osteuropa e.V.Bönen, Parohia „Hl. Iosif” Münster, 
Pr. Franz Lutum, Stiftung „Caritas Bistum Iassy” - Schermbech, Renovabis, Rumanienhilfe Altendiez E.V., 
Osteuropahilfe Triumph des Herzens, Einsiedeln.

Austria: Caritas Austria, Freiwilligengruppe aus Wells, Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten.

Italia: Aktiv Hilfe für Kinder Bolzano, Brescia, Verein „Chiese dell’est” Onlus San Paolo, Caritas Ambroziana,
Stiftung „Aiutare i Bambini” Onlus , Oratorio salesiano Samber Brescia, Parohiile Grevo und Cedegolo, „Villagio del 
Fanciulo” Trieste.

Irlanda: Verein Hope International

Elveția: Caritas Ticino, Caritas Schweiz

Franța: Secours Catolique Ardenne, Auteuil International, Issaberri

SUA: Caritas Canton



DATE DE CONTACT
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Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro; Web site: www.caritas-iasi.ro

Cod fiscal: 4488681
Banca: BRD Sucursala Iaşi, str. Anastasie Panu 1B-2°, Cod Swift (BIC): BRDEROBU
Cont în lei: RO36BRDE240SV08119112400
Cont în Euro: RO94BRDE240SV06888962400
Cont în Lei: RO09 RNCB 0175 0336 1918 0001, deschis la BCR Iaşi

Centrul de Plasament „Sf. Iosif”
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998

Centrul de Resurse pentru Familii
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998

Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”
1. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iaşi, str. Sărărie 134, tel.: 0232-210085
2. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman, str. Griviţei nr.1, jud. Neamţ, tel.: 0233-742365
3. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Bacău, str. Petru Rareş, bl.9, sc.B, Ap.1, jud. Bacău, tel./fax: 0234-545289
4. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huşi, str. Corni nr. 25, jud. Vaslui, tel./fax: 0235-481466
5. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani, sat Iugani, com. Mirceşti, jud. Iaşi, tel.: 0232-718654
6. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Răchiteni, com. Răchiteni, jud. Iaşi, tel.: 0232-718654
7. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Oneşti, str. Pr. Eduard Sechel nr. 3, jud. Bacău, tel.: 0234-313121
8. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Suceava, str. T. Vladimirescu nr. 14, jud. Suceava, tel./fax: 0230-530022
9. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Sagna, com. Sagna, jud. Neamţ, tel.: 0233-766566
10. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săveni, com. Gropniţa, jud. Iaşi, tel.: 0232-414190
11. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăuceşti, com. Hălăuceşti, jud. Iaşi, tel.: 0232-718654
12. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamţ, tel.: 0233-735575
13. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Dămieneşti, com. Dămieneşti, jud. Bacău, tel.: 0234-222510
14. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Siret, str. Castanilor nr. 5 E, jud. Suceava, tel.: 0230-281078
15. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Pârgăreşti, com. Pârgăreşti, jud. Bacău, tel./fax: 0234-313121

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

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” Buruieneşti
Adresă: strada Bisericii, sat Buruieneşti, com. Doljeşti, jud. Neamţ, Tel.: 004-0233-780884

Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085, Fax: 004-0232-217998

Biroul Antidrog
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998

Programul de intervenţii în situaţii de urgenţă şi calamităţi naturale
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998

Departamentul de voluntariat
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998



Ziua internaţională a persoanelor 
vârstnice

1 Octombrie, recunoscută ca ziua 
internaţională a persoanelor vârstnice   
a fost instituită în anul 1990 de 
Adunarea Generală ONU stimulând 
creşterea calităţii vieţii, respectarea 
drepturilor pentru a putea trăi în 
demnitate, înfiinţarea de sisteme de 
ajutor social care să furnizeze servicii, să 
asigure standarde calitative de viaţă şi 
să promoveze solidaritatea între 
generaţii.

Viaţa  fiecărui om este în acelaşi timp un 
dar şi o misiune. Bătrâneţea sau 
perioada vârstei a treia este anotimpul 
b i l a nţ u l u i , a c e a eta p ă î n ca re 
singurătatea este resimţită din ce în ce 
mai profund iar limitarea existenţei se 
instalează în mod progresiv. Se caută noi 
motivaţii pentru a da sens timpului care 
trece, pentru a umple de semnificaţie 
fiecare gest, pentru a trăi cu speranţă 
credinţa. 

Miercuri, 2 octombrie 2013, la 
Gherăeşti, evenimentul a dorit să 
reliefeze importanţa pe care o au 
vârstnicii în Biserică şi în societate, 
dorind aceasta să fie o dovadă a preţuirii 
sincere şi a respectului cât şi valorizarea 
acestei etape, pe cât de dificilă, pe atât 
de frumoasă şi inevitabilă din viaţa 
noastră.

Sentimente de bucurie şi emoţie au fost 
exprimate de grupul de tineri ai Acţiunii 
Catolice din Parohia Gherăeşti, care au 
dorit să fie alături de ei, în această zi 
specială, împărtăşindu-le gândurile, 
oferind timp, flori şi mângâiere în 
suflete. În timpul Sf. Liturghii celebrată 
de Pr. vicar Marian Gărghi şi de Pr. Daniel 
Ghitiu, am încredinţat  Sfintei Fecioare 
Maria, Regina Preasfântului Rozariu, 
toate preocupările şi intenţiile noastre 
pentru a obţine har,  binecuvântare şi 
ajutor. Puterea rugăciunii smerite şi a 
jertfei de suferinţă contribuie la 
întărirea Bisericii şi la dobândirea 
prinosului de lumină şi pace pentru 
întreaga lume.

Str. Griviței nr. 1 – 3, Roman, 611104, 
Tel./ Fax: 0040-233-742220; Mobil: 0729292848 
E-mail: caritasroman@clicknet.ro
Cod fiscal: 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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Cu trecerea anilor, spiritul devine mai sensibil, mai cald, mai deschis. Este nevoie de 
compasiune şi generozitate pentru a fi alături, solidari, şi a transforma orice clipă 
într-un moment de bucurie. Aceasta au încercat să transmită tinerii Ansamblului 
Folcloric „Lunca Moldovei” care au nuanţat atmosfera prin momentul artistic 
prezentat. A fost o zi remarcabilă pentru noi toţi: preoţi, persoane consacrate, 
colaboratori, voluntari, adulţi, tineri şi vârstnici în care amintindu-ne cu drag de cei ce 
ne preced am dorit să fim chiar şi pentru o clipă, cu ei şi pentru ei – vârstnicii - astfel 
încât bucuria lor să fie deplină.

Oricât de paradoxal poate părea, imaginea suferinţei ascunde întotdeauna în sine 
oportunitatea unei mari transformări interioare, a unei creşteri spirituale. Întâlnindu-i 
am descoperit un mod nou de a înţelege existenţa noastră, aceea de a iubi, a dărui şi 
a trăi cu generozitate pentru alţii făcând din aceasta scopul misiunii noastre de creştini.

Sâmbătă, 5 octombrie, la Sagna, adunaţi în faţa Sfântului Altar la ora 17.00, cca. 100 
de vârstnici, după ce au înfruntat frigul prea devreme sosit s-au hrănit şi încălzit din 
Cuvântul Domnului proclamat la o sfântă liturghie special dedicată persoanelor 
vârstnice din această comunitate.

Cuvinte de apreciere şi de încurajare le-au fost adresate vârstnicilor de către Pr. 
Cristian Gălăţanu, Preşedintele Asociaţiei Caritas Roman, în cadrul predicii dar şi de 
către Pr. Iacob Stolnicu, Parohul comunităţii din Sagna, la finalul Sfintei Liturghii. 



A urmat apoi o agapă frăţească oferită 
de către Asociaţia Caritas Roman la care 
au fost invitaţi toţi cei prezenţi. Un grup 
de copii inimoşi, pregătiţi de domnul 
dascăl Silviu au prezentat un program 
emoţionant de cântece şi poezii 
dedicate părinţilor, din opera poetului 
Adrian Păunescu.

La finalul întâlnirii a fost prezentat un 
material video inspirat de viaţa 
Fericitului Vladimir Ghika, care a primit 
coroana martiriului la vârsta de 81 de 
ani în închisoarea de la Jilava în anul 
1954. S-a dorit astfel ca celor prezenţi, 
mulţi dintre ei octogenari şi martiri ai 
suferinţelor trupeşti sau martiri ai 
singurătăţii, să li se amintească că au 
acum un model de sfânt vârstnic, un 
mijlocitor la Dumnezeu ridicat recent la 
cinstea altarelor, un fiu al ţinuturilor 
moldave care şi-a dedicat viaţa slujirii 
lui Dumnezeu şi aproapelui.

Fericite Vladimir Ghika, roagă-te pentru 
noi, roagă-te pentru vârstnicii noştri!

Luni, 13 mai 2013, în spirit de comuniune cu întreaga dieceză de Iaşi, comunitatea din Gherăeşti a sărbătorit Ziua bolnavului. 
Momentul a fost marcat printr-o serie de evenimente la care au participat cu bucurie şi înaltă trăire spirituală bolnavi, vârstnici 
beneficiari ai Căminului din localitate, credincioşi ai comunităţii, preoţi, persoane consacrate, tineri, voluntari şi colaboratori ai 
Asociaţiei Caritas Roman. 
Semnificativă a fost participarea la pelerinajul de la Cacica unde prin rugăciune şi cântări de laudă am dorit să o cinstim pe Preasfânta 
noastră Mamă, Fecioara Maria, tămăduitoarea bolnavilor, căreia îi datorăm iubirea noastră de fii ai lui Dumnezeu, şi îi mulţumim 
pentru că mijloceşte la fiul ei Isus Cristos, ajutându-ne pe calea suferinţei. Încredinţându-ne ei, am găsit răspunsul la întrebările 
noastre, alinare în nevoile spirituale şi curajul de a accepta cu iubire condiţia noastră umană. Boala, suferinţa, singurătatea dacă 
sunt trăite cu Cristos şi în Cristos au un sens nou: prin forţa lor salvifică devin un instrument de mântuire.
Participarea la Sf. Liturghie celebrată pentru bolnavi de Pr. Paroh Daniel Ghitiu, a fost un moment de binecuvântare cerească în care 
am putut trăi comuniunea cu Cristos, Maestrul suferinţei, acela care ne precede pe drumul vieţii cu crucea sa. Dumnezeu şi om al 
durerilor în acelaşi timp, împărtăşeşte cu noi, oamenii, suferinţa, iar credinţa în El ne dăruieşte speranţa în bucuria vieţii veşnice. 
Ungerea cu Sf. Maslu a fost pentru cei bolnavi un har întăritor care i-a ajutat să-şi redobândească puterea şi să-şi revigoreze spiritul.
După sf. Liturghie cei bolnavi au participat la o agapă frăţească oferită de comunitatea parohială.
La Căminul pentru persoane vârstnice din Gherăeşti, din Cadrul Asociaţiei Caritas Roman, bucuria beneficiarilor a fost deosebită în 
această zi dedicată bolnavilor. Recitarea Sf. Rozariu, participarea la Sf. Liturghie pentru cei bolnavi şi cuvintele încurajatoare adresate 
de Pr. vicar Marian Gărghi au făcut ca această zi să aibă o conotaţie specială. „Suferinţa - a spus el - este un dar al lui Dumnezeu; ea 
este o punte de aur care ne conduce la cer. Suferinţa devine folositoare doar în momentul în care este acceptată şi integrată în viaţa 
proprie. Acest lucru nu este uşor, necesită efort din partea bolnavilor, voinţă, dar mai ales iubire faţă de Cristos care a suferit pentru 
noi.” 
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Cantina Socială are ca scop creşterea 
nivelului de trai pentru 40 de persoane 
aflate în lipsuri, din Municipiul Roman.
 
Proiectul are ca obiectiv asigurarea  unei 
mese calde pentru aceste persoane cu 
un nivel de trai scăzut din oraşul Roman, 
indiferent de apartenenţa etnică, 
religioasă sau politică.

Acest proiect s-a bucurat şi în anul 2013 
de sprij inul Consil iului Local al 
Municipiului Roman care timp de 40 de 
săptămâni a oferit câte o pâine pentru 
fiecare persoană sau familie care a 
primit hrană prin acest program. 

 Beneficiarii direcţi ai cantinei sociale 
sunt persoanele defavorizate aflate în 
imposibilitatea de a-şi procura sau 
pregăti hrana zilnică:

- bătrâni singuri care nu-şi pot asigura 
hrana zilnică din motive financiare;
- bătrâni defavorizaţi fără aparţinători 
cu probleme medicale ce au nevoie de 
î n g r i j i r i s p e c i a l e ş i s u n t î n 
imposibilitatea de a se putea deplasa;
- familii sărace care duc o viaţă de 
subzistenţă.

Centrul Maternal Caritas din localitatea Turtureşti, comuna Girov, judeţul Neamţ

Acest proiect oferă servicii de găzduire, îngrijire, asistenţă şi suport pentru mame 
tinere însărcinate, mame cu copii aflate în situaţie de risc social.

Obiectivele proiectului sunt: prevenirea abandonului copiilor nou născuţi, protejarea 
vieţii în toate etapele sale începând cu momentul conceperii, combaterea avortului, 
reluarea relaţiilor de familie, integrarea în societate, deprinderea activităţilor 
gospodăreşti şi responsabilizarea mamelor prin descoperirea instinctelor materne.

Beneficiarii proiectului sunt:
- tinere femei însărcinate respinse de familie care intenţionează să facă avort;
- mame cu copii nou născuţi cu intenţie de abandon (în general mamă singură, mamă 
minoră, mame provenind din familii marginalizate, sărace, crescute la Casa de copii 
etc.);
- cupluri mamă-copil aflate în risc de degradare/ruptură a legăturii familiale;
- mame cu copii care temporar nu au locuinţă şi care se confruntă cu mari probleme 
financiare, profesionale, relaţionale, fiind în imposibilitatea de a asigura copiilor un 
trai decent.
 
Din anul 2002, când acest proiect a fost început, şi până astăzi au fost găzduite şi 
consiliate 234 de cupluri mamă-copil. Locaţia actuală este a II-a în care ne desfăşurăm 
proiectul după ce mulţi ani centrul a fost găzduit într-o casă particulară din altă 
localitate. În ultimile 12 luni au fost găzduite 9 mame şi 13 copii.  
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Biroul de asistenţă socială desfăşoară 
activităţi de asistenţă socială pentru 
persoane şi familii defavorizate aflate în 
dificultate. Beneficiarii direcți sunt 
persoanele sau familiile defavorizate 
aflate în situații de dificultate cum ar fi: 
lipsa unui loc de muncă, lipsa banilor, 
l i p s a a l i m e n t e l o r n e c e s a r e 
supravieţuirii, lipsa unei locuinţe, lipsa 
îmbrăcămintei, lipsa oportunităţilor de 
angajare, lipsa apartenenţei la un grup, 
disfuncţii familiale (mame singure, taţi 
singuri, lipsa aprecierii celorlalţi, 
sentimentul de inutilitate, copii crescuţi 
de bunici, persoane cu diferite grade de 
invaliditate, vârstnici care nu se pot 
deplasa etc).  

Altă categorie de beneficiari include persoanele care au probleme de sănătate şi necesită ajutor material pentru analize, spitalizări, 
operaţii sau proteze. Beneficiarii se regăsesc în rândul  familiilor sărace cu mulţi copii şi părinţi şomeri,  copii bolnavi care necesită 
ajutor financiar pentru operaţii şi tratamente, familii calamitate, etc. În ultimile 12 luni  am continuat să susţinem astfel de cazuri 
fie prin ajutor financiar pentru conectarea locuinţelor la reţeaua electrică fie prin ridicarea unei noi locuinţe pentru familii aflate în 
sărăcie.
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Farmacia Caritas şi Cabinetul medical  

Aceste două proiecte medico-sociale sunt cele mai vechi, în jurul cărora s-a format ceea ce este astăzi Caritas Roman. Prin aceste 
două proiecte am cunoscut starea reală a populaţiei din Roman şi din localităţile învecinate timp de 16 ani, mai bine decât din 
statistici oficiale.

La Cabinetul medical au loc săptămânal cca. 50 de consultaţii. Beneficiarii vin cu mare încredere în serviciile noastre. Programările 
se fac în ziua de luni dimineaţa pentru cele două zile de consulţaţii, respectiv marţi şi joi. 

Programul coincide cu cel al Farmaciei Caritas, de aceea oferim pacienţilor şi medicamentele necesare tratamentului. Acestora li 
se adaugă multe persoane bolnave care caută să-şi asigure tratamentul medicamentos prescris de medici. 

În timpul unui an, farmacia eliberează aproximativ 10.000 de reţete.

Beneficiarii acestor proiecte sunt persoane cu venituri mici pentru care preţurile ridicate ale medicamentelor din farmacii le 
amplifică starea de teamă pentru ziua de mâine sau persoane pentru care costul unei echografii abdominale la cabinetele particulare 
nu le este accesibil.

Aceste două programe sunt în strânsă legatură cu Centrul de Îngrijire la Domiciliu, punctele de lucru Roman şi Sagna, pentru care 
furnizează medicamente şi materiale medicale necesare desfăşurării activităţilor specifice.



Extinderea căminului pentru vârstnici

Interesul Asociaţiei Caritas Roman de a oferi acest serviciu la mai multe persoane, s-a 
materializat prin dorinţa de a extinde clădirea existentă deja cu un alt corp. În urma cererii 
de finanţare  şi a documentaţiei necesare depuse la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Ordinul ministrului muncii nr. 496/15 martie 2013, 
a fost aprobată lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime 
alocate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 
pentru centrele de zi şi rezidenţiale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 973/2012.
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Va creşte astfel numărul locurilor de cazare cu încă 14 paturi, va fi amenajat un spaţiu pentru o capelă ecumenică şi un nou spaţiu 
pentru sala de mese pentru 40 de persoane. La finalizarea lucrărilor se vor înmulţi şi locurile de muncă oferite ca urmare a creşterii 
capacităţii de găzduire.
Privitor la stadiul lucrărilor la extinderea Căminului pentru persoane vârstnice Caritas de la Gherăeşti, vă informăm că am instalat 
deja acoperişul şi că începem lucrările pentru montarea instalaţiilor electrice şi sanitare. Sperăm ca în perioada mai – iunie 2014 
să putem finaliza lucrările şi să inaugurăm noul spaţiu.

Sala de gimnastică și recuperare medicală şi Cabinetul de fizioterapie  

Sala de gimnastică şi recuperare medicală are lunar  circa 70 de pacienţi care participă cu 
o frecvenţă care însumează 400 de şedinţe pe lună. Aceştia prezintă diverse diagnostice 
precum: lombosciatică, hernie de disc, sechele de rahitism, deviaţii ale coloanei 
vertebrale, traumatisme ale aparatului locomotor, afecţiuni neurologice etc. Sala este 
deservită de doi kinetoterapeuţi care oferă tratamente prin masaj şi gimnastică medicală.
Cabinetul de fizioterapie oferă tratamente pentru combaterea durerilor sistemului osos 
prin folosirea electroterapiei şi a parafinei. Cabinetul este deservit de un medic cu   
specialitatea Balneofizioterapie şi recuperare medicală şi un asistent medical.

În luna martie 2013 au fost finalizate lucrările de extindere, modernizare şi redotare ale celor două cabinete amintite mai sus. La 
evenimentul care a avut loc în data de 6 aprilie 2013 a fost invitat să binecuvânteze acest nou început P.S. Petru Gherghel, Episcopul 
Diecezei de Iaşi împreună cu Episcopul Auxiliar de Münster, P. S. Dieter Geerlings. Acestora li s-au alăturat în rugăciune numeroşi 
preoţi, autorităţi locale şi centrale, angajaţi şi voluntari ai Asociaţiei Caritas Roman dar şi beneficiari ai serviciilor oferite prin acest 
program.



Proiecte permanente:

1. Locuință protejată pentru vârstnici - 
unitate de tip rezidențial, în care un 
număr de 12 persoane vârstnice 
beneficiază de servicii de asistență 
socială permanente. Locuința Protejată 
pentru Vârstnici asigură condiții 
corespunzătoare de găzduire și hrană, 
îngri j ire personală ș i medicală, 
recuperare și adaptare la noul mediu, 
activități de ergoterapie și de petrecere 
a timpului liber, asistență psiho-socială.

2. Centrul de Consiliere și Sprijin - 
serviciu de zi, adresat persoanelor 
d e f a v o r i z a t e d i n c o m u n i t a t e . 
Principalele activități desfășurate în 
cadrul centrului constau în oferirea de 
suport emoțional, de servicii de 
consiliere și informare, suport material 
pentru depășirea situațiilor de risc 
major și prevenirea marginalizării 
sociale. 

3. Cabinet Stomatologic Caritas Bacău - 
dotat cu aparatură performantă, în care 
un medic stomatolog voluntar oferă 
servicii medicale specifice persoanelor 
defavorizate cu venituri mici.

4 . A s i s te nță S p i r i t u a l ă p e nt r u 
Penitenciarul Bacău - Această activitate 
se alătură eforturilor pe care Biserica le 
î n t r e p r i n d e î n t o a t e u n i t ă ţ i l e 
penitenciare din România, având drept 
scop resocializarea  persoanelor aflate 
î n e x e c u t a r e a p e d e p s e l o r c u 
î n c h i s o a r e a ş i s c h i m b a r e a 
comportamentului lor moral în sens 
pozitiv.

5. Departamentul de Voluntariat Caritas 
Bacău - Proiectele create și derulate de 
acest departament se bazează în 
totalitate pe voluntariat, adresându-se 
tinerilor și copiilor provenind din familii 
cu posibilități materiale reduse (precum 
proiecte de acompaniere școlară, 
campanii de strângeri de bunuri și 
campanii de combatere a discriminării 
persoanelor cu dizabilități). 

ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU
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Calea Moldovei, nr. 9, 600352 - Bacău, Tel/Fax: 0234.581.661
E-mail: caritasbc@yahoo.com
www.caritasbacau.ro, www.voluntariat-caritas.blogspot.com
Cont Bancar: RO92RNCB002603090969001
deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Bacău



Proiecte periodice:

1. Campania „Aripi spre libertate” - este 
o campanie inițiată în anul 2009, care se 
desfășoară în data de 1 Iunie a fiecărui 
an şi are drept scop promovarea 
drepturilor tuturor copiilor şi a egalităţii 
de şanse. 

2. Campania „Un milion de stele” - a 
luminat centrul Bacăului și în acest an în 
data de 16 noiembrie 2013, pentru al 
treilea an consecutiv. Scopul acestei 
acțiuni a fost promovarea solidarității 
umane față de cei aflați în nevoie 
imediată, sensibilizarea opiniei publice 
și promovarea voluntariatului.

3. Ziua vârstnicului - a fost sărbătorită ca în fiecare an în data de 1 octombrie 2013, unde alături de beneficiarii rezidenți în Locuința 
protejată pentru vârstnici au participat aproximativ 100 de persoane din comunitate. S-a organizat o masă festivă, eveniment la 
care vârstnicii au avut posibilitatea de a-şi împărtăși unii altora experiențe și au avut loc revederi emoţionale. 

4. Campanie de distribuire a pachetelor de Crăciun - derulată al treilea an consecutiv, în luna decembrie 2013, în colaborare cu 
organizația umanitară „Round Table” din Germania, unde s-au oferit cadouri de Moș Nicolae și Mos Crăciun pentru mai mult de 
5000 de copii din localități cu un nivel socio economic scăzut, din județul Bacău (anul acesta din orașul Buhuși, oraș în care cea mai 
mare parte a locuitorilor depind de ajutoarele de la stat pentru a putea supraviețui, oraș cu cea mai crescută rată a șomajului din 
județ), dar și pentru copiii din familiile băcăoane ale căror posibilități sunt reduse).

5. Moș Crăciun, în vizită la copiii bolnavi - este o acțiune derulată tot în perioada sărbătorilor de iarnă de către Asociația Caritas 
Bacău în colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Bacău - Secția de Pediatrie, constând în donații cu produse medicale, produse 
de bunuri, igienă personală și cadouri pentru copiii internați în spital și informații generale privind prevenirea și combaterea unor 
boli furnizate părinților împreună cu personalul medical din spital.
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Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă 
medicală şi socială în parteneriat cu 
Centrul Diecezan Caritas Iași şi Asociația 
Four Change va implementa proiectul 
„Calificarea femeilor în meseria de 
infirmier, o șansă pentru servicii 
medicale și sociale de calitate.” 
co-finanţat de Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvo l tarea Resurse lor Umane 
2007-2013 „Investește în oameni”.

Timp de 18 luni, 765 femei cu nivel 
scăzut de calificare din 3 regiuni de 
dezvoltare, vor dobândi calificări 
relevante în domeniul medical care să le 
asigure accesul la locuri de muncă 
adaptate nevoilor și competențelor pe 
care le dețin. 
Pe termen lung proiectul îşi aduce o 
contribuţie directă la îmbunătăţirea 
sistemului medical şi de asistenţă 
socială în cele 13 judeţe vizate de acest 
proiect.
În regiunea NE, 300 femei vor fi 
calificate în meseria de infirmier în 
județele Iaşi, Neamţ, Bacău, Suceava, 
Vaslui.

În cadrul proiectului:
• va fi realizat un studiu despre 
segregarea profesională bazată pe 
egalitatea de șanse în ceea ce privește 
profesiile, cariera și veniturile în 
sectorul sănătate și asistență socială. 
Studiul va analiza în profunzime accesul 
femeilor la profesiile din domeniul 
sănătate și social, în cele 3 regiuni și va 
ajuta la identificarea micro-regiunilor în 
care este nevoie de personal specializat; 
• vor fi organizate cel puțin 20 de sesiuni 
de informare organizate la primării sau 
în spitale pentru informarea privind 
cursurile de calificare; 
• vor fi calificate 765 de femei din 
mediul rural sau mediul urban care nu 
au calificarea necesară pentru a fi 
angajate ca infirmiere în cadrul 
serviciilor medicale sau socio-medicale 
formare, (teoretice+practice) și 47 
sesiuni de calificare în meseria de 
infimieră în 13 județe;

• va fi creată prima asociație profesională pentru infirmiere. Asociația va avea rolul de 
a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere și de a participa la dezbateri 
publice ce vizează legislația cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca 
infirmiere. Membrii fondatori ai asociației vor fi selectați din rândul femeilor 
participante la cursul de calificare; 
• vor fi organizate 3 seminarii regionale cu scopul de a promova conceptele 
fundamentale ale egalității de șanse și importanța educației în rândul femeilor fără 
calificare; 
• va fi realizată o campanie de conștientizare privind șansele egale din domeniul 
sănătății și social, importanța calificărilor grupurilor vulnerabile și din perspectiva 
creșterii calității și dezvoltării serviciilor.

Proiectul se adresează persoanelor aflate în următoarea situație de vulnerabilitate:

- femei din rural care nu au calificarea necesară pentru a fi angajate ca infirmiere în 
cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate în mediul rural
- femei care sunt angajate ca infirmiere dar nu dețin calificarea necesară
- femei din urban fără loc de muncă.

Pentru informaţii legate de implementarea proiectului în regiunea Nord-Est 
(Moldova), ne puteţi contacta la numărul de telefon 0743 627710, persoană de contact 
Anca Maftei, asistent coordonator regional.
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Proiectul „Act.IS - Acționăm pentru 
Incluziune Socială!” are o durată de 
implementare de 18 luni , este 
co-finanțat prin Fondul Social European 
în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, 
Domeniul major de intervenţie 6.2 
„Îmbunătățirea accesului și participării 
grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. 
Partener în cadrul acestui proiect este 
A s o c i aț i a C a r i ta s M i t ro p o l i ta n 
Greco-Catolic Blaj. 

Obiectivul general al proiectului constă 
în facilitarea accesului la ocupare 
pentru 1140 de persoane vulnerabile 
din regiunile NE și Centru ale României, 
prin dezvoltarea de programe de 
formare profesională și promovarea 
unui stil de viață sănătos.

În acest sens, pe parcursul derulării 
proiectului vor fi dezvoltate programe 
integrate pentru formare, ocupare și 
consiliere socio-profesională, adresate 
unui grup țintă de 1140 de persoane din 
mediul urban și rural din 8 județe din 
regiunile Nord Est (Iași, Bacău, Roman- 
jud. Neamț,  Huși- jud. Vaslui, Suceava) 
și Centru (Alba, Sibiu, Mureș) ale 
României, persoane care vor fi calificate 
în trei domenii diferite: îngrijitoare 
bătrâni la domicil iu, infirmiere, 
t e h n i c i e n i m a s e u r i . To t o d a t ă , 
persoanele aparținând grupului țintă al 
proiectului, vor beneficia de servicii de 
c o n s i l i e r e ș i o r i e n t a r e 
socio-profesională, ce vor fi oferite prin 
8 asistenți sociali din echipa de 
implementare a proiectului. 
Asistenții sociali vor urmări ghidarea 
personalizată a beneficiarului privind 
integrarea pe piața muncii, vor oferi 
informații privind piața forței de muncă, 
sfaturi privind tehnica de căutare a unui 
loc de muncă.
De asemenea, se vor organiza grupuri 
de suport  și seminarii de promovare a 
unui stil de viață sănătos pentru 
creșterea gradului de motivare în 
vederea participării pe piața muncii. 

Grupul țintă al proiectului este format din: persoane de etnie romă, persoane cu 
dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc 
sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

Pot participa la activitățile proiectului: persoane care se află în căutarea unui loc de 
muncă; familii cu peste 2 copii; persoane cu dizabilități; persoane de etnie romă; tineri 
peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului; familii 
monoparentale; persoane fără calificare sau cu calificări care nu mai sunt cerute pe 
piața muncii; femei cu vârsta peste 45 ani.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0741 217382, 
persoană de contact Mariana Ursan, manager proiect.
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Proiectul F.O.R. Formare și Ocupare 
pentru mediul rural este cofinanțat prin 
Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea 
R e s u r s e l o r U m a n e 2 0 0 7 - 2 0 1 3 
„Investește în oameni!”.

Obiectiv general
Creșterea gradului de integrare şi 
p a r ti c i p a r e p e p i a ţ a m u n c i i a 
persoanelor din mediul rural din 5 
județe situate în regiunea NE și unul din 
regiunea SE a României.
Vor fi dezvoltate programe integrate 
pentru formare, ocupare și consiliere 
socio-profesională pentru 560 de 
persoane din mediul rural din 5 județe 
din regiunea Nord-Est (județele Iași, 
Vaslui, Neamț, Bacău și Suceava), și un 
județ din regiunea SE (Galați), care vor 
fi calificate în domeniile: îngrijitoare 
bătrâni la domicil iu, infirmieră, 
tehnician maseur. 

În cadrul proiectului se vor derula 
următoarele activități:
1. Managementul proiectului 
2.Realizarea de achiziții necesare 
desfășurării proiectului
3. Informare și publicitate  
4. Selecția și menținerea grupului țintă
5. Furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare
6. Furnizarea de servicii de formare 
profesională: îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu - nivel I (480 persoane), 
infirmiere – nivel II (40 de persoane) și 
tehnicieni maseuri - nivel III (40 de 
persoane)
7. Schimb de bune practici: Organizarea 
de 6 sesiuni de schimburi de bune 
practici
8. Organizarea unei vizite de studiu 
pentru 18 participanți din cadrul 
cursului de calificare Îngrijitoare bătrâni 
la domiciliu, în Germania
9. Dezvoltarea de servicii de sprijin și 
suport pentru persoane dependente. 
(90 de beneficiari)
10. Acreditarea ca furnizor de formare 
profesională în calificarea infirmier
11. Activități de consiliere și asistență 
pentru începerea unei activități 
independente.

Rezultate anticipate
1.  Informarea grupului țintă lărgit prin realizarea și distribuirea de materiale vizând 
activitățile proiectului privind dezvoltarea competențelor profesionale și facilitarea 
integrării pe piața muncii 
2. 28 de campanii locale de promovare a activităților proiectului
3. Conferința de deschidere a proiectului în care vor fi prezentate scopul, obiectivele 
și activitățile proiectului la care vor participa 70 de invitați, reprezentanți ai mass- 
media, ONG-urilor și autorităților locale
4. 725 de persoane participante la consiliere vor dobândi informații care le vor facilita 
accesul pe piața muncii
5. 560 de persoane vor fi formate în 3 calificări diferite (480 îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu, 40 infirmieră și 40 tehnician maseur) astfel contribuind la dezvoltarea de 
programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională în mediul 
rural
7. 86 de persoane vor fi  încadrate pe piața muncii, adică un procent de 19% dintre 
persoanele din grupul țintă
8. Oferirea de servicii de asistență și suport pentru 90 de persoane care au în îngrijire 
membri de familie dependenți, contribuind astfel la creșterea gradului de participare 
pe piața muncii a acestora
9. Informarea și consilierea a 520 de persoane calificate privind începerea unei 
activități independente va crește șansele de integrare a acestora pe piața muncii.
10. Pentru 120 de persoane participante la 6 sesiuni de formare privind schimbul de 
bune practici în cadrul parteneriatului transnațional vor fi îmbunătățite competențele 
profesionale
11. Pentru 18 persoane participante la vizita de studiu desfășurată în cadrul 
parteneriatului transnațional vor fi îmbunătățite competențele profesionale
12. 6 noi locuri de muncă create pentru beneficiarii proiectului.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0232 210085, 
persoană de contact Bacoanu Gema, manager proiect.
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Servicii de Evaluare, Formare și 
Incluziune - S.E.F.I.

Centrul Diecezan Caritas Iași, în 
parteneriat cu Asociația Caritas Eparhial 
Greco-Catolic Cluj și Opera Villaggio del 
Fanciullo Trieste-Italia, va începe 
activitatea din 7 aprilie 2014, în cadrul 
proiectului Servicii de Evaluare, 
Formare ș i Incluziune - S.E.F. I . 
POSDRU/125/5.1/S/127865.

Proiectul este cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea 
R e s u r s e l o r U m a n e 2 0 0 7 - 2 0 1 3 
„Investește în oameni.” 

Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de 
ocupare pentru 630 de persoane 
inactive, şomeri, persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă şi persoane 
care au părăsit timpuriu şcoala, din care 
peste 48% sunt femei, din Regiunile 
Nord-Est şi Nord-Vest, pentru a intra sau 
reveni pe piaţa forţei de muncă, pe 
parcursul a 18 luni. 

Proiectul propune reducerea șomajului 
și creșterea ocupării în rândul grupului 
țintă, prin realizarea unei rate de 
ocupare de cel puțin 13% și se adresează 
atât șomerilor tineri între 16-24 de ani, 
șomerilor peste 45 de ani, cât și 
șomerilor de lungă durată, tineri și 
adulți, care nu au nicio calificare sau 
calificările acestora nu mai corespund 
cu cerințele de pe piața muncii. 

O activitate importantă a proiectului 
e s t e f u r n i z a r e a d e f o r m a r e 
profesională. 567 de persoane din 
grupul ţintă vor fi formate și certificate 
în meserii cerute de piaţa locală: 
Confecţioner-asamblor articole din 
textile, Tehnician maseur, Cosmetician, 
Cameristă, Îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu, Patiser, Agent pază, Maseur, 
Operator introducere, validare și 
prelucrare date, Comunicare în limba 
engleză.

Proiectul cuprinde activități inovatoare prin evaluarea șomerilor din punct de vedere 
psiho-aptitudinal; aceste activităţi se vor realiza prin folosirea unei platforme on-line 
prin care se vor putea obţine rapoarte de compatibilitate a persoanei cu diferite 
posturi/locuri de muncă pentru care prezintă abilitățile şi competențele necesare. 
Astfel, persoanele vor putea fi direcţionate, formate și consiliate chiar spre profesia 
pentru care deţin trăsăturile necesare şi astfel se vor mări şansele de stabilitate ale 
acestora la locurile de muncă respective. Activităţile de informare derulate prin proiect 
vor determina informarea grupului ţintă privind locurile de muncă vacante pe plan 
local, condiţiile impuse de angajatori, ocupaţiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de 
muncă. 
Activităţile de orientare profesională derulate prin proiect vor contribui la stabilirea 
compatibilității dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi 
posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă. 
Activităţile de consiliere profesională vor determina cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor 
de căutare activă a unui loc de muncă, a modului de întocmire a „Scrisorii de intenție”, 
întocmirea unui „Curriculum vitae”, pregătirea şi prezentarea la interviu, cunoaşterea 
cerinţelor necesare în învăţarea şi exercitarea diferitelor profesii. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0729 550056, 
persoană de contact Mihaela Condac, responsabil regional Nord-Est.
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„Măsuri Active de Succes pentru 
Șomeri”—M.A.S.S.

Centrul Diecezan Caritas Iași este 
partener principal în cadrul proiectului, 
alături de aplicantul proiectului,  
Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic 
Cluj și partenerii săi: Asociația Caritas 
Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Amber 
Business Consulting România SRL și 
Associazione Formazione Professionale 
del Patronato San Vincenzo-Italia.

Proiectul, cofinanțat de Fondul Social 
European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 
„Promovarea măsurilor active de 
o c u p a r e ”, D o m e n i u l m a j o r d e 
intervenţie 5.1 „Dezvoltarea ș i 
implementarea măsurilor active de 
ocupare”, promovează și aplică măsuri 
active de ocupare pentru un număr de 
minimum 610 persoane, din județele 
Cluj, Iași, Bacău, Alba și Mureș, și 
facilitează integrarea acestora pe piața 
muncii. 

Astfel, grupul țintă al proiectului este 
format din 150 persoane inactive, 190 
de persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă, 140 someri de lungă durată, 
80 șomeri tineri și 50 șomeri peste 45 de 
ani.

Activitățile proiectului se referă la 
furnizarea de servicii integrate, precum 
informare, consiliere și orientare 
profesională, mediere ocupațională, 
cursuri de formare profesională în 
domenii cerute de piața muncii din 
județele vizate:
- îngrijitori bătrâni la domiciliu – 360 
ore,
- îngrijitori copii – 360 ore
- șofer autocamioane de mare tonaj – 80 
ore
dar și la asistență pentru demararea 
unei activități independente. 

Totodată, vor fi dezvoltate aplicații inovative multimedia care vor fi instalate pe 
tabletele speciale, oferite în cadrul proiectului cu titlu gratuit grupului țintă. 
Aceste aplicații vor ajuta beneficiarii să acceseze informații legate de piața muncii. 
De altfel, membrilor grupului țintă li se va acorda și o subvenție pentru stimularea 
participării active la activităţile proiectului.

Proiectul va demara la 4 aprilie 2014 şi va avea o perioadă de implementare de 18 luni. 

Mai multe detalii şi informaţii referitoare la lansarea proiectului, se pot obţine de la 
d-nul Radu Onișoru, Expert organizare caravane 0729/550.063 sau pr. Egidiu Condac 
- Expert Tehnic Implementare Regiunea NE, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, telefon: 
0232/210085 sau e-mail: contact@caritas-iasi.ro, www.caritas-iasi.ro.
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CENTRUL DIECEZAN
CARITAS IAȘI

Date de contact: 
Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116

Telefon: 004-0232-210085
Fax: 004-0232-217998

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