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CARITAS - SLUJIREA IUBIRII
Avem din nou în mâinile noastre raportul anual al Centrului Diecezan Caritas Iaşi pe anul 
2012. Este din nou timp de bilanţ. Anul 2012 a fost un an care, deja prin tradiţie, a văzut 
Caritas-ul diecezan de Iaşi angajată pe foarte mulţi versanţi a intervenţiilor sociale, aşa cum 
se poate constata doar şi prin simpla răsfoire a Raportului. Acest lucru ne îmbucură, pentru 
că demonstrează vitalitatea unui organism diecezan, chemată să fie diakonia carităţii prin 
varietatea serviciilor acordate şi a activităţilor derulate prin cele trei centre (Iaşi, Roman, 
Bacău) precum şi prin obiectivele realizate, cel mai important fiind proiectul „Reţea de 
incluziune socială pe piaţa muncii”.

Parcurgând acest raport, se pot întâlni de fapt toate persoanele care pe parcursul anului 2012 
au voit să împărtăşească propria competenţă, propriul profesionalism, propriul ban în formă 
de ofertă sau propriul timp sub formă de voluntariat în favoarea aproapelui aflat în nevoie. Cât 
este de frumos atunci să putem descoperi în persoanele angajate în activitatea promovată şi 
susţinută de Caritas-ul diecezan imaginea sau figura policromică a Samariteanului milostiv! 
Pentru că sinonimul cuvântului Caritas este iubire.

Colaboratorii şi voluntarii „Caritas-ului” caută zilnic să mărturisească această iubire acţionând 
cu „inimă şi competenţă”, acceptând Aproapele aşa cum se prezintă, întâlnind persoanele 
cu respect şi seriozitate. Şi din nou, mărturie pentru această angajare plină de devotament 
sunt serviciile prezentate în acest raport anual, cu multe realizări, iniţiative, programe, şi 
mulţi beneficiari, incluzând toate categoriile de persoane. Până şi familia se regăseşte 
printre beneficiari, prin „Centrul de resurse pentru familii”, în consonanţă şi cu planul pastoral 
diecezan care în aceşti ani şi-a îndreptat atenţia spre familia aflată în criză.

Trebuie să ştim că orice Caritas diecezan are misiunea de a stimula comunitatea creştină 
în vederea unei asumări conştiente şi responsabile a persoanelor aflate în dificultate 
economică, morală sau relaţională. Caritas-ul nu face altceva decât  să arate solidaritate 
şi gestul de apropiere faţă de persoanele sărace şi nevoiaşe, pentru a le ajuta să parcurgă 
drumul accidentat al vieţii datorat de multe ori unor cauze social-economice sau relaţionale. 
Firul roşu  al tuturor intervenţiilor realizate, deja în mod tradiţional de Centrul Diecezan 
Caritas Iaşi şi prin cele două filiale, Roman şi Bacău, spiritul carităţii:  lucrând în tăcere, pe 
fundalul multor evenimente, fără a face atâta publicitate, dăruind timp şi atenţie, dar mai 
ales dăruind inimă.

Împreună cu PS nostru Episcop Petru felicit pe directorii Centrului Diecezan Caritas din toate 
cele trei centre precum şi pe toţi colaboratorii, voluntarii şi susţinătorii proiectelor. Graţie 
solidarităţii şi generozităţii atâtor persoane au fost posibile iniţiative frumoase. Tuturor le 
adresăm mulţumirea noastră cea mai vie, însoţită şi de binecuvântarea noastră arhierească, 
cu urarea pentru o angajare neobosită în „slujirea carităţii”.  

     Episcop auxiliar Aurel PERCĂ



Această broşură, numită sugestiv raport de activitate, se doreşte a fi o carte de identitate a 
Centrului Diecezan Caritas Iaşi, a ceea ce asociaţia noastră a dorit şi doreşte să fie. Nu este 
un lucru nou faptul că fiecare an ce se iveşte la orizont în societatea în care trăim aduce noi 
provocări, de cele mai multe ori nebănuite şi neprevăzute. Aşa a fost şi anul 2012, an despre 
care relatăm aici; un an al nesiguranţei şi deseori al aşteptării datorită schimbărilor rapide 
din punct de vedere legislativ cu privire la situaţia socială a beneficiarilor noştrii dar şi un 
an al speranţei în care credem, un an în care s-a dorit cât de cât menţinerea unei stabilităţi 
asupra proiectelor sociale tradiţionale întreprinse de asociaţia noastră în decursul timpului. 
În acest sens, ori de câte ori a fost nevoie, cu toţii, angajaţi, colaboratori, voluntari şi 
beneficiari ne-am strâns rândurile într-un efort comun  de a găsi noi soluții în vederea 
ducerii mai departe a aceluiași stindard al carității și solidarității creștine, principii după care 
Centrul Diecezan Caritas Iași s-a ghidat încă de la înființarea sa. În acest efort al nostru nu 
puteam trece cu vederea prioritățile și șansele pe care o societate aflată în reconstrucție le 
oferea, ținând cont de identitatea și strategia consacrată a Caritasului ca asociație a Bisericii 
Catolice cu statut de utilitate publică.

Cuvintele de ordine ale anului 2012 au fost formarea, pregătirea profesională, reintegrarea 
socială, eradicarea dependenţei sociale. Aceasta a fost, într-un cuvânt, ţinta socială pe care 
am fixat-o, ţinând cont de faptul că trăim într-o ţară europeană care urmăreşte anumite 
standarde de calitate şi profesionalism destul de ridicate de care nu se poate face abstracţie.
Cu acest gând am  consolidat parteneriatele strategice cu colaboratorii și finanțatorii consacrați 
ai asociației privind cu încredere spre implementarea proiectului „Reţea de incluziune socială 
pe piaţa muncii”, proiect strategic finanţat din fonduri europene nerambursabile  pe care 
l-am gândit ca un liant al priorităților Centrului Diecezan Caritas Iași, proiect aflat în derulare 
până în decembrie 2013. 

Într-un an european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii ne-am implicat în 
mod activ în aprofundarea celor două concepte prin cursuri și activități specifice acestor 
domenii, urmărind dezvoltarea unor iniţiative la nivel local, care se vor regăsi printre activităţile 
prezentate de fiecare program sau centru.

Mulțumim tuturor celor implicați în activitățile Centrului Diecezan Caritas Iași, așa cum le 
punctează prezentul raport, partenerilor naționali și internaționali, colaboratorilor, finanțatorilor 
și voluntarilor și în mod deosebit Episcopiei Romano-Catolice de Iași, preoților, enoriașilor 
și persoanelor consacrate, dar și tuturor binefăcătorilor pentru susținere și încredere.

Director general,          Director executiv,
Pr. Egidiu Condac           Pr. Marius Adam

CUvâNT îNAINTE



CENTRUL dE PLASAmENT 
„SfâNTUL IoSIf”

Centrul de Plasament „Sf. Iosif” este un serviciu de tip familial cu rezidenţă permanentă 
pentru copii şi tineri, şi are ca scop apărarea drepturilor copilului aflat în dificultate şi oferirea 
de servicii calitative care să favorizeze reintegrarea socială şi familială a beneficiarilor.  
Beneficiarii Centrului de Plasament „Sf. Iosif” sunt copii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, 
sau proveniţi din familii cu o situaţie socială deosebit de dificilă. Centrul oferă beneficiarilor 
un mediu protectiv, suport educaţional, dreptul individual la dezvoltare fizică, psihică, morală 
şi intelectuală. Fiind un serviciu de tip familial, centrat pe persoană, activitatea se desfăşoară 
conform unui proiect individualizat bazat pe evaluarea situaţiei specifice a nevoilor fiecărui 
copil şi tânăr, tratat ca subiect unic şi complex, cu identitatea şi istoria sa personală.
Activităţile din Centrul de Plasament sunt structurate astfel:
Activităţile de pregătire a lecţiilor – pedagogul organizează şi participă direct la activitatea 
de pregătire a lecţiilor beneficiarilor, de explicare şi aprofundare a diferitelor noţiuni care nu 
au fost înţelese la şcoală. În acest scop colaborează cu o echipă de voluntari studenţi sau 
profesionişti. În anul 2012 două  beneficiare  au absolvit liceul, iar din toamna acestui an, 
una dintre ele urmează cursurile Facultății de Geografie.
Activităţile social-cultural-recreative – Frecventând şcolile de masă din Iaşi, beneficiarele 
Centrului sunt implicate alături de colegii lor în activităţile extracurriculare organizate de şcoli. 
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„Caravana Primăverii pentru bunicii noștri” - cu ocazia anului 
2012, care este intitulat ANUL EUROPEAN AL ÎMBĂTRÂNIRII 
ACTIVE ȘI AL SOLIDARITĂȚII ÎNTRE GENERAȚII
O acțiune derulată de către Centrul de Plasament în colaborare cu 
Serviciul de Îngrijire la Domiciliu, prin care beneficiarele Centrului 
au realizat felicitări, mărțișoare și nuferi, toate lucrate manual și  
le-au oferit cu ocazia zilei de 8 martie, când a fost serbată Ziua 
Mamei.

Excursie în Bucovina, pentru familiarizarea cu obiectivele zonei 
și cunoașterea importanței istorice a zonei.
În vacanța de vară a fost organizată o minivacanță la mare, cu 
sprijinul binefăcătorilor Centrului de Plasament, care au dorit să 
aducă zâmbetul pe chipurile copiilor.

Participarea beneficiarelor în luna octombrie, la Ziua 
Vârstnicului, în colaborare cu personalul din cadrul programului 
de Îngrijire la Domiciliu.

Realizarea unui atelier de pictură în cadrul căruia beneficiarele 
au avut posibilitatea să-și însușească, sau să-și dezvolte abilități 
artistice, care să le ajute în modelarea propriei personalități.

În luna noiembrie s-a organizat un atelier de confecţionare 
de felicitări, atelier în cadrul căruia beneficiarele Centrului            
întâlnindu-se în mai multe seri, au învăţat să confecţioneze felicitări 
pentru Crăciun.

În cadrul Centrului de Plasament „Sf. Iosif”, în anul 2012 s-au 
organizat diverse activităţi cu scopul formării responsabilităţii 
sociale şi umane în general.
Astfel și anul acesta copiii și surorile au participat 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 la Sfânta Liturghie din cadrul  pelerinajului de la 
Cacica, unde au interpretat cântece liturgice, alături de corul local, 
cu ocazia Zilei bolnavului.

Pentru păstrarea şi stimularea responsabilităţii familiilor de 
provenienţă a copiilor din Centru, în fiecare vacanţă beneficiarele 
noastre merg în propria familie sau familia lărgită.
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CENTRUL dE RESURSE PENTRU 
CoPII şI TINERET „doN BoSCo”

Scopul programului este de a oferi sprijin şi suport socio-educațional copiilor de vârstă  
şcolară mică, proveniţi din familii defavorizate social care traversează o criză provocată 
de lipsa unor factori de origine materială sau socio-afectivă, care întâmpină dificultăţi în 
asimilarea materiei predate în şcolile de masă.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:
- Prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor de vârstă şcolară mică proveniţi din medii 

defavorizate
- Îmbunătăţirea stimei de sine şi creşterea gradului de integrare socială
- Formarea voluntarilor în domeniul socio-educațional
- Organizarea de evenimente şi tabere pentru copii

Servicii oferite:
- Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în 

vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc 
de părăsire timpurie a şcolii şi pentru familiile acestora)

- Oferirea de sport educaţional pentru fiecare copil în parte
- Realizarea de serbări şi evenimente pentru copii
- Oferirea de sprijin moral şi psihologic prin organizarea de grupuri de dezvoltare personală 

pentru copii și părinți 
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În anul 2012, în cadrul activităţilor programului „Don Bosco” 
au fost implicaţi un număr de 65 de beneficiari direcţi, peste 
300 de beneficiari indirecţi şi un număr de 50 de voluntari.

Campusul „Copiii-cetăţenii lumii”
Această activitate a fost realizată în colaborare cu Asociaţia 
Issaberi din Franţa, finanțată de Claus Winter, unde au participat cei 
65 de copii, beneficiari din Iaşi şi Buruienesti, 12 voluntari francezi 
şi 12 voluntari români. Campusul a fost realizat în localitatea Slănic 
Moldova la casa de odihnă. Chiar dacă pentru ei aceasta 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. 

Campusul „Lumea micului Prinţ”
În localitatea Rotunda, jud. Neamţ, angajaţii „Don Bosco” împreună 
cu cei 30 de voluntari au desfăşurat activităţi educative pentru cei 
100 de copii din localitate.

„O floare pentru un zâmbet”
Pe 1 martie am vrut să aducem un strop de primăvară celor 40 
de femei din localitatea Buruienești, care se află într-o situație de 
suferință din cauza bolii sau a bătrâneţii. Am intrat în singurătatea 
lor printr-un cântec, o poezie și o floare ca să le reamintească 
de copilăria și tinerețea lor și să le ajute să înţeleagă că nu sunt 
uitate. Pentru copii a fost o experiență extraordinar de frumoasă de 
a vedea pe chipurile lor, marcate de suferință, lacrimi de bucurie 
pentru acea vizită neaşteptată. 

1 Iunie
 Ziua internaţională a copilului şi a copilăriei nu a trecut neobservată 
nici în acest an în cadrul Centrului „Don Bosco” Iaşi. Cu această 
ocazie curtea Centrului s-a umplut de culori de curcubeu şi pentru 
câteva ore atât copiii cât şi voluntarii s-au transpus într-o lume a 
basmelor cu final fericit. Copiii au avut parte de multe surprize şi 
concursuri, iar personajele pe care le întruchipau şi-au găsit locuri 
fruntaşe în cadrul concursurilor de cel mai bun costum. Competiţiile 
au avut şi ele un rol important iar zâmbete au fost cele ce au 
escortat acest convoi vesel pe tot parcursul zilei.
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CENTRUL dE RESURSE
PENTRU fAmILII

Centrul de Resurse pentru Familii este un program prin care se urmăreşte reducerea 
numărului de persoane şi familii defavorizate, prin dezvoltarea de proiecte şi prin oferirea 
de asistenţă socială adaptată nevoilor acestei categorii.

Scopul programului: 
Acompanierea persoanei aflate într-o perioadă dificilă 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.

Obiective
- Identificarea nevoilor urgente şi latente în teritoriu prin oferirea posibilităţii persoanelor şi 
familiilor defavorizate aflate în dificultate de a fi înţelese şi ascultate. 
- Stimularea, responsabilizarea, recunoaşterea şi susţinerea drepturilor persoanelor aflate 
în dificultate prin intermediul proiectelor de ajutor individual care urmăresc în om unicitatea 
şi demnitatea.
- Favorizarea unui model de solidaritate între persoanele din comunitate prin organizarea 
de cursuri de formare pentru adulţi aflaţi în dificultate.
- Realizarea de legături solide, de colaborare atât între reţele interne cât şi în reţeaua 
internaţională.
- Primirea, ascultarea şi orientarea persoanelor în dificultate în acord cu nevoile lor.
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Un mărțișor special de 8 Martie
În ziua de 8 martie proiectul nostru în colaborare cu Asociaţia 
„Primul Pas” au pregătit un moment deosebit pentru 11 mămici 
beneficiare ale acestor proiecte. Scopul acestei întâlniri a fost de a 
oferi mamelor prezente la activitate un mărţişor inedit. Pe parcursul 
activităţii o voluntară din Franţa cu experienţă în domeniu a vorbit 
despre importanţa rolului mamei în creşterea şi educaţia copiilor. 

Trăieşte-ţi propria viaţă cu responsabilitate!
În data de 5 aprilie 2012 am organizat un training de dezvoltare 
personală pentru 18 persoane aflate în dificultate, beneficiare ale 
proiectului nostru. În cadrul training-ului numit „Trăieşte-ţi propria 
viaţă cu responsabilitate” persoanele prezente au avut ocazia să 
conştientizeze că dragostea pentru propria viaţă, dublată de un 
simţ puternic al valorii personale şi responsabilităţii pentru propria 
devenire consolidează construcţia personalităţii fiecăruia dintre noi.

Sărbătoarea familiei
Ziua Familiei sărbătorită la nivel internaţional în data de 15 mai a 
fost marcată printr-o activitate dedicată familiilor beneficiare din 
cadrul acestui program. 
Scopul activităţii a fost de a sărbători împreună ziua familiei prin 
diferite momente frumoase și relaxante în care părinţii prezenţi au 
uitat pentru câteva momente de grijile zilnice şi au conştientizat  mai 
bine misiunea şi obligaţiile pe care le au de îndeplinit în propriile lor 
familii. Tema abordată în cadrul întâlnirii a fost „Familia-climat de 
armonie și comuniune”, o temă prin intermediul căreia s-au conturat 
valorile fundamentale, pe care ar trebui să le conștientizeze fiecare 
părinte pentru a trăi cu dăruire și implicare viața de familie.

Seminar de informare - Metode active de căutare și găsire a 
unui loc de muncă
În data de 8 decembrie 2012, în cadrul Centrului de Resurse 
pentru Familii s-a desfășurat un seminar de informare pentru 9 
persoane care erau în căutarea unui loc de muncă. Pe parcursul 
seminarului au fost dezbătute mai multe tematici: prezentarea 
aspectelor pozitive ale muncii, sursele de informare privind locurile 
de muncă vacante, prezentarea unei baze de date cu posibilii 
angajatori, reguli de prezentare la un interviu și întocmirea unui 
CV-model european, pentru fiecare participant.
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CENTRUL dE INSERŢIE  
SoCIo-PRofESIoNALĂ PENTRU 

TINERI îN dIfICULTATE

Centrul de inserţie socio-profesională pentru tineri în dificultate a fost înfiinţat în anul 2002 
şi este adresat tinerilor cu un nivel şcolar precar şi cu o situaţie familială critică (părinţi alco-
olici, familii monoparentale sau numeroase, situaţie financiară deficitară).

Scopul proiectului este integrarea socio-profesională a tinerilor aflați în situație de risc. 
Beneficiarii acestui proiect sunt tineri ce părăsesc Centrele de Plasament, datorită depășirii 
limitei de vârstă (18 ani), tineri cu un nivel școlar precar și o situație familială critică (părinți 
alcoolici, familii monoparentale sau familii numeroase).

Servicii oferite: 
- Calificarea tinerilor în tâmplărie, cu obţinerea diplomei de calificare avizată de Ministerul 
Muncii;
- Inserţia şi medierea tinerilor pe piaţa forţei de muncă - consiliere în vederea ocupării unui 
loc de muncă și sprijin efectiv în identificarea unui loc de muncă;
- Valorizarea tinerilor, autonomia lor, identificarea propriului drum în viaţă - seminarii de 
formare și informare, de achiziționare a deprinderilor de viață independentă; 
- Monitorizarea beneficiarilor, după părăsirea proiectului, timp de 6 luni.
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Renovarea atelierului
Vara aceasta tinerii noştri au vrut să dea mai multă culoare atelierului 
de la Bârnova aşa că s-au apucat să cureţe toate încăperile, să 
recondiţioneze uşile, să vopsească scaunele și tâmplăria.

Calificare 
În luna decembrie 2011, 11 tineri au finalizat cursurile de calificare 
iar în urma noilor evaluări, au fost selectați încă 24 de tineri care 
au fost incluși în programul de inserție socio-profesională, în două 
serii, începând cu lunile ianuarie şi iulie 2012. După finalizarea 
cursurilor, tinerii susțin examenul de absolvire în faţa unei comisii 
autorizate externe și apoi primesc certificatele de atestare pe baza 
cărora se pot angaja.
 
Consiliere socio-profesională
În perioada derulării cursurilor tinerii au fost orientaţi în vederea 
identificării propriilor deprinderi şi abilităţi, a conştientizării 
limitelor personale, a cunoştinţelor de care dispun, unii dintre ei  
beneficiind chiar de consiliere psihologică de specialitate. Au fost 
desfășurate activități de instruire în întocmirea și prezentarea unui 
CV, contactarea societăților care au locuri vacante în domeniul 
tâmplăriei, prezentarea la interviu, susținerea unei probe de lucru.

Integrare pe piaţa muncii
Monitorizarea tinerilor se face pe o perioadă de 6 luni de la  
finalizarea cursurilor, timp în care aceştia sunt susținuți și orientați 
să își găsească un loc de muncă dar și un spațiu de cazare, pentru 
cei care au nevoie și pe care și-l permit să îl plătească din salariul 
propriu. Echipa proiectului a reușit angajarea a 4 tineri cu contract 
individual de muncă, iar ceilalţi au fost orientaţi către mai mulţi 
angajatori sau către alte cursuri de formare. 

Seminarii de formare 
O activitate de bază a programului este reprezentată de 
organizarea seminariilor de formare și de achiziţionare a 
deprinderilor de viaţă independentă. Voluntarii, studenți la facultăți 
cu profil social pregătesc diferite teme de interes pentru tineri pe 
care le prezintă apoi acestora într-o formă cât mai accesibilă și mai 
atractivă: efectele consumului de droguri, contravenții și infracțiuni, 
utilizarea tehnologiei moderne, modalități de realizare a unui CV, 
de prezentare în faţa unui angajator. 
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BIRoUL dE PREvENIRE, 
EvALUARE şI CoNSILIERE 

ANTIdRog
Programul antidrog face parte din reţeaua antidrog a Confederaţiei Caritas România şi 
funcţionează în Iaşi începând cu data de 1 Noiembrie 2006. 

Grup ţintă:
- Tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 26 de ani din instituţiile comunitare, mediul corecţional;
- Persoane abuzatoare/dependente de alcool, tutun şi alte substanţe stupefiante;
- Tineri cu risc de consum a substanţelor stupefiante din şcoli, licee şi mediul universitar;
- Familii afectate de consumul de substanţe psihoactive.

Obiective:
- Implementarea programelor de prevenire şi consiliere în rândul tinerilor; 
- Conştientizarea populației cu privire la implicaţiile sociale ale consumului de substanţe 
psihoactive;
- Implicarea actorilor sociali pe plan local şi naţional în programele de prevenire şi cele de 
timp liber.
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„Consiliere antidrog”
Serviciile de consiliere antidrog au fost oferite în cadrul a două 
componente:
• Consiliere psihosocială individuală;
• Consiliere de grup.
Astfel, de-a lungul anului 2012 au fost oferite servicii de consiliere 
psiho-socială individuală pentru doi consumatori de droguri ilegale 
și pentru un beneficiar afectat de dependența de alcool a unuia 
dintre părinți. 
În cadrul programului de consiliere de grup fost implementat un 
program social de dezvoltare a abilităților de viață în care au fost 
implicați 9 tineri ieșeni consumatori de droguri legale și ilegale. 

 „Voluntariat”
În cadrul serviciului antidrog au fost recrutați, instruiți și implicați 
în activități 8 voluntari, doi dintre aceștia fiind foști consumatori 
de droguri ilegale. 

 „Informare și prevenire a consumului de droguri”
Au fost derulate activități de conștientizare a populației cu privire 
la efectele nocive ale fumatului în cadrul „Zilei internaționale anti 
tutun”. Joi, 30 mai 2012, în Centrul de Post Cură al „Asociaţiei 
Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare din România” (ACAR) din 
cadrul Mănăstirii „Don Orione” Iaşi, a fost organizat seminarul 
de sensibilizare a comunităţii ieşene cu privire la riscurile şi 
efectele negative ale fumatului. Acţiunea a avut loc cu ocazia „Zilei 
internaţionale de luptă împotriva fumatului”, eveniment care este 
marcat în fiecare an prin campanii de sensibilizare şi prevenire a 
consumului de tutun. 
Au fost organizate trei module de informare în luna iulie pentru tinerii 
participanți în cadrul activității „Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic”.

Cercetare și identificarea nevoilor de intervenție în domeniul 
antidrog
Pe baza activității de documentare derulate în primul semestru 
a anului, a serviciilor directe oferite beneficiarilor și în urma 
cercetărilor cu privire la consumul de droguri în rândul liceenilor 
derulate în anul 2012, angajații Biroului Antidrog au elaborat o 
propunere de finanțare în lunile iunie și iulie în parteneriat cu 
Ministerul Justiției reprezentat prin Serviciul de Probațiune de 
pe lângă Tribunalul Iași și asociația Catalizator din Iași, în cadrul 
„Programului de cooperare Elvețiano-Român”.
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PRogRAmUL „SERvICII dE 
îNgRIJIRE LA domICILIU”

Scopul programului este acela de a acorda asistenţă socială şi îngrijire medicală la domiciliu 
persoanelor care prin condiţia lor fizică şi/sau psihică sunt izolate la pat sau la domiciliu.
În condițiile socio-economice ale tranziției și reformei sanitare din țara noastră, acest program 
urmărește să îmbunătățească modul de a asigura populației asistență socio-     medicală 
la domiciliu prin:
- Organizarea și asigurarea asistenței socio-medicale la domiciliul persoanelor imobilizate 
la pat sau la domiciliu; 
- Creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor imobilizate la pat sau 
la domiciliu; 
- Scăderea gradului de solicitare pentru familiile ce îngrijesc aparținători imobilizați la pat 
sau la domiciliu; 
- Asigurarea accesului la informații referitoare la drepturile persoanelor imobilizate la pat 
sau la domiciliu a acestora și aparținătorilor acestora;
- Optimizarea cunoștințelor teoretice și practice a aparținătorilor asistaților, a voluntarilor și 
a personalului implicat în îngrijire; 
- Crearea unui cadru organizat și supervizat profesional pentru activitatea voluntarilor; 
- Antrenarea, în acest tip de activitate, a responsabilității comunității și administrației locale.
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2012 - Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii 
între generaţii.
În acest context, activitățile organizate în acest an au avut în vedere 
atât implicarea activă a beneficiarilor, cât și facilitarea relaționării 
acestora cu generațiile mai tinere, prin implicarea voluntarilor. 
Astfel, beneficiarii au avut ocazia de a depăși momentele de 
singurătate și sentimentul de inutilitate prin participarea la activități 
de socializare și grupuri de suport, prin activități de voluntariat, dar 
și prin participarea la diferite evenimente organizate la nivel local. 

Expoziția de fotografii  „Caritatea – solidaritate între generații” 
Suita de evenimente speciale dedicate beneficiarilor programului 
„Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, a debutat în acest an cu 
organizarea în luna ianuarie, a unei expoziții de fotografii, menită 
să puncteze o dată în plus importanța colaborării între generații, 
prin valorificarea experienței de viață și a disponibilității persoanelor 
în vârstă, în sprijinul vitalității generațiilor mai tinere. Evenimentul a 
fost organizat în cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea 
Creștinilor, în colaborare cu Fundația „Solidaritate și Speranță” a 
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, organizație care se implică activ 
în îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, prin programul 
similar celui derulat de Caritas.

Vizite speciale în prag de sărbătoare
Cu ocazia sărbătorilor pascale, de 8 Martie și cu ocazia sărbătorilor 
de Crăciun, angajații centrelor de Îngrijire la Domiciliu, însoțiți 
de voluntari, au realizat vizite cu caracter festiv la domiciliul         
beneficiarilor, aducându-le în suflete bucuria și recunoștința 
specifică acestor momente speciale din viața lor.

Colecta din Postul Mare 
Mulțumim pentru sprijinul acordat de parohiile romano-catolice 
ale Diecezei de Iaşi prin colecta organizată în a doua duminică a 
Postului Mare, o colectă specială în sprijinul persoanelor vârstnice, 
imobilizate la pat sau la domiciliu asistate prin Programul „Servicii 
de Îngrijire la Domiciliu”. 

Pelerinajul persoanelor bolnave la Cacica
În data de 12 mai 2012, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a organizat 
în colaborare cu Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară a Episcopiei 
Diecezei de Iaşi, precum şi împreună cu Parohiile Romano-
Catolice din dieceza noastră, cea de-a cincea ediţie a pelerinajului 
persoanelor bolnave, la nivel diecezan, la Sactuarul marian de 
la Cacica. Evenimentul a marcat Ziua Mondială a Bolnavilor, cu 
această ocazie participând un număr de peste 800 de persoane 
vârstnice, precum și beneficiari ai Centrelor de Îngrijire la Domiciliu. 

Curs de formare pentru angajați
Temele abordate în cadrul cursului de la Luncani au fost 
preponderent practice, urmărind să dezvolte abilități de lucru cu 
beneficiarii imobilizați la pat. 

Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice
Ziua Mondială a persoanelor vârstnice a fost celebrată şi anul 
acesta în toate comunităţile unde există Centre de îngrijire la 
domiciliu. Astfel, în colaborare cu Parohiile Romano-Catolice şi 
alte Asociaţii şi Congregaţii, dar şi cu numeroşi voluntari, la data 
de 1 octombrie, de ziua persoanelor vârstnice, au fost organizate 
evenimente care au avut ca scop aducerea în centrul atenţiei 
comunităţii, a vârstei a treia şi a problemelor ei. 
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CENTRUL dE RESURSE PENTRU
PERSoANE CU dIzABILITĂŢI

Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, 
prin activităţi cu şi pentru aceştia şi comunitatea în care trăiesc, axându-ne pe nevoile 
acestora şi facilitând colaborarea factorilor implicaţi, pentru ca persoanele cu dizabilități să 
aibă o viaţă mai bună fiind integrate în societate şi având şanse egale.

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

Servicii oferite: 
- 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
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„Dezvoltarea economiei sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi fizice”
Proiectul a fost derulat de către Fundaţia Motivation România în 
parteneriat principal cu Centrul Diecezan Caritas Iaşi. Finanţarea 
a fost susţinută de către Uniunea Europeană pe o perioadă de 
3 ani având ca obiectiv general dezvoltarea economiei sociale 
pentru persoanele cu dizabilităţi fizice în vederea creşterii mobilităţii 
personale şi a îmbunătăţirii gradului de integrare socială şi pe 
piaţa muncii. 
În cadrul proiectului au avut loc 2 activități adresate persoanelor cu 
dizabilități precum și specialiștilor care lucrează cu aceștia:
- Conferinta de închidere a proiectului a avut loc în ziua de 11 iunie 
2012 la Hotel Ibis Parlament din Bucureşti. Scopul Conferinţei a fost 
acela de a prezenta rezultatele proiectului privind dobândirea abilităţilor 
de viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. 
- Schimb de bune practici - Agenda seminarului a urmărit o prezentare a 
proiectelor pe care le dezvoltă Centrul Diecezan Caritas în Iaşi, Roman 
şi Bacău urmată de vizitarea unor proiecte ale Centrului Diecezan 
Caritas Iaşi.

Servicii de Kinetoterapie la domiciliu
Proiectul, în parteneriat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
secţia Kinetoterapie şi Motricitate Specială din cadrul Universității 
„Al. I. Cuza Iași” a constat în oferirea de servicii kinetoterapeutice 
persoanelor cu dizabilităţi, servicii realizate de către studenţii din anul 
terminal şi masteranzi, fiind 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. 

Concurs de șah destinat  persoanelor cu dizabilităţi
Data de 3 decembrie marchează Ziua Internaţională a Persoanelor cu 
Dizabilităţi prin manifestări care au ca obiectiv atât creşterea gradului de 
înţelegere a dificultăţilor pe care le întâmpină persoanele cu handicap, 
cât şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi bunăstării acestora. În acest 
sens, Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilităţi (CRPD) din 
cadrul Centrului Diecezan Caritas Iaşi a derulat în data de 3 decembrie 
2012, la sediul CRIS, Str. Vasile Lupu, nr. 134, un concurs de şah 
destinat persoanelor cu dizabilităţi. Evenimentul a avut misiunea de 
a promova activităţile sportive în rândul persoanelor cu dizabilităţi, de 
a dezvolta potentialul, capacitaţile creative, intelectuale şi participarea 
socială a acestora.
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INTERvENŢII îN SITUAŢII dE 
URgENŢĂ şI CALAmITĂŢI 

NATURALE

Proiectul de intervenţii în situaţii de urgenţă şi calamităţi naturale a luat fiinţă în anul 2001.

Scop 
Când natura se dezlănţuie prin cutremure, incendii sau inundaţii, prin proiectul de intervenţie 
în situaţii de urgenţă şi calamităţi naturale ne propunem să fim prezenţi printre persoanele 
afectate pentru a le oferi rapid şi eficient, ajutor material, consiliere psihologică şi sprijin moral. 

Obiective:
- ajutor material în situaţii de urgenţă
- consiliere psihologică şi asistenţă medicală 
- reabilitare şi reconstrucţie

Intervenţia noastră în zonele afectate  se conturează în trei etape:
- ajutor de urgenţă
- ajutor pe termen mediu pentru reabilitare
- ajutor pe termen lung privind reabilitarea şi reconstrucţia
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În urma căderilor masive de zăpadă din luna februarie, mai multe 
sate din Nord-Estul României au fost afectate, căile de acces au 
fost blocate și oamenii au rămas fără provizii. Zăpada viscolită a 
acoperit multe sate, pentru unii oameni fiind imposibil pentru o 
perioadă de timp să ajungă chiar la magaziile proprii cu lemne 
sau alte provizii pregătite din timpul verii.

Echipa de intervenții a Centrului Diecezan Caritas Iași s-a deplasat 
în satele afectate din județele Iași, Bacău, Neamț și Vrancea. În 
urma evaluărilor, am constatat că oamenii afectați aveau nevoie 
în special de lemne. Pentru Caritas, sunt importante siguranța 
oamenilor, alimentația adecvată, condițiile decente de trai precum 
și igiena. 
Astfel, am stabilit implementarea unui program de donații de lemne, 
produse de igienă personală și produse de curățenie.
Centrul Diecezan Caritas Iași a distribuit la 250 de familii lemne de 
foc (20 de familii din Săveni, jud. Iași, 20 de familii din Damienești 
și Centrul social din Buruienești) și pachete cu produse de igienă 
personală în 10 localități prin centrele sociale Caritas: Iași, 
Săveni, Iugani, Hălăucești, Răchiteni, Oțeleni, Dămienești, Bacău, 
Pîrgărești și Siret.

Tot din cauza căderilor masive de zăpadă au avut de suferit mai 
multe școli din mediul rural. Un exemplu este școala din Liteni, 
care ne-a solicitat ajutorul după ce acoperișul școlii primare s-a 
prăbușit sub greutatea celor 2 metri de zăpadă. Caritas Iași a donat 
suma necesară pentru a cumpăra tabla necesară, astfel, copiii au 
putut să-și continue cursurile.

O familie cu 5 copii din Vlădiceni, căreia i-a ars casa în vară, se 
bucură acum de căldură și condiții decente de trai într-o casă nouă 
construită de Caritas. Cei cinci copii ai familiei învață foarte bine, 
iar părinții sunt muncitori și recunoscători lui Dumnezeu pentru 
ajutorul primit. La fel și o familie tânără din Cârlig care a muncit 
foarte mult pentru a avea o casă. 

Cei 10 copii ai unei familii din Vișani, care locuia în condiții          
inimaginabile, sunt acum feriți de frigul iernii și se bucură de condiții 
decente de locuit. Casa în care locuiau nu avea nici geamuri 
iar vântul și zăpada sufla din toate părțile, copiii îndurând frigul 
iernii. Caritas a reparat casa și a utilat-o astfel încât familia de 12 
persoane are acum o casă sigură.

19



voLUNTARIAT

Prin voluntariat, promovăm munca în echipă, atitudinea pozitivă faţă de voluntariat şi 
dobândirea unei experienţe practice diversificate din punct de vedere profesional. Astfel, 
prin activităţi de voluntariat, fiecare persoană, poate dobândi cunoştinţe şi abilităţi care îi 
pot folosi de-a lungul vieţii şi în viitoarea carieră.

Obiective
Obiectivul principal al departamentului este creşterea semnificativă 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.
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Vineri, 16 martie 2012, Centrul Diecezan Caritas a fost gazda 
unui seminar de pedagogie susținut de către voluntarul Caritas 
din Germania, Pascal Andlauer, pentru voluntarii care au dorit să 
se implice în activitățile legate de consilierea și instruirea copiilor. 
Tinerii voluntari, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, au luat 
parte la acest eveniment special, atât cu intenția de a dobândi 
cunoștințele necesare, cât și cu bucuria celor care doresc să    
interacționeze cu cei care împărtășesc aceeași dorință și încredere 
în capacitatea de a face și de a primi binele. 

În data de 24 martie 2012, Centrul Diecezan Caritas a fost unul 
dintre organizatorii evenimentului Marșului pentru Viață, la care 
au participat aproximativ 300 de persoane. Liceeni, studenţi, 
membrii ai unor asociaţii, congregaţii, seminarişti, preoţi, toţi au 
răspuns invitaţiei lansată de organizatori pentru a spune Da Vieţii. 
Manifestanţii au purtat pancarte cu mesaje pro-viaţă, iar voluntarii 
au împărţit pliante şi fluturaşi trecătorilor.

La sfârșitul lunii mai 2012, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a participat 
la unul dintre cele mai importante evenimente de promovare a 
voluntariatului în Iaşi, Târgul ofertelor de voluntariat – Expovoluntar 
2012. Centrul Diecezan Caritas Iaşi a avut posibilitatea de a 
prezenta trecătorilor activităţile pe care le-a derulat până în prezent, 
proiectele, dar şi cum se pot implica şi ei în activităţi de voluntariat. 
Peste 1000 de persoane au vizitat duminică, 27 mai 2012, Târgul 
ofertelor de voluntariat.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi în parteneriat cu Liceul Pedagogic 
Iaşi, Asociaţia „Voluntarii normalişti” şi Colegiul de Artă „Octav 
Băncilă” Iaşi, a desfăşurat în perioada 1 octombrie – 18 octombrie 
2012, campania Participă şi tu! Fii voluntar! 

În data de 27 noiembrie a avut loc cursul formativ „ Modalități 
de rezolvare a conflictelor”. Voluntarii au avut ocazia de a face 
cunoștință cu un expert în domeniul medierii care i-a introdus în 
lumea psihologiei prin intermediul unor activități didactice specifice.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntariatului, Centrul Diecezan 
Caritas Iași, a sărbătorit în ziua de 5 decembrie 2012, a zecea 
ediție a Galei Voluntarilor. 
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ACTIvITĂŢI dE STRâNgERE dE 
foNdURI

Oricât de mult am dori să rezolvăm problemele celor care se adresează serviciilor noastre 
de asistenţă socială, ne lovim uneori de problema resurselor financiare existente. 

Scopul Departamentului de Atragere de fonduri este de a identifica şi reuni resursele umane, 
profesionale, tehnice şi financiare pentru a sprijini proiectele existente, în concordanţă cu 
misiunea şi cultura Caritas.

Pentru Centrul Diecezan Caritas Iași, activitățile de atragere de fonduri reprezintă o modalitate 
pe termen lung de asigurare a continuității serviciilor oferite persoanelor marginalizate din 
zona Moldovei. Ținând cont de nevoile şi situațiile dificile în care trăiesc mulți dintre semenii 
noștri, am apelat la generozitatea și recunoștința partenerilor și companiilor care pot aduce 
un plus de valoare prin implicarea și consecvența lor.

Pe lângă rolul de a identifica resursele financiare necesare desfășurării diferitelor activități 
ale Centrului Diecezan Caritas Iași, departamentul de atragere de fonduri are și rolul de a 
sensibiliza și a responsabiliza comunitatea locală, îndemnând la solidaritate, prin implicarea 
în mod voluntar  în activități caritabile.
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Centrul Diecezan Caritas Iaşi a desfășurat şi în anul 2012 activități 
de conştientizare a comunităţii locale şi regionale asupra nevoilor 
care există prin diferite campanii de strângere de fonduri sau 
bunuri, şi prin organizarea de evenimente cu scop caritativ.

Pentru al optulea an consecutiv a fost organizată în perioada 
februarie–mai, campania de redirecționare a impozitului pe venit, 
„AJUTĂ! FII SOLIDAR! Dăruiește 2% din impozitul pe venit 
către CARITAS!”. Gesturile mici aduc bucurii mari în viața celor 
care au nevoie de sprijin, iar cele  peste 1000 de persoane care 
au ales să  redirecționeze procentul din impozitul pe venit catre 
Caritas au contribuit la susținerea serviciilor oferite prin programele 
Caritas.

În lunile februarie și martie au fost realizate campaniile caritabile 
„Un mărţişor pentru un zâmbet” și „Expoziție de lumânări”. 
Evenimentele au fost realizate cu scopul strângerii de fonduri 
pentru câteva familii sărace din judeţul Iaşi, din cadrul Centrului 
de Resurse pentru Familii și pentru o parte din bătrânii îngrijiți la 
domiciliu. 
  
Cea de-a patra ediție a campaniei „DĂRUIEŞTE O CARTE 
PENTRU UN ZÂMBET!”, a fost realizată pentru a sprijini peste 100 
de copii  din Iași și împrejurimi. Fondurile obținute de la donatorii 
individuali și de la companiile care s-au implicat în această acțiune 
au fost folosite în scopul ajutorării copiilor care provin din familii cu 
probleme sociale și financiare mari, care rămân neșcolarizați sau 
abandonează școala din cauza lipsei fondurilor pentru rechizitele 
școlare.

Sub sloganul „RENUNȚÂND POȚI DĂRUI!”, am implementat prima 
ediție a campaniei caritabile „CUTIA DE CRĂCIUN!”. Cu sprijinul 
unor instituții școlare din Iași și a parohiilor locale, am reușit ca prin 
această campanie să aducem în apropierea sărbătorii Crăciunului, 
zâmbetul pe chipul copiilor nevoiași. Un număr impresionant 
de copii au renunțat la diferite bunuri, gest prin care s-au arătat 
solidari față de acei copii care nu au simțit până acum bucuria 
acestei sărbători.
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REŢEA dE INCLUzIUNE SoCIALĂ 
PE PIAŢA mUNCII

Dedicat incluziunii sociale pe piața muncii a categoriilor devaforizate, proiectul a debutat  în 
luna ianuarie 2011 prin înființarea celor 6 Stații de Incluziune Socială în: Onești, Suceava, 
Huși, Săbăoani, Cârța și Filiaș, precum și prin înființarea Centrului de Resurse pentru 
Incluziune Socială în Iași.

Anul 2012 a fost al 2-lea an de activitate pentru Proiectul strategic „Rețea de incluziune 
socială pe piața muncii”, realizat în parteneriat cu Asociația Caritas Alba Iulia Îngrijire la 
domiciliu și Caritas Diecezan Munster.

24



Prin activitățile din cele 6 stații au fost sprijinite, în vederea 
incluziunii pe piața muncii, 1061 de persoane. 

- 232 de persoane persoane dependente și 218 persoane afectate 
de boli au primit servicii de asistență și îngrijire, cu scopul menținerii 
locului lor de muncă sau a celor din familia lor.
- 731 de persoane au beneficiat de servicii de orientare și consiliere 
socio-profesională, dintre acestea 574 fiind orientate către cursuri 
de calificare și 39 de persoane au fost integrate pe piața muncii.

Participanți la formare:
- 27 tâmplari universali
- 46 tehnicieni maseuri, persoane cu dizabilități
- 236 îngrijitoare bătrâni la domiciliu 
- 265 îngrijitori de copii 

Pentru o bună informare a activităților proiectului, în luna 
octombrie a fost organizată o conferință intermediară de presă 
pentru mediatizarea rezultatelor atinse în cei 2 ani de derulare a 
proiectului. Evenimentul, care a inclus și sfințirea noului sediu al 
Centrului de Resurse, a fost binecuvântat de prezența Excelenței 
Sale, Episcop auxiliar Aurel Percă, de reprezentanții Centrului 
Diecezan Caritas Iași, și reprezentanții celor doi parteneri din 
proiect, d-ul Thien Ulrich și d-ul Peter Gyorgy. La eveniment s-au 
alăturat și numeroși reprezentanți ai altor ONG-uri, precum și 
voluntari și colaboratori ai Caritas Iași.

Campania „Un milion de stele”, organizată în data de 10  noiembrie 
2012 sub îndemnul „Ia și voluntariază!”, a avut ca obiectiv    
promovarea voluntariatului în activități de incluziune socială pe 
piața muncii a categoriilor defavorizate. Astfel, evenimentul a avut 
loc simultan în toate locațiile proiectului și la Münster-Germania, 
cu participarea a peste 1000 de persoane.

Anul acesta, în Iași campania a fost însoțită de organizarea unui 
târg al ONG-urilor, la care au participat numeroase asociații de 
profil și a avut ca scop promovarea activităților de voluntariat.
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ASPECTE
ECoNomICo - fINANCIARE

19% 
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3% 1% produse alimentare - 18%
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- 19%
materiale igienico-sanitare - 3%

diverse - 1%
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- 19%
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51%  

8% 

20% 

21% 

programe de incluziune sociala pe pia a muncii -
51%
programe socio-educa ionale pentru copii 
tineret - 8%
programe medico-sociale pentru varstnici - 20%

programe sociale pentru familii, persoane
defavorizate, persoane cu dizabilit  - 21%

Donații de ajutoare materiale în 2012

Surse de venituri în anul 2012

Cheltuieli 2012

Beneficiarii materialelor primite ca donatie:
- persoane în dificultate (prin intermediul parohiilor)
- persoane în dificultate (prin intermediul diverselor asociații)
- instituții de învățământ, Centre de plasament
- spitale, dispensare, cămine de bătrâni
- lăcașuri de cult
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Colaborări şi parteneriate cu instituţii şi alte ong: 
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, Directia 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 AntiDrog, 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, 

PARTENERI, CoLABoRAToRI,
doNAToRI ȘI fINANŢAToRI
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„B.P.Hașdeu” Iași, 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 Catolică, 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.
Franţa:  Auteuil International, Issaberri
Germania:  Caritas Munster, Caritas Germania
Elveţia:  Caritas Ticino, Caritas Elveţia
Italia:  Caritas Diözese Bozen-Brixen

Donatori şi finanțatori
România: Banca Comercială Română, Comunitățile Romano Catolice românești din Italia, Marea Britanie, 
Irlanda, Spania, Compania Holtzindustrie Schweighofer Rădăuți, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Local 
Dămieneşti, Consiliul Local Hălăuceşti, Consiliul Local Huşi, Consiliul Local Mirceşti, Consiliul Local Oţeleni, 
Consiliul Local Răchiteni, Consiliul Local Săbăoani, Decathlon Iași, E-ON Moldova, E-ON Servicii SRL, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Panifcom SRL Iași, Parohiile Romano  Catolice din Dieceza de 
Iaşi, Primăria Doljeşti, Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Sagna, SC Iaşisting SRL, Schenker Romtrans S.A.
Germania: Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh, Caritas Munster, Herr. Claus Winter, Deu.ro.pa Munster, 
Deutscher Caritasverband, Gerkens Stiftung, Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Emsdetten, 
Kirchengeneide St. Marien, Emsdetten, Schützenstr.4148282 Emsdetten, Humanitäre Kinderhilfe Osteuropa 
e.V.Bönen, Parohia „Sf. Iosif” Münster, Pr. Franz Lutum, Stiftung „Caritas Bistum Iasi”- 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, Asociația „Chiese dell’est” Onlus San Paolo, Caritas Ambroziana, 
Fundația „Aiutare i Bambini” Onlus, Oratorio salesiano Samber Brescia, Parohiile Grevo şi Cedegolo.
Irlanda: Asociaţia Hope International
Elvetia: Caritas Elveţia, Caritas Ticino
Franța: Auteuil International, Secours Catolique Ardenne 
SUA: Caritas Canton
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dATE dE CoNTACT

Centrul de Plasament „Sf. Iosif”
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Centrul de Resurse pentru Familii
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Departamentul de dezvoltare a organizaţiei  
şi de atragere de fonduri
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”
1. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iaşi, str. Sărărie 134, tel.: 
0232 210 085
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. Răchit-
eni, 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.: 004-232-414190
11. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăuceşti, com. 
Hălăuceşti, jud. Iaşi, tel.: 0232 718 654
12. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săbăoani, com. 
Săbăoani, jud. Neamţ, tel.: 0233 735 575
13. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Oţeleni, com. Oţeleni, 
jud. Iaşi, tel.: 0232 730 353
14. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Dămieneşti, com. 
Dămieneşti, jud. Bacău, tel.: 0234 222 510

15. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Siret, str. Castanilor nr. 
5 E, jud. Suceava, tel.: 0230 281 078
16. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Pârgăreşti, com. 
Pârgăreşti, jud. Bacău, tel./fax: 0234 313 121
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” 
Iaşi
Adresă: Iaşi, str. Oltea Doamna nr. 3
Tel.: 004-232-210085; Fax: 004-232-217998 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
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
Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085 
Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Centrul de inserţie socio-profesională pentru 
tineri în dificultate
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax: 004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Biroul Antidrog
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax: 004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Programul de intervenţii în situaţii 
de urgenţă şi calamităţi naturale
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Departamentul de voluntariat
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro

Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 0040-232-210085; Fax: 0040-232-217998
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
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ASoCIAŢIA CARITAS BACĂU
Calea Moldovei, nr. 9, 600352 - Bacău

Tel/Fax: 0234.581.661
E-mail: caritasbc@yahoo.com

www.voluntariat-caritas.blogspot.com
www.caritasbacau.ro

Cont Bancar: RO92RNCB002603090969001 
deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Bacău

Cine suntem?
Asociația Caritas Bacău a luat naștere în anul 1996 prin intermediul primului proiect 
realizat - Mini-azil pentru persoane vârstnice - și are misiunea de a reda demnitatea umană 
persoanelor aflate într-un moment dificil al vieții, de a readuce speranța, bucuria și credința 
celor neajutorați și neputincioși. Astfel oferim suport persoanelor fără adăpost, vârstnicilor, 
persoanelor cu dizabilități, tinerilor și copiilor și altor categorii defavorizate, care necesită 
sprijinul nostru.

Ce facem?
Activități principale:
- Identificarea persoanelor aflate în situații de criză;
- Înregistrarea și evaluarea cererilor de ajutor din partea solicitanților;
- Stabilirea măsurilor de intervenție în funcție de nevoile și problemele identificate;
- Monitorizarea cazurilor beneficiarilor aflați în evidența asociației;
- Implementarea unor proiecte de finanțare pentru serviciile oferite;
- Colaborarea cu diverse instituții din domeniul asistenței sociale și nu numai, în vederea 

soluționării cazurilor aflate în evidența asociației.
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Proiectele Asociației Caritas Bacău

Locuință protejată pentru vârstnici - este primul proiect al 
asociației noastre, început încă din anul 1996 și are ca scop 
îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice fără adăpost 
din județul Bacău. Printre activitățile derulate în cadrul proiectului 
se numără: evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice, acordarea 
de servicii de asistență individualizate, activități de socializare și 
petrecere a timpului liber, asigurarea autonomiei vârstnicilor și un 
grup de suport săptămânal. Toate activitățile desfășurate în locuința 
protejată, încearcă să le ofere celor 12 beneficiari ai proiectului, 
condiții cât mai apropiate de mediul familial, în care fiecare să 
se simtă util și împlinit. În anul 2011, „Locuința protejată pentru 
vârstnici” a beneficiat pentru trei luni de finanțare de la Consiliul 
Județean Bacău. 

Biroul de Asistență Socială Caritas - a fost înființat în anul 
1998 în scopul reducerii numărului de familii defavorizate din 
Municipiul Bacău și a îmbunătățirii calității vieții acestora, prin 
aplicarea de proiecte și asigurarea de servicii specifice categoriilor 
sociale defavorizate. Principalele activități desfășurate în cadrul 
proiectului pentru cei 80 de beneficiari înregistrați în anul 2012, au 
constat în oferirea de suport emoțional, acordarea de servicii de 
consiliere, de informare și de sprijin efectiv în situații de urgență. 
Printre activitățile de consiliere și suport, cu un caracter special 
sunt: Grupul de Suport pentru Mame și Grupul de Suport pentru 
Persoane Defavorizate, la care participă în mod constant câte 15 
beneficiari. 
În anul 2012, Biroul de Asistenţă Socială Caritas a beneficiat, 
pentru șapte luni, de finanțare de la Consiliul Local Bacău.

Centrul de spiritualitate și tratament balnear „Fericitul Ieremia 
Valahul” situat în Sărata Băi, la 10 km distanță de Bacău, aflat 
în îngrijirea Asociației Caritas Bacău, oferă tuturor persoanelor, 
și în special celor nevoiașe, tratamente diversificate pentru o 
gamă variată de afecțiuni reumatismale. Centrul beneficiază de 
personal specializat și oferă servicii de calitate cu scopul de a 
asigura accesul la servicii de specialitate cât mai multor categorii 
de persoane, fără nicio discriminare.
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Cabinet Stomatologic Caritas Bacău - dispune de aparatură 
performantă și este deservit de un medic specialist, oferind 
asistenţă stomatologică diferitelor cazuri sociale aflate în evidenţa 
asociației. În anul 2012, de serviciile acestui cabinet au beneficiat 
peste 1000 de persoane. 

Asistență Spirituală pentru Penitenciarul Bacău - Activitatea de 
asistenţă religioasă realizată în colaborare cu Parohia Romano-
Catolică „Fericitul Ieremia Valahul” din Bacău, se adresează tuturor 
persoanelor private de libertate din Penitenciarul Bacău, care o 
solicită, în baza respectării principiului „opţional” şi „facultativ” şi se 
materializează prin administrarea asistenţei spirituale individuale 
la cerere: spovadă, rugăciuni și colocvii. Această activitate 
se alătură eforturilor pe care Biserica Catolică le întreprinde 
în toate unităţile penitenciare din România, având drept scop 
resocializarea persoanelor aflate în executarea pedepselor cu 
închisoarea şi schimbarea comportamentului lor moral în sens 
pozitiv.

Departamentul de Voluntariat Caritas Bacău -  a fost înființat în 
Anul European al Voluntariatului - 2011 - cu scopul de a-și pune 
în slujba comunității experiența acumulată de-a lungul anilor în 
care, deși nu am avut o structură bine organizată, am lucrat cu 
foarte mulți voluntari, și de a întări credința că voluntariatul este o 
resursă viabilă pentru dezvoltarea durabilă a comunității. 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). 

Hope for the future - este un program sponsorizat și susținut în 
totalitate de Fundația „Hope for the future” Anglia, de susținerea 
căreia beneficiază trei familii din Bacău. Acestea primesc un ajutor 
financiar pe care îl utilizează în funcție de nevoile lor. 

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. Înființată de Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru 
persoane cu Handicap din cadrul Asociației Caritas Bacău, preluată 
apoi de Biroul de Asistență Socială Caritas, campania constă în 
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înălţarea pe cerul Bacăului a cât mai multor zmee, simbolizând 
astfel dorinţa copiilor de a fi trataţi în mod egal, de a fi liberi de a 
se juca, de a-şi trăi copilăria, de a primi afecţiune şi protecţie din 
partea celor mari. Așadar, prin această campanie încercăm să 
fim primii dintre cei care lasă în spate prejudecățile și de 1 Iunie 
trăim pentru câteva ore copilăria la care orice copil ar trebui să 
aibă dreptul, fără granițe și fără discriminări, pentru ca jocul acesta 
serios al nostru, să fie un semnal de alarmă dar și un exemplu 
pentru comunitate. Numărul mediu de beneficiari ai campaniei 
depășește anual 200 de copii și adulți. 

Campania „Un milion de stele” - a luminat și de această dată 
centrul orașului Bacău, invitând cele aproximativ 200 de persoane 
participante la eveniment să fie solidare și printr-un gest mic să 
sprijine munca pe care Asociaţia Caritas Bacău o desfășoară 
în favoarea persoanelor aflate în dificultate. Evenimentul a 
fost organizat de către echipa Biroului de Asistență Socială, cu 
sprijinul Centrului de Îngrijire la Domiciliu, a Departamentului de 
Voluntariat și a Primăriei Municipiului Bacău. Cele aproximativ 
250 de lumânări aprinse sâmbătă, 10 noiembrie 2012, la orele 
17:00, în Piaţa Tricolorului din Bacău, au fost pentru noi, un moment 
prielnic de promovare a solidarităţii umane şi a voluntariatului, dar şi 
un moment de întărire a încrederii că munca depusă în slujba carităţii 
nu rămâne niciodată fără ecou şi mai ales faptul că gesturile mici, dar 
realizate împreună, pot aduce beneficii mari pentru persoanele aflate 
în dificultate.
 
 ONG Fest Bacău - cel mai mare eveniment al societății civile 
românești, un promotor al comportamentului filantropic și voluntar și 
al participării publice, dar și o oportunitate de a aduce ONG-urile în 
atenția cetățenilor și a publicului larg, organizat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) București, a fost un prilej 
extraordinar ca pentru trei zile (16 - 18 septembrie 2012) Asociația 
Caritas Bacău să fie prezentă și vizibilă în peisajul ONG-urilor 
din Bacău. Pe durata celor trei zile Departamentul de Voluntariat 
a reprezentat cu succes asociația și a  participat la conferințe și 
seminarii, precum și la Târgul ONG-urilor și la programul artistic din 
cadrul acestuia. Totodată, la cortul de prezentare s-au desfășurat 
diferite ateliere de obiecte create manual, de modelaj din lut și de 
origami pentru mai bine de 100 de copii și adolescenți, în timp ce 
părinții acestora au fost informați despre proiectele asociației și li 
s-au distribuit peste 200 de pliante. 
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Ziua vârstnicului - a fost sărbătorită ca în fiecare an în data de 1 
octombrie 2012, de sărbătoarea Sfintei Tereza a Pruncului Isus, 
în parohia Fericitul Ieremia Bacău, în cadrul liturghiei de la ora 
18:00, celebrată împreună cu toţi beneficiarii Asociației Caritas 
Bacău, adulţi şi persoane de vârsta a treia, care s-au adunat în 
comuniune în faţa sfântului altar pentru a oferi o semnificaţie aparte 
Zilei Internaţionale a Vârstnicului. Asociaţia Caritas Bacau a fost 
cea care i-a ajutat pe vârstnici să vină la biserică şi le-a oferit cu 
această ocazie specială, o atenţie deosebită invitându-i la o masă 
festivă după celebrarea Sfintei Liturghii. În cadrul acestei agape 
comune vârstnicii au avut posibilitatea de a-şi împărtăși unii altora 
experiențe și revederi emoţionale. În organizarea evenimentului, un 
rol deosebit de important l-au avut și voluntarii implicați în proiectele 
noastre sociale, care au oferit fiecărei persoane o iconiţă şi o floare 
în semn de preţuire, de asistenţă şi de sprijin permanent în nevoile 
lor. Mulțumim tuturor persoanelor care au participat la sărbătoare, 
preoților din Parohia Fericitul Ieremia pentru găzduire și Bunului 
Dumnezeu pentru acest prilej frumos de prețuire a persoanelor 
vârstnice, care pentru noi, sunt o resursă și nu o povară. 

„Moş Crăciun, eu vreau să cresc sănătos!” - este o campanie 
derulată în cursul lunii decembrie, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 
de către Asociația Caritas, în parteneriat cu Spitalul Județean de 
Urgență Bacău, constând în donații de medicamente, produse 
medicale, produse și bunuri de igienă personală, alte bunuri de 
strictă necesitate, precum și alimente neperisabile pentru copii 
și familii aflate în dificultate, din localitățile cu un nivel socio-
economic scăzut, din Județul Bacău. Totodată, pe lângă aceste 
donații Asociația Caritas Bacău, a oferit și pliante conținând 
informații generale referitoare la igienă și la profilaxia unor boli. 
Scopul acestei campanii constă în ameliorarea stării de sănătate, 
prevenirea și controlul unor boli specifice copiilor din mediul rural. 
De această campanie au beneficiat un număr de aproximativ 500 
de beneficiari din Județul Bacău. 

Campanie de distribuire a pachetelor de Crăciun - derulată al 
doilea an consecutiv, în luna decembrie 2012, în colaborare cu 
organizatia umanitară Round Table din Germania, a oferit cadouri 
de Moș Nicolae și Moș Crăciun pentru mai mult de 5000 de copii 
din localități cu un nivel socio-economic scăzut, din Județul Bacău 
și pentru copiii internați în cadrul Secției de Pediatrie a Spitalului 
Județean Bacău. 
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Proiecte derulate în anul 2012

Farmacia Caritas, Cabinetul medical şi Cabinetul stomatologic alcătuiesc un punct de reper 
al organizaţiei noastre. Activitatea lor este cunoscută în tot oraşul şi se bucură de încrederea 
tuturor celor care apelează la aceste servicii. La Cabinetul medical au loc săptămânal zeci 
de consultaţii. Farmacia a continuat să elibereze sute de reţete mulţumită partenerilor noştri 
din străinătate, iar Cabinetul stomatologic oferă consultaţii şi tratamente cazurilor sociale 
speciale. 
De asemenea, avem o bună colaborare cu instituţiile sanitare din oraşul Roman precum 
Spitalul Municipal de Urgenţă către care donăm medicamente, material sanitar, paturi şi 
saltele.  
Prin colaborarea cu partenerii externi am căutat să ajutăm cazuri medicale deosebite care 
necesitau operaţii şi tratamente în clinici din străinătate. Ajutorul nostru a constat în facilitarea 
obţinerii actelor necesare de transport, legătura dintre medicii români şi cei străini, medierea 
pe lângă Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ.
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Centrul Maternal Caritas
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. 

Perioada de găzduire a variat în funcţie de complexitatea cazului de 
la 1 săptămână la câteva luni şi pentru cazuri speciale chiar 1 an.   
Proiectul își propune să ofere găzduire pentru fiecare cuplu 
o perioadă medie de 6 luni, în condiţiile în care mama se 
reintregrează în societate şi este capabilă să se descurce singură 
sau ajutată de familie.
Centrul oferă consiliere şi persoanelor care nu necesită găzduire. 
Astfel, în aceşti ani au fost consiliate tinere însărcinate sau mame 
aflate în situaţii de risc de a face avort sau de a abandona copiii 
în maternităţi sau centre de plasament.  

Având în vedere numărul tot mai mare de solicitări de găzduire 
şi consiliere, mai ales în timpul sezonului rece dar şi trecerea la 
un alt stadiu de formare a acestor mame, am iniţiat construirea a 
3 locuinţe anexă cu regim de înălţime parter, în spatele centrului 
maternal, dispuse două cuplate şi una separat, rezultând două 
module.

S-au creat trei spaţii noi care oferă posibilitatea formării unei 
imagini asupra modului în care trebuie organizată o locuinţă demnă 
pentru orice familie. Astfel toate mamele care vor trece prin centrul 
maternal vor putea experimenta atmosfera organizării unui spaţiu 
de familie înainte de a părăsi Centrul.
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Sala de gimnastică și recuperare medicală 
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. 
Anul acesta spaţiul care găzduieşte Sala de gimnastică a fost 
extins, modernizat şi dotat cu aparatură nouă, graţie unei finanţări 
externe. Astfel prin extindere, recompartimentare şi dotare cu 
aparatură modernă se vor lărgi serviciile acordate şi sperăm ca 
într-un viitor apropiat să putem realiza un contract de servicii cu 
Casa de Sănătate Neamţ. 

De dotarea cu aparatură nouă se vor bucura şi pacienţii Cabinetului 
de fizioterapie. În cadrul aceleaşi finanţări am cumpărat aparatură 
nouă de magnetoterapie. Cabinetul este deservit de un medic 
cu specialitatea Balneofizioterapie şi recuperare medicală şi un 
asistent medical şi oferă tratamente pentru combaterea durerilor 
sistemului osos.

Birou de asistență socială
Prin acest proiect venim în sprijinul persoanelor şi familiilor 
defavorizate aflate în dificultate. 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. 

Titlul acreditării pentru acest proiect este: Asistenţă socială şi suport 
pentru persoane vârstnice şi familii defavorizate aflate în dificultate.
Şi anul acesta am continuat să susţinem astfel de cazuri fie prin 
ajutor financiar pentru conectarea locuinţelor la reţeaua electrică 
fie prin ridicarea unei noi locuinţe. 
În colaborare cu Centrul de îngrijire la domiciliu oferim pachete 
alimentare cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun. De 
asemenea, organizăm întâlniri lunare de socializare cu vârstnicii şi 
ocazionale cu copiii aflaţi în evidenţa programelor medico-sociale. 
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Cămin pentru vârstnici
O bătrâneţe cât mai frumoasă cu o stare cât mai bună din punct 
de vedere biologic şi psihic trăită cu demnitate şi seninătate este 
dorinţa oricărui om care se apropie de acest anotimp al vieţii.
Aceasta este şi preocuparea principală a Căminului pentru 
persoane Vârstnice din Gherăeşti, din cadrul Asociaţiei Caritas 
Roman,   proiect care are ca scop asistenţa şi îngrijirea persoanelor 
vârstnice, acordarea de ajutor şi însoţirea lor în traversarea celei 
mai dificile etape a vieţii.
„Cinsteşte-l pe cel bătrân” ne aminteşte Cartea Leviticului la 
cap.19, v.32. Respectul față de bătrâni în Sfânta Scriptură stă la 
baza Legii: „Ridică-te în fața celui ce are părul alb…şi ai teamă 
de Domnul!” ne pătrund şi astăzi cuvintele Vechiului Testament. 
Susţinerea şi recunoaşterea bătrânilor atât în familie cât şi în 
societate este o îndatorire supremă iar Biserica în acest sens îi 
consideră o inestimabilă valoare, pentru că prin rugăciunea şi 
suferinţa lor contribuie în mod misterios la capitalul spiritual al 
comunităţii creştine. 
O zi obişnuită a vârstnicilor găzduiţi aici se desfăşoară după un 
program bine stabilit care cuprinde cele trei mese între care se 
desfăşoară activităţi recreative sau de recuperare medicală. În zilele 
de duminică sau de sărbătoare vârstnicii şi personalul de serviciu 
participă la Sfânta Liturghie. De asemenea prin colaborarea cu 
Parohia Catolică dar şi Parohia Ortodoxă din Gherăeşti se asigură 
îngrijirea spirituală a acestor persoane.
Un moment de sărbătoare l-a constituit Ziua Internaţională a 
Vârstnicului, marţi 2 octombrie 2012. Vârstnicii s-au bucurat de 
vizita unui grup de elevi din clasa a IV-a de la Şcoala generală 
din Gherăeşti care au pregătit programul artistic „Cine nu are un 
bătrân să-l cumpere”.
Copiii au umplut de bucurie atmosfera de sărbătoare cu cântecele, 
poeziile şi dansul lor, dar mai ales au mângâiat, au adus o rază 
de speranţă prin gingăşia gesturilor, zâmbetelor şi florilor oferite 
cu drag, fiecăruia dintre vârstnici. 
Căminul pentru persoane vârstnice din Gherăeşti are o capacitate 
de 26 de locuri, este deservit de personal calificat alcătuit din 
medic, asistent medical, asistent social, îngrijitori vârstnici şi 
bucătari. Buna gestionare a activităţilor se face în colaborare cu 
Congregaţia Micile Slujitoare ale lui Cristos Rege prin cele trei 
surori: Sora Ines, Sora Gabriela şi Sora Luiza cărora le mulţumim 
şi pe această cale.
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Cantina socială Caritas
Scop: Creşterea nivelului de trai pentru persoanele  aflate în nevoi 
din Oraşul Roman, prin servirea unei mese calde zilnice. 
Obiective: Asigurarea unei mese calde zilnice pentru 40 de 
persoane cu un nivel de trai scăzut din oraşul Roman, în vederea 
ameliorării situaţiei lor existente. 
Beneficiari:
Beneficiarii direcţi ai cantinei sociale vor fi 40 de persoane 
defavorizate aflate în imposibilitatea de a-şi procura sau pregăti 
hrana zilnică:
- bătrâni singuri ce nu-şi pot asigura hrana zilnică din motive 
financiare;

- bătrâni defavorizaţi fără aparţinători cu probleme medicale ce 
au nevoie de îngrijiri speciale şi sunt în imposibilitatea de a se 
putea deplasa;

- familii sărace care duc o viaţă de subzistenţă.
Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul Local Roman 
care asigură pâinea necesară pentru fiecare persoană asistată. 
Hrana se distribuie de luni până vineri la domiciliul acestor 
persoane.

Acţiunea „Un milion de stele” la cea de-a treia ediţie 
 Asociaţia Caritas Roman în colaborare cu Parohia romano-catolică 
„Sfânta Tereza a Pruncului Isus” a organizat cea de-a treia ediţie 
locală a evenimentului „Un milion de stele”, sâmbătă 10 noiembrie 
2012, ora 17.00. 
Ediţia de anul acesta a avut loc în faţa Bisericii „Sfânta Tereza a 
Pruncului Isus”, cea mai veche biserică catolică din oraşul Roman. 
Pentru mulţi dintre romaşcanii catolici, din diverse motive ce ţin de 
sfintele sacramente primite aici, de copilăria religioasă petrecută la 
cateheze şi sfinte litughii, această biserică are un loc aparte în inimile 
lor,  motiv pentru care a fost considerată un obiectiv important al urbei 
romaşcane şi demn de a găzdui acest eveniment.
Cei prezenţi, printre care Primarul Municipiului Roman, credincioşi, 
tineri şi copii, preoţi catolici din parohiile romaşcane, au fost invitaţi 
să aprindă câte o candelă şi să privească spre cer chiar dacă 
acestea au fost aşezate la picioarele lor. Stă în puterea fiecărui 
participant ca după ce au reaprins aceste stele căzute, doborâte de 
singurătate, boală şi lipsuri să le ridice şi să le aşeze acolo unde le 
este locul, sus pe cerul demnităţii de fii şi fiice ale lui Dumnezeu. 
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Gala voluntarilor
Institutul Franciscan din Roman a găzduit miercuri, 5 decembrie 
2012, Gala Voluntarilor Romașcani. Evenimentul, menit să 
marcheze Ziua Internațională a Voluntariatului și să-i onoreze pe     
voluntarii cei mai implicați în comunitatea locală, a fost organizat 
de Grupul de Inițiativă a Voluntariatului, organism care, fără să aibă 
personalitate juridică, asigură cadrul non-formal pentru punerea 
în practică a proiectelor cu și pentru voluntari.
Printre asociaţiile romaşcane care şi-au premiat voluntarii s-a 
numărat şi Asociaţia Caritas Roman care a ţinut să mulţumească 
în mod public pentru activitatea de voluntariat Doamnei Doctor 
Hazi Rodica , Doamnei Mariana Sofronie şi Sorei Ines. 
Cu ocazia acestui eveniment, asociaţia a participat şi la un Târg 
de recrutare pentru voluntari şi a pus la dispoziţie obiecte care au 
fost licitate pentru susţinerea unui caz social deosebit.
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