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 Mă bucur să aşez la începutul acestui raport de activitate definiţia pe care 
apostolul Ioan o prezintă despre Dumnezeu şi pe care sfântul Părinte Papa Benedict al 
XVI-lea o propune drept motto al activităţii sale de Păstor suprem al Bisericii, dar în 
acelaşi timp şi ca normă de viaţă pentru orice creştin şi fiu al Bisericii.
„Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu 
rămâne în el” (1In 4,16). Acesta este centrul credinţei creştine, adică chipul creştin al lui 
Dumnezeu şi chipul omului în drumul său spre Dumnezeu: „Caritas – dragostea”.
 Dacă, aşadar, Dumnezeu este definit iubire şi el este Tatăl nostru, atunci toţi cei care 
îi poartă imaginea în lume, toţi fii săi trebuie să oglindească în ei chipul lui Dumnezeu şi 
trebuie să strălucească de iubire. 
Ce frumoasă logică şi ce frumos titlu pentru creştini, fiii iubirii, fiii lui Dumnezeu.
 Având în faţă acest material şi răsfoindu-l, avem cu adevărat motive să vedem mai 
întâi pe prima pagină emblema Caritas-ului pe care se distinge o cruce, ce răspândeşte 
raze de iubire, nu numai prin cele patru laturi şi patru direcţii ce cuprind cerul şi 
pământul, ci şi prin celelalte raze ce indică multitudinea de direcţii care se îndreaptă 
spre atâtea sectoare şi spre atâtea persoane şi locuri de pe pământ ce beneficiază sau 

trebuie să beneficieze de darul iubirii lui Cristos încredinţat oamenilor, aleşi să fie colaboratorii săi.
 Cele câteva zeci şi sute de proiecte, centre, birouri, iniţiative, activităţi şi preocupări, concerte ori acţiuni recreative 
şi formative, întâlniri naţionale şi internaţionale, multitudinea de colaboratori şi voluntari sunt cu adevărat semne ale 
lucrării Duhului Sfânt, care fac ca Biserica, întemeiată de el, să fie un instrument generos şi variat în aplicarea inspiraţiilor 
caritative primite de la el spre binele întregului popor al lui Dumnezeu.
 Duhul Sfânt nu are limite şi dragostea lui Dumnezeu se verifică a fi deosebit de inventivă în a răspândi razele divine 
către toţi oamenii, mai ales faţă de cei care au mai mare nevoie de ea şi de bunătatea Părintelui ceresc.
Îndemn, cu aleasă consideraţie, conducerea Centrului Caritas Iaşi, pe toţi cei care fac parte din structurile centrale şi din 
filiale, pe toţi colaboratorii şi voluntarii generoşi în a face fapte de caritate, să nu uite că Domnul Cristos nu numai că-i 
numeşte prieteni, ci îi şi asigură că vor primi, pentru paharul de apă şi faptele lor, însutit şi înmiit aici pe pământ  
binecuvântări şi haruri, iar în cer răsplata veşnică.
 Le aducem, împreună cu părintele Director al Caritas-ului, Pr. Egidiu Condac, mulţumiri partenerilor şi susţinătorilor 
proiectelor realizate sau în curs de realizare, şi-i asigurăm pe toţi de respectul, de dragostea şi rugăciunile recunoscătoare 
ale beneficiarilor şi nu în cele din urmă de binecuvântarea Domnului „bogat în milostivire” (Efes 2,4).
 Autorităţilor ce înţeleg rolul benefic al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, binefăcătorilor din străinătate şi din ţară ce 
s-au deschis şi susţin diferitele iniţiative socio-caritative, le manifestăm preţuirea, mulţumirea şi îmbrăţişarea noastră 
arhierească.

Tuturor, pace şi binecuvântare!
 Petru GHERGHEL

Episcop de Iaşi .

DEUS CARITAS EST 
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Cuvânt introductiv - Raport anual 2008

„Iubirea pe care o datorăm atât lui Dumnezeu cât şi oamenilor, nu este niciodată 
împiedicată până acolo încât să nu poată să iubească ceea ce este bun. Aşa cum au 
cântat îngerii: Mărire în înaltul cerului lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor 
pe care el îi iubeşte (Lc. 2, 14), cel care are milă cu dragoste faţă de cei care suferă 
vreo nenorocire este fericit nu numai în virtutea bunăvoinţei sale, ci şi prin binele 
păcii.

Faptele iubirii pot să fie foarte diferite şi, astfel, datorită acestei diversităţi, toţi 
creştinii buni pot să se exercite în ele, nu numai cei bogaţi şi puternici, ci inclusiv 
oamenii obişnuiţi, şi chiar şi cei săraci; în felul acesta, cei care sunt inegali datorită 
capacităţii lor de a face pomană sunt asemănători prin iubirea cu care o fac.” ( Din 
Predicile Sf. Leon cel Mare, papă, PL 54, 285- 287)

Dând glas invitaţiei pe care ne-o adresează Cristos şi Biserica, observând în acelaşi 
timp realităţile omului de astăzi, Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi și filialele 

Bacău și Roman au vrut să fie prezente în anul 2008 în acele locuri şi între acei oameni care aveau nevoie de lucrarea 
social-caritativă a lor.

Ţinând legatura cu beneficiarii programelor şi dezvoltând un dialog tot mai susţinut cu cei care pot şi doresc să ofere 
ceva pentru aceste programe, asociaţia noastră şi-a asumat tot mai mult un rol de punte de legătură între beneficiari, 
donatori (individuali sau antreprenori şi companii) şi instituţii de resort ale statului (centrale şi locale). 

În activitatea din 2008 veţi putea constata interesul susţinut pentru a răspunde beneficiarilor noştri prin proiecte 
concrete, dar şi prin campanii de sensibilizare a opiniei publice faţă de diferitele forme de sărăcie existente astăzi, faţă 
de nevoia tot mai acută de includere socială. 

O parte importantă a muncii noastre a constituit-o şi formarea şi  scrierea de proiecte şi atragerea de fonduri din ţară 
sau prin programele europene de finanţare. Astfel am realizat şi noi parteneriate cu alte asociaţii, constatând cu toţii 
o îmbogăţire reciprocă. 

Pr. Egidiu Condac
Director general
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Noua situaţie prin care trece societatea românească şi mondială a ridicat şi pentru 
noi semne de întrebare: Cum ne vom dezvolta pe viitor? Care vor fi priorităţile 
noastre? Am încercat să dăm răspunsul la aceste întrebări şi am realizat că nu este 
deloc simplu. Ne-am convins din ce în ce mai mult că trebuie să facem evaluări la 
perioade scurte de timp pentru a şti dacă avem resurse suficiente pentru necesităţile 
programelor. Deasemenea avem în derulare şi un proces de organizare mai eficientă 
a activităţilor de structură a programelor. 

Dincolo de toate aceste preocupări tehnice am avut în vedere şi o motivare umană 
şi creştină a angajaţilor, a voluntarilor şi a beneficiarilor noştri. Pentru aceasta au fost 
organizate zile de reculegere, perioade de formare şi pelerinaje. Aceste momente 
ne-au făcut să reîmprospătăm în noi convingerea că mai presus de orice strategie 
fixată pentru buna funcţionare a programelor caritative se află planul lui Dumnezeu 
pe care El însuşi ni-l dezvăluie în măsura în care ne facem timp pentru a-L asculta. 

Adresăm mulţumiri tuturor pentru disponibilitatea şi efortul depus şi în anul 2008: angajaţilor, voluntarilor, 
donatorilor (persoane fizice, firme şi companii), instituţiilor publice şi private, autorităţilor centrale şi locale. 
Mulţumim în mod deosebit credincioşilor din parohii care au răspuns cu generozitate la apelurile caritabile adresate 
deseori de episcop şi de preoţii din dieceza de Iaşi, dar şi credincioşilor şi păstorilor din alte dieceze și eparhii şi tuturor 
oamenilor de bunăvoinţă sau altor instituţii din ţară şi din străinătate.

Ne exprimăm încrederea că veţi fi alături de Caritas Iaşi şi pe viitor şi adresăm invitaţia de a parcurge drumul carităţii 
împreună cu noi tuturor acelora care simt şi recunosc datoria creştină şi civică de a întinde o mână celor care se află în 
diferite forme de sărăcie.

Pr. Marius Adam
Director executiv



Centrul de Plasament „Sf. Iosif”

Activităţi şi rezultate:

„Crede în tine şi în şansa ta”

Perioada: 01.09 2007 – 31.05.2008.
Scop: creşterea încrederii de sine şi dezvoltarea unui stil de 
viaţă sănătos al beneficiarilor.  
Obiective: schimbarea atitudinii copilului şi a tânărului faţă de 
sine şi vis-a-vis de posibilităţile de integrare şi participare la 
viaţa comunitară, dezvoltarea abilităţilor de viaţă.
Parteneri: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Teatru social de stradă „Poveste din Cartierul Alexandru”

Perioada: aprilie – octombrie 2008.
Scop: crearea unui spectacol social de stradă şi reprezentarea 
acestuia în comunitatea locală.
Obiective: realizarea unui mijloc de educaţie teatrală atât 
pentru interpreţii sociali cât şi pentru spectatori, a unei 
modalităţi de creştere a stimei de sine a beneficiarilor prin 
artterapie.
Parteneri: Centrul pentru cultură şi spiritualitate Xaverianum, 
Primăria Municipiului Iaşi, trei Programe Caritas: Don Bosco, 
B.A.S.C. şi B.A.C.H.

„Identitate culturală europeană” 

Perioada: 30.05.08 – 22.12.2008.
Scop: promovarea drepturilor copilului prin film şi promovarea 
filmului în munca de asistenţă socială, atât ca factor de cultură 
şi de formare a adolescenţilor şi a specialiştilor, dar şi ca formă 
de expresie artistică pentru adolescenţii aflaţi în situaţii de risc.

Centrul de Plasament „Sf. Iosif” este o instituţie de tip 
rezidenţial care oferă suport educaţional, dreptul 
individual la o dezvoltare fizică, psihică, morală şi 

intelectuală copiilor şi adolescenţilor proveniţi din familii 
cu situaţii sociale deosebit de dificile.  Activitatea în 

Centru este administrată de surori din Congregaţia lui Isus 
în colaborare cu personal laic, într-un cadru de tip familial.  

În anul 2008 patru beneficiare au  fost reintegrate în 
familia de origine, şi au fost primite alte patru noi 

beneficiare. Numărul de beneficiari actuali este de 13 copii 
şi tineri cu vârsta cuprinsă între 12 şi 21 de ani.

Activitate zilnică - pregătirea temelor

Festival de film U.M.A.
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Obiective: 
- realizarea atelierului de creaţie video „Un Minut de Adolescenţă” 

în perioada 24 - 30 aprilie 2008; 
- prezentarea filmelor realizate în atelier la diferite şcoli unde 

învaţă beneficiarii Centrului cu scopul creşterii gradului de 
colaborare, acceptare şi respectare a diversităţii celorlalţi; 

- realizarea festivalului de film U.M.A pe 27 şi 28 noiembrie. 
Parteneri: Asociaţia Signis România, Primăria Municipiului 
Iaşi, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iaşi, Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret Iaşi, Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine Iaşi, 
Episcopia Romano-Catolică de Chişinău, Sectorul de 
Asistenţă Socială Diaconia, Şcoala Normală „Vasile Lupu” şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
Iaşi.  

„Franţa-România: concurs între două culturi”

Perioada: 01.05.2008 – 20.12.2008.
Scop: creşterea responsabilităţii şi a autonomiei tinerilor 
implicaţi, relativizarea propriilor probleme, determinarea şi 
motivarea tinerilor în implementarea unui proiect.
Obiective: organizarea unor întâlniri de lucru între beneficiarii 
Centrului de Plasament „Sf Iosif” şi beneficiarii Centrului de 
Plasament „La Salle”, având ca şi obiectiv pregătirea 
schimbului intercultural cu tinerii francezi de la Suceviţa în 
perioada 15 – 26 iulie.
Parteneri: Agentia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Fondation 
d’Auteuil – Franţa.

 „Iarna cu suflet de copil”

Perioada: noiembrie – decembrie 2008.
Scop: participarea la spectacolul organizat de D.G.A.S.P.C. pe 
14 decembrie.
Obiective: organizarea unui cor de colinde.
Parteneri: Centrul de Plasament „La Salle”, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi.

Depunerea candidaturii C.D.Caritas Iaşi pentru acreditare ca şi 
Serviciu European de Voluntariat din partea Agenţiei Naţionale 
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale. 

Beneficiari direcţi:
13 copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 12 şi 20 ani.

Principalii finanţatori:
Primăria Municipiului Iaşi, Ministerul Muncii Familiei şi 
Protecţiei Sociale, Renovabis Germania, KFD Muenster.

Atelierul de creație video „Un minut de adolescență"
- aprilie 2008 -
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Centrul de Resurse 
pentru Copii şi Tineret „Don Bosco”

Activităţi şi rezultate:

„Vino să zâmbeşti cu noi!”

Perioada: 31 ianuarie 2008. 
Descriere activitate:  pe data de 31 ianuarie este comemorat Sf. 
Ioan Bosco patronul programului, iar cu această ocazie s-a 
organizat un spectacol intitulat „Vino să zâmbeşti cu noi!” 
Scop:  de a mulţumi tuturor celor care de-a lungul anului au 
ajutat echipa centrului de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don 
Bosco” să-şi îndeplinească misiunea.
Parteneri: trupa de clovni „Misionarii Bucuriei” , Palatul Copiilor 
Iaşi.

„O floare pentru o viaţă”

Perioada: 15 februarie - 8 martie 2008.
Descriere activitate: acţiunea „O floare pentru o viaţă” a 
devenit o tradiţie pentru proiectul nostru, fiind al şaselea an în 
care se desfăşoară. 
Scop: sensibilizarea copiilor beneficiari ai proiectului  şi a 
mamele internate în maternitate în această perioadă, asupra 
importanţei actului de „a da viaţă”. Deasemenea, copiii au 
mulţumit cu această ocazie, femeilor din maternităţi pentru că 
nu au optat pentru avort ci pentru a păstra copilul.
Parteneri: S.C. FloraLine S.R.L., Acţiunea catolică a copiilor.

Schimb de experienţă Caritas Iaşi - Caritas Ardennes, Franța

Perioada: iulie - august 2008.
Descriere activitate: în perioada iulie - august un grup de 3 

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret 
„Don Bosco” a fost înfiinţat pe data de

 1 septembrie 2000 şi se adresează copiilor de 
vârstă şcolară mică ce traversează o criză 

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

O floare pentru o viață - martie 2008

Serbare Don Bosco - ianuarie 2008
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voluntari francezi au vizitat şi s-au implicat activ în diferitele 
activităţi ale Centrului de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don 
Bosco”. Printre principalele activităţi cuprinse în acest schimb 
de experienţă se numără: confecţionarea de structuri, 
seminarii de discuţii între voluntarii români şi cei francezi, 
activităţi tematice din cultura română şi cea franceză.
Scop: familiarizarea beneficiarilor cu o altă cultură şi 
civilizaţie, schimb de experienţă şi informaţii între voluntarii 
din cadrul centrului nostru şi cei francezi. 
Parteneri: Caritas Ardennes Franţa, O.N.G.–uri din Iaşi (Salvaţi 
Copiii, Primul Pas), Caritas Bacău, Caritas Roman.

Grup de suport pentru părinţi 

Perioada: octombrie- decembrie 2008.
Descriere activitate: în luna septembrie  Consiliul Local al  
Primăriei Municipiului Iaşi a aprobat un proiect de finanţare 
depus de Centrul Diecezan Caritas Iaşi. Proiectul Centrul de 
Resurse pentru Copii şi Părinţi s-a  desfăşurat prin colaborarea 
dintre Biroul de Asistenţă Socială Caritas Iaşi şi Centrul de 
Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco”. Proiectul a oferit, 
în paralel, educaţie şi sprijin părinţilor şi copiilor proveniţi din 
familii defavorizate. 
Scop: creşterea  gradul de socializare şi responsabilizare a 
părinţilor. Rezultatele înregistrate de acest proiect au fost 
dintre cele mai bune, părinţii fiind cei care au devenit o 
resursă activă pentru centrul nostru. 
Parteneri: Consiliul Local al  Primăriei Municipiului Iaşi, Biroul 
de Asistenţă Socială Caritas Iaşi.

„Sala de calculatoare”

Perioada: decembrie 2008
Descriere activitate: Dotarea centrului cu un număr de 10 
computere obţinute în urma unui proiect scris către asociaţia 
Ateliere Fără Frontiere din Bucureşti.
Scop: asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor 
în cadrul Centrului şi iniţierea beneficiarilor în lucrul pe 
calculator.

Parteneri: Asociaţia „Ateliere Fără Frontire” din Bucureşti.

Beneficiari: 
50 copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 11 ani.

Principalii finanţatori:
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
Gerckensstiftung în parteneriat cu Ordinul ospitalier al 
Sfântului Lazar din Ierusalim, Germania;
Deutscher Zanärzte, Germania;
Fundaţia Principesa Margareta a României.

Activitate zilnică - pregătirea temelor
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Biroul de Asistenţă Socială Caritas

Program înfiinţat în anul 2000. 
Scopul programului: restituirea demnităţii umane şi 
acompanierea persoanei sau a familiei 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 această transformare 
completă a individului.
Obiective: 
1. Identificarea nevoilor urgente şi latente în teritoriu prin oferirea 

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

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

3. Favorizarea unui model de solidaritate între persoanele din 
comunitate;

4. Furnizarea de servicii de asistenţă socială în cadrul 
parteneriatelor cu diferite instituţii publice şi private;

5. Lansarea de mesaje şi antrenarea lumii creştine şi a societăţii 
civile în direcţia unei mai bune cunoaşteri a realităţilor din 
teritoriu.

Finanţatori principali: Ministerul Muncii Familiei şi Protectiei 
Sociale, Consiliul Local al Municipiului Iaşi, Parohia Emsdetten 
Germania, KFD Muenster Germania, ELMOL.

Identificarea nevoilor urgente şi latente • 
 a persoanelor şi familiilor defavorizate • 

Susţinerea drepturilor persoanelor • 
 aflate în dificultate •  

Furnizarea de servicii de asistenţă socială • 

Discuție despre înființarea Rețelei Organizațiilor Sociale Iași

- noiembrie 2008 -

Sprijin oferit copiilor din familii aflate în sărăcie absolută
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Activităţi şi rezultate:

Concert de binefacere pentru copii

Perioada: 30 martie 2008.
Scop: strângere de fonduri pentru  sprijinirea a 90 de copii 
proveniţi din familii defavorizate aflate în dificultate.
Parteneri: Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Corul 
tinerilor „Juvenes Ecclesiae”,  Corişti şi instrumentişti din 
cadrul Conservatorului Iaşi.

Acţiune recreeativă şi culturală pentru copii

Perioada: 10-25 august 2008.
Scop: lărgirea reţelei sociale şi integrarea socială a copiilor 
proveniţi din familii defavorizate.  
Parteneri: Casa Dosoftei, Muzeul Mihai Eminescu, Muzeul 
Unirii.

Acţiune de strângere de fonduri cu ocazia Zilelor Iaşului

Perioada: 9-12 octombrie 2008.
Scop: achiziţionarea de rechizite necesare copiilor proveniţi 
din familiile defavorizate.
Partener: Primăria Municipiului Iaşi.

Întâlnirea consultativă privind necesitatea organizării Reţelei 
Organizaţiilor Catolice din Dieceza de Iaşi

Perioada: 18 noiembrie 2008.
Scop: iniţierea dialogului pentru crearea cadrului necesar 
înfiinţării Reţelei Organizaţiilor Catolice care activează în 
domeniul social.
Partener: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, mediator ES 
Aurel Percă, episcop auxiliar al Diecezei de Iaşi.

Centrul de  de Resurse pentru Copii şi Părinţi

Perioada: octombrie – decembrie 2008.
Scopul proiectului: sprijinirea copiilor proveniţi din familii 
sărace în demersul lor educativ în vederea dezvoltării lor 
integrale şi susţinerea acestui demers prin schimbarea 
comportamentului disfuncţional al părinţilor.

Obiective:
1. Prevenirea abandonului şcolar precum şi a delincvenţei juvenile 

pentru un număr de 30 de copii proveniţi din familii 
defavorizate. 

2. Reducerea riscului de abandon familial datorat necunoaşterii 
metodelor de educaţie aplicabile copiilor pentru un număr de 
30 de familii defavorizate.

3. Reducerea riscului de abuz emoţional/psihologic asupra 
copiilor din familiile care participă la grupurile de suport.

Parteneri: Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don 
Bosco”, Şcoala nr. 2 „Veronica Micle” Iaşi.
Proiect finanţat de Consiliul Local al  Primăriei Municipiului Iaşi.

Afiș Centrul de Resurse pentru Copii și Părinți
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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 la 1 noiembrie 2002, şi are ca scop 
integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta între 16-22 
ani, aflaţi în situaţie de risc. Beneficiarii acestui proiect se 
încadrează în una dintre următoarele categorii: tineri ce 
părăsesc Centrele de Plasament  datorită depăşirii limitei de 
vârstă, tineri care se află în retard şcolar şi au o situaţie familială 
critică sau tineri cu handicap uşor.

Este un nou  model de proiect  în cadrul asociaţiei şi în 
regiunea de Nord – Est a ţării, „Proiectul socio-economic”. 
Îmbinarea acestor două aspecte este de succes, deoarece 
beneficiarii sunt instruiţi într-un mediu optim formării lor ca 
individ, sunt confruntaţi cu situaţii reale, cotidiene.

Activităţi şi rezultate:

Curs de calificare în meseria de tâmplar

Perioada: septembrie 2007 - aprilie 2008; 
septembrie 2008 - martie 2009.
Scop: creşterea şanselor de integrare profesională a tinerilor 
defavorizaţi.
Obiective: 
- calificarea a 30 de tineri în meseria de tâmplar şi certificarea 

acestora cu diplome recunoscute de Ministerul Muncii. 
- în luna aprilie, 10 tineri au absolvit cursul de calificare, 9 dintre ei 

având un loc de muncă stabil.
Parteneri: D.G.A.S.P.C. Iaşi, Asociaţia Consensual, S.C. Initio S.R.L.

Înfiinţat la 1 noiembrie 2002 •
Are ca scop integrarea socio-profesională a tinerilor cu • 

vârsta între 16-22 ani, aflaţi în situaţie de risc.
Este un nou  model de proiect  în cadrul asociaţiei şi în • 

regiunea de Nord –Est a ţării,  „Proiectul socio-economic”.

Curs de protecția muncii

Excursie mănăstiri - noiembrie 2008
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Seminarii şi activităţi de formare şi informare personală

Perioada: ianuarie 2008-decembrie 2008.
Scop: facilitarea inserţiei în plan social a tinerilor defavorizaţi.
Obiectiv: formarea psihosocială a  beneficiarilor programului 
cu scopul obţinerii deprinderilor de viaţă independentă şi a 
socializării. S-au organizat seminarii şi activităţi 
socio-recreative. 

Găzduirea şi asistarea tinerilor incluşi în program

Perioada: ianuarie 2008-decembrie 2008. 
Scop: facilitarea tranziţiei către o viaţă independentă pentru 
tinerii asistaţi.
Obiective: găzduirea a 26 tineri proveniţi din Centre de 
plasament în apartamente închiriate şi în spaţii oferite de 
către parteneri în program. În perioada găzduirii, tinerii au 
beneficiat de sprijin financiar pentru masă, asistenţă 
medicală şi psihologică.
Parteneri: D.G.A.S.P.C. Iaşi, Asociaţia Mica Operă a Divinei 
Providenţe, Fundaţia Umanitară Omenia.

Medierea tinerilor pe piața forței de muncă

Perioada: aprilie-mai 2008
Scop: facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor asistaţi
Obiective:  identificarea unui loc de muncă pentru tinerii care 
au absolvit cursul de calificare. În anul 2008, 9 din cei 10 tineri 
care au urmat cursul de calificare au fost angajaţi și au un loc 
de muncă stabil. Un tânăr a decis să continue școala, motiv 
pentru care nu a putut fi angajat.

„Şanse pentru viitor”- proiect PHARE 2006, Coeziune Economică 
şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada: 02.05.2008-30.04.2009.
Scop: facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor peste 18 
ani care au părăsit sistemul de stat de protecţie a copilului.
Obiective: evaluarea şi consilierea unui număr de 100 de 
tineri postinstituţionalizaţi, formarea socio-profesională a 20 
de tineri şi calificarea acestora în meseria de tâmplar, 

medierea pe piaţa muncii a absolvenţilor cursului de 
calificare.
Parteneri: D.G.A.S.P.C. Iaşi, Asociaţia Consensual, S.C. Initio S.R.L.
Principalii finanțatori:  Ministerul Muncii, Familiei și Egalităţii de 
Șanse – prin programul PHARE 2006, Coeziune Economică și 
Socială  Dezvoltarea Resurselor Umane, Auteuil International 
(Franţa).

Beneficiari direcţi:

30 tineri (26 proveniţi din Centre de plasament şi 4 proveniţi 
din familii defavorizate social).

Curs de calificare

- aprilie 2008 -
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Biroul de Evaluare,
Prevenire şi Consiliere Antidrog

Activităţi şi rezultate:

Campania de informare - „Drogurile sunt piedici în calea libertăţii”

Perioada: ianuarie – iunie 2008.
Scop: reducerea riscurilor consumului de droguri legale în 
rîndul elevilor din clasele V - VIII.
Obiective: 
- conştientizarea elevilor din clasele V-VIII din cadrul Şcolii Generale 

„Alexandru cel Bun” din Iaşi cu privire la efectele negative ale 
consumului de tutun şi alcool;

- sensibilizarea elevilor cu privire la necesitatea practicării unui stil 
de viaţă sănătos.

Partener: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi.
Beneficiari: 218 elevi.

Ziua Internaţională fără tutun

Data: 31 mai.
Eveniment cineforum: difuzarea filmului artistic „The Insider” şi 
distribuirea a 400 de pliante şi calendare cu mesaj antifumat în 
Parcul Copou din Iaşi.
Participanţi: 40 de tineri.
Parteneri: Agenţia Naţională Antidrog, Casa de Cultură „Mihai 
Ursachi” şi Primăria Iaşi.

Ziua Internaţională Antidrog

Seminar Antidrog 
Locaţia: comuna Oţeleni – 40 de elevi beneficiari.
Workshop Antidrog
Locaţia: Cluj.
Perioada: 26 – 29 iunie.

În data de 22 septembrie 2008, în Municipiul Cluj Napoca 
s-a încheiat cursul postuniversitar „Formare de bază în 

domeniul adicţiilor – Modelul De Hoop” totalizând 272 
de ore de pregătire teoretică şi practică. Prin obţinerea 

certificatului de absolvire emis de „Agenţia Naţională 
Antidrog” şi „Centrul de Formare şi Cercetare în Adicţii” ca 

urmare a examenelor susţinute de angajaţi, Biroul 
Antidrog a dobândit calitatea de a oferi servicii de 

consiliere persoanelor consumatoare de droguri.

Campanie informare

ianuarie - iunie 2008

Gala voluntarilor Caritas - decembrie 2008
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Şcoala de vară Antidrog 

Perioada: 11 - 18 august.
Scop: conceperea şi planificarea unei campanii antidrog 
adresată elevilor, părinţilor acestora şi cadrelor didactice.
Obiective:  
- formarea voluntarilor şi a tinerilor specialişti în derularea 

campaniilor de informare şi prevenire antidrog;
- identificarea problemelor sociale legate de consumul de droguri 

prin aplicarea de chestionare în staţiunea Costineşti.
Partener: Agenţia Naţională Antidrog.
Beneficiari: 50 de tineri, voluntari în cadrul birourilor antidrog 
din Iaşi, Cluj, Braşov şi Timişoara.

Campania „Învaţă să alegi viaţa”

Perioada: octombrie – decembrie.
Scop: prevenirea consumului de droguri legale şi ilegale în 
rîndul elevilor de liceu.
Obiective: 
- Conştientizarea elevilor din clasele V-VIII cu privire la efectele 

negative ale consumului de tutun şi alcool.
- Conştientizarea cadrelor didactice şi a părinţilor cu privire la 

necesitatea oferirii de educaţie antidrog pentru copii şi elevi.
- Sensibilizarea părinţilor elevilor de liceu cu privire la creşterea 

cazurilor de consum de droguri ilegale în rîndul tinerilor.

Activităţi în cadrul acestei campanii:

Seminar antidrog pentru părinţii elevilor de la Grupul Şcolar 
„Anghel Saligny” Iaşi - cu mesajul „Nouă ne pasă de copilul 
tău, dar ţie?”. 

Derularea a 14 sesiuni de informare în domeniul prevenirii 
consumului de droguri la nivelul elevilor din clasele IX-XII din 
cadrul Grupului Şcolar „Anghel Saligny”.

Două seminarii de informare în oraşul Darabani în cadrul 
„Grupului Şcolar Darabani”. Orele de informare au fost 
desfăşurate la clasele a VII-a şi a IX-a.

„Capcana drogurilor”- manual informativ antidrog adresat 
tinerilor, părinţilor şi cadrelor didactice.

Trei seminarii de informare „Implicaţii bio-sociale ale 
consumului de droguri în rândul tinerilor din România”. 
Informaţiile şi activităţile din cadrul seminarului au fost 
structurate în două zile per seminar (modul), 6 ore pe zi.

Activitate de petrecere a timpului liber cu scop educativ. 
„Seara filmului antidrog”.

Consiliere antidrog

În anul 2008 s-au derulat 30 de şedinţe de consiliere oferite 
unui număr de 6 clienţi consumatori de droguri legale şi 
ilegale.

Seminar - octombrie 2008
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Programul „Servicii 
de Îngrijiri la Domiciliu”

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

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

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

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

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

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

Activităţi şi rezultate:
1. Deschiderea a două centre noi de îngrijire la domiciliu:  la 
Hălăuceşti şi la Săbăoani

Perioada: martie-septembrie. 
Scop: oferirea de servicii socio-medicale persoanelor vârstnice, 
imobilizate la pat sau la domiciliu.
Obiective: creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
imobilizate la pat sau la domiciliu din aceste localităţi prin 
oferirea de servicii socio-medicale la domiciliu.
Parteneri: Consiliul Local Săbăoani şi Consiliul Local Hălăuceşti.

2. Pelerinajul persoanelor bolnave de la Cacica 

Perioada: 13 mai.
Scop: organizarea acestui eveniment a urmărit atingerea 
nevoilor spirituale ale persoanelor bolnave, imobilizate la pat 
sau la domiciliu.

Scopul programului este creşterea calităţii vieţii şi a 
gradului de integrare socială a persoanelor dependente, 

imobilizate la pat sau la domiciliu prin acordarea de servicii 
specializate de îngrijiri la domiciliu şi organizarea de acţiuni 

de socializare pentru acestea. În 2008, echipa de îngrijiri la 
domiciliu, formată din cei 44 de angajaţi împreună cu 

voluntarii programului de îngrijiri la domiciliu, au asistat la 
domiciliu un număr de 1807 persoane, cărora li s-au oferit:

317.056 servicii medicale •
107.896 îngrijiri de bază •

80.570 servicii comunitare •  

Acordare de servicii socio - medicale la domiciliu

Formare îngrijtoare bătrâni la domiciliu
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Obiective:  
- creşterea gradului de integrare şi participare socială a persoanelor 

imobilizate la pat sau la domiciliu prin crearea unui cadru oportun 
de comunicare şi de relaţionare cu alte persoane aflate în aceeaşi 
situaţie sau cu grade diferite de dependenţă.

- creşterea gradului de înţelegere al tinerilor voluntari privind 
problemele vârstei a treia prin implicarea în organizarea acestui 
eveniment.

Parteneri: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Oficiul pentru 
Pastoraţia Sanitară din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de 
Iaşi, Parohiile Romano-Catolice  din Dieceza de Iasi, 
Autorităţile Locale din Cacica şi S.C. AUTOBITTI. SRL – 
Suceava.

3. Cursuri de formare pentru colaboratorii Programului „Servicii 
de Îngrijiri la Domiciliu” 

Perioada: ianuarie – decembrie.
Scop: organizarea de cursuri de formare iniţială şi de 
perfecţionare continuă a personalului din domeniul 
îngrijirilor la domiciliu.
Obiective:  
- creşterea gradului de performanţă a personalului implicat în 

furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu.
- creşterea calităţii serviciilor oferite prin Programul „Servicii de 

Îngrijiri  la domiciliu”.
- creşterea gradului de colaborare în echipă prin organizarea unei 

sesiuni de team-building.
Parteneri: Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din 
România şi Spitalul Judeţean Suceava.

4. Team-building cu toţi colaboratorii SID organizat la Suceava 
11/13 iulie 2008

Perioada: 11-13 iulie 2008
Scop: Creşterea gradului de cunoaştere şi colaborare între 
angajaţii Programului „Servicii de Îngrijiri la Domiciliu”

5. Schimburi de experienţă între colaboratorii din Centrele de 
Îngrijire la Domiciliu Caritas 

Perioada: mai – octombrie 2008
Obiective: evidenţierea dificultăţilor în cadrul acordării de 
servicii de îngrijire la domiciliu pentru beneficiarii fiecărui 

centru şi căutarea de soluţii comune la aceste probleme.

6. Participarea la evenimente internaţionale: 

Perioada: iunie – noiembrie 2008
Scop: Participarea Centrului Diecezan Caritas Iaşi pe plan 
internaţional la evenimente organizate de Caritas Europa în 
parteneriat cu Uniunea Europeană aşa cum a fost Conferinţa 
de la Belgrad în perioada 4-6 Iunie 2008 - cu tema « Home 
care forum », precum şi participarea la Forumul-Europa al 
Caritasului din Nordrhein-Westfalen și Caritas Linz, cu tema 
„Asistenţa Medicală în Uniunea Europeană“, organizată în 
perioada 3-4 noiembrie 2008 la Bruxelles.
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„…Am fost bolnav şi m-aţi vizitat…”
(Matei 25,36)

7. Pelerinajul colaboratorilor S.I.D. la Oneşti

Perioada: 18 octombrie.
Scopul: cuprins în programul de formare al personalului, 
pelerinajul de la Oneşti a urmărit creşterea gradului de 
sensibilizare al tuturor colaboratorilor din domeniul îngrijirilor 
la domiciliu privind  suferinţa, sărăcia şi marginalizarea 
persoanelor vârstnice asistate.  
Cu ocazia acestui eveniment, Fericitul Ieremia Valahul a fost 
ales ocrotitorul şi protectorul „Serviciilor de Îngrijiri la 
Domiciliu”.
Parteneri: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Ordinul 
Franciscan al Fraţilor Minori Capucini din România – filiala 
Oneşti, Parohiile Romano-Catolice din Oneşti.

8. Concertul de muzică sacră organizat la Oneşti

Perioada: 18 octombrie.
Scop: crearea unei punţi de legătură pentru o comunicare mai 
eficientă dintre Centrul Diecezan Caritas Iaşi, autorităţi locale şi 
persoanele asistate.
Parteneri: Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, 
Seminarul Teologic Liceal „Fericitul Ieremia Valahul“ din Oneşti.

9. Sesiuni de formare pentru calificarea de „Îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu”

Perioada: ianuarie – decembrie.
Scop: organizarea de cursuri de formare pentru obţinerea 
calificării de „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, pentru un număr 
de 35 persoane.
Parteneri: Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Iaşi, Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vrancea, Asociaţia 
„Familia Kolping” Ploscuţeni.

Proiectul „Sprijin pentru cei mai săraci dintre săraci” finanţat 
exclusiv de către Fundaţia Vodafone România, început în 

noiembrie 2008, urmărește acordarea de servicii 
specializate de îngrijiri la domiciliu celor mai săraci vârstnici 

aflaţi în cele 32 de localităţi în care activează Programul de 
îngrijiri la domiciliu al Centrului Diecezan Caritas Iași.

În perioada noiembrie - decembrie 2008 au fost îngrijite 
lunar 92 de persoane vârstnice.

Pelerinaj Cacica - 13 mai 2008

Pelerinaj Cacica - 13 mai 2008
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Parteneri/Colaboratori/Finanţatori
• Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
• Direcţiile de Muncă şi Incluziune Socială Iaşi, Bacău, Neamţ, 

Suceava, Vaslui.
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor de Muncă Vrancea.
• Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi, Bacău, Neamţ, 

Suceava, Vaslui. 
• Consiliul Judeţean Bacău
• Consiliul Judeţean Neamţ
• Consiliul Judeţean Suceava
• Consiliille Locale Bacău, Huşi,  Săbăoani, Mirceşti, Hălăuceşti, Sagna.
• Asociaţia „Familia Kolping” Ploscuţeni.
• Asociaţia Caritas Roman.
• Asociaţia Caritas Bacău.
• Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport-secţia Kinetoterapie.
• Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu de Paul”, Conferinţa „Sf. Iosif” Oneşti.
• Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe” (Opera „Don 

Alois Guanella”) Iaşi
• Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi.
• ELMOL
• Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vrancea
• S.C. AUTOBITTI. SRL - Suceava

Impresii şi mulţumiri
„Beneficiem prin îngăduinţa lui Dumnezeu de un serviciu 
care ne ajută să mergem mai departe pe drumul nostru. 
Suferinţa devine mai uşor de suportat când găsim o persoană 
care să ne asculte şi să ne fie alături.”
„Viaţa este cel mai de preţ lucru dăruit nouă de la Dumnezeu. 
Vă mulţumim pentru că existaţi, vă mulţumim pentru că 
ne-aţi dat totul şi ne ajutaţi, vă mulţumim pentru că ne-aţi 
îndrumat atunci când puteam să cădem, vă mulţumim pentru 
că fără voi viaţa noastră nu ar mai fi fost.Vă dorim multă 
sănătate şi să fiţi în continuare alături de noi .”
„Mă bucur tare mult să fiu printre beneficiarii acestui centru. 
Beneficiez de îngrijire medicală de anul trecut. Mă bucur să 
primesc doar sprijin și dăruire din partea acestor persoane. Vă 
mulţumesc!” 

„Centrul de îngrijiri la domiciliu aduce familiei mele numai  
speranţă și fericire. În fiecare zi găsim un sprijin în aproapele 
nostru, găsim o persoană deschisă care vine şi ne ascultă 
problemele și necazurile noastre.”
„Sunteţi persoanele cu care am  împărţit bune și rele, necazuri 
şi suferinţi, dar mai ales persoanele cu care am trăit momente 
şi zile speciale, de aceea în această zi specială vă doresc din 
toată inima ca sufletul vostru sa fie plin de bucurie.

Ne dorim mult ca anul 2009 să ne aducă, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi mijlocirea Fericitului Ieremia, multe realizări şi 
bucurii celor pe care zi de zi îi asistăm cu dragostea şi 
priceperea noastră.
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Biroul de Asistenţă
 şi Consiliere  pentru Persoane 

cu Handicap Iaşi (B.A.C.H.)

Activităţi şi rezultate:
Servicii de Kinetoterapie oferite la domiciliul beneficiarilor

Perioada: ianuarie – iunie.
Scop: Imbunătăţirea stării de sănătate a persoanelor cu 
dizabilităţi.
Obiective: oferirea de servicii de kinetoterapie beneficiarilor 
B.A.C.H. Iaşi. Serviciile au fost asigurate de către studenţi 
voluntari în ultimul an de studii.
Parteneri: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport-secţia Kinetoterapie şi Motricitate Specială.

„Dansul ca mijloc de reintegrare socială”

Perioada: 4 februarie.
Scop: promovarea şi dezvoltarea respectului şi a toleranţei faţă 
de persoanele cu dizabilităţi.
Obiective: creşterea gradului de cunoaştere a dificultăţilor cu 
care se confruntă persoanele  cu dizabilităţi locomotorii şi a 
posibilităţile lor de reintegrare socio-culturală.
Parteneri: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport-secţia Kinetoterapie şi Motricitate Specială, trupa 
de dans Voodoo People din Iaşi.

„Perfecţionare şi Orientare în Tehnologia Informaţiei” – (P.O.Ţ.I.)

Perioada: 2 mai 2008 – 30 aprilie 2009.
Scop: promovarea modalităţilor eficiente de combatere a 
discriminării ocupaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi, 
precum şi dezvoltarea unui sistem eficient de formare, orientare 
şi angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.
Obiective:
- înfiinţarea unui Centru de formare socio-profesională pentru 

persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

servicii de kinetoterapie • 
dansul ca mijloc de reintegrare socială • 

perfecţionare și orientare în tehnologia informaţiei • 
curs de fotografie digitală •

Dansul ca mijloc de integrare socială

- februarie 2008 -

Gala voluntarilor Caritas - decembrie 2008
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- derularea unei campanii de combatere a discriminării pe piaţa 
locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi.

Parteneri: 
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
• Fundaţia Culturală Renaşterea Română

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul 
PHARE/2006/018-147.04.02.

Curs de fotografie digitală pentru persoane cu dizabilităţi

Perioada: 6 mai - 17 iunie.
Scop: iniţierea persoanelor cu dizabilităţi în arta fotografică.
Obiective: 
- formarea de deprinderi artistice, sprijin în procesul de socializare, 

organizarea unei expozitii fotografice.
Parteneri: Centrul Xaverianum Iaşi.

3 Decembrie – Ziua Internaţională a persoanei cu dizabilităţi

Perioada: 3 decembrie.
Scop: creşterea gradului de integrare socială a persoanelor cu 
dizabilităţi şi a sentimentului de apartenenţă la grup prin 
stimularea interacţiunilor şi participarea la acţiuni distractive, 
recreative şi educative.
Parteneri: Fundaţia ELMOL.

„Crăciun din inimă de student”

Perioada: 16 decembrie.
Scop: Evenimentul a urmărit strângerea de fonduri pentru a 
aduce un zâmbet pe chipul copiilor cu dizabiliăţi cu ocazia 
Sfintelor Sărbători de Crăciun.
Parteneri: Asociaţia Studenţilor Ieşeni Informaticieni (A.S.I.I.).

Servicii oferite:
- informare asupra legislaţiei şi a modului de solicitare a 
facilităţilor acordate prin lege;
- acordarea asistenţei în obţinerea de proteze, orteze şi de 
diferite materiale/aparate compensatorii, servicii terapeutice;
- informare privind serviciile de asistenţă socială existente 
pentru persoanele cu dizabilităţi; 
- crearea şi întreţinerea unei baze de date privind serviciile 
destinate persoanelor cu dizabilităţi;

- consiliere de specialitate a persoanei cu dizabilitate şi a 
familiei acesteia;
- organizarea şi sprijinirea grupelor de părinţi cu scop de 
autosprijinire şi susţinere;
- organizarea cursurilor de formare ;
- promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi în faţa 
diferitelor autorităţi;
- organizarea unor manifestări, acţiuni şi activităţi cu şi pentru 
persoane cu dizabilităţi şi familiile lor cu scopul recreerii şi 
lărgirii reţelei sociale; 
- mediatizarea serviciilor destinate persoanei cu dizabilitate şi 
influenţarea opiniei publice în sensul unei atitudini de 
acceptare şi acordarea de şanse egale.
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Intervenţii în situaţii
 de urgenţă şi calamităţi naturale

În anul 2008, începând cu 25 iulie, inundaţiile provocate de râurile 
Suceava, Siret şi Prut au afectat 150 de localităţi şi au dus la distrugerea 
parţială sau totală a 9.000 de case. 22.000 de persoane au de suferit acum, 
apa afectându-le gospodăria într-o proporţie mai mică sau mai mare.

Au fost inundate localităţile Răchiteni din jud. Iaşi, precum şi  
Rotunda, Buruienești, Adjudeni şi Tămăşeni, din judeţul Neamţ, 
Săuceşti, Schineni şi Şerbeşti din judeţul Bacău. 

Activităţi şi rezultate:
1. Intervenţia de urgenţă în satele afectate de inundaţii în luna iulie

Perioada: iulie – septembrie.
Scop: oferirea de suport material şi psoho-social sinistraţilor pentru 
depăşirea situaţiei de criză.
Obiective: distribuţii de ajutoare de ugenţă.

Echipele de intervenţie ale Centrului Diecezan Caritas Iaşi, în 
strânsă colaborare cu organizaţiile Caritas Roman şi Bacău au 
monitorizat situaţia şi după o primă evaluare au distribuit încă din 
primele zile ajutoare sinistraţilor. 

Primele 3.000 de pachete au fost distribuite în Buruieneşti şi 
Rotunda. Din cauză că aceste sate nu au fost mediatizate, iar sinistraţii 
de aici nu au primit sprijin din alte surse,     ne-am îndreptat mai mult 
atenţia spre aceste localităţi şi am organizat împreună cu Centrul Caritas 
Roman distribuţii de produse de igienă personala, produse de 
curăţenie pentru casă, lenjerie de corp, veselă, saltele, paturi, pături, 
haine şi alimente.

Sinistraţii din localităţile Adjudeni, Tămăşeni şi Răchiteni au primit 
de la Caritas alimente, produse de igienă personală, haine şi dulciuri.
În judeţul Bacău, în localităţile Schineni şi Şerbeşti Caritas Iasi şi Bacău 
au împărţit oamenilor haine, alimente şi produse de curăţenie.

2. Evaluarea situaţiei din zonele afectate

Perioada: august – octombrie.

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

cadrul Confederaţiei Caritas România. Proiectul urmăreşte 
implementarea programelor de prevenţie a calamităţilor şi 
pregătirea comunităţilor pentru situaţii de urgenţă precum 

şi prezenţa echipelor de intervenţie în zonele afectate de 
calamităţi naturale pentru a oferi persoanelor afectate 

suport material şi psiho-social.

Oamenii au primit cu bucurie primele 
pachete cu alimente ajunse în Buruienești

Asistenții sociali evaluează casele 

și situația socială a familiilor afectate de inundații
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Scop: evaluarea pagubelor provocate de inundaţii şi identificarea 
nevoilor sinistraţilor.
Obiective: efectuarea anchetelor sociale la fiecare familie afectată de 
inundaţii;  identificarea nevoielor individuale pentru fiecare familie 
afectată.

După primele ajutoare de urgenţă, pentru a fi eficienţi în sprijinul 
acordat, angajaţii şi voluntarii de la Caritas Iaşi, Roman şi Bacău au 
efectuat anchete sociale în toate satele afectate. Astfel, asistenţii sociali 
au mers din casă în casă pentru a sta de vorbă cu oamenii şi pentru a 
afla nevoile şi lipsurile lor, pentru a putea interveni cât mai eficient. Au 
fost realizate, în localitatile Buruieneşti, Rotunda, Adjudeni, Tămăşeni, 
Răchiteni şi Schineni, în total, 750 anchete sociale.

3. Intervenţia pe termen mediu

Perioada: octombrie – decembrie.
Scop: ajutor pentru sezonul rece.
Obiective: distribuţii de sobe şi pături, distribuţii de pachete cu 
alimente pentru Crăciun.

Ştiind că se apropie sezonul rece, cea mai mare parte a 
sinistraţilor au ridicat problema încălzirii pentru iarnă deoarece apele 
le-au distrus casele şi sobele. Astfel, am hotărât să distribuim în toate 
cele şase sate afectate de inundaţii sobe şi pături. Beneficiarii au fost 
aleşi în urma anchetelor sociale. Prioritare au fost familiile 
numeroase, persoanele în vârstă şi persoanele cu handicap. 500 de 
familii au avut căldură în casele lor încalzindu-se cu sobe primite de 
la Centrul Diecezan Caritas.

La sfârşitul lunii decembrie, 700 de familii au primit pachete 
consistente cu alimente de bază şi dulciuri pentru a avea o masă 
îmbelşugată de Crăciun.

4. Implementarea programului agricol

Perioada: octombrie - decembrie.
Scop: ajutor pentru relansarea agriculturii în satele afectate de inundaţii.
Obiective: distribuţii de unelte agricole, seminţe de legume şi 
fertilizator pentru pământ.

Apele revărsate au distrus culturile agricole din toate satele prin 
care au trecut. Ştiind că ocupaţia principală a locuitorilor din satele 
afectate de inundaţii este agricultura, am hotărât să implementăm 
un program agricol care să-i ajute pe sinistraţi în primavară la 
relansarea agriculturii.

520 de familii din satele afectate au primit câte un set de unelte 
pentru munca câmpului, un pachet cu seminţe pentru principalele 
legume cultivate în aceste zone şi fertilizator pentru pământ.

O preocupare importantă a Centrului Diecezan Caritas Iaşi este 
ca omul să fie ajutat să treacă peste situaţia de criză cauzată de 
inundaţii, însă să nu devină dependent de aceste ajutoare. Tocmai 
de aceea, scopul impelmentării acestui program agricol este de a da 
sinistraţilor mijloacele pentru a-şi cultiva din nou grădinile pentru ca  
ei singuri să-şi procure din agricultură hrana necesară şi pentru a 
reveni la viaţa normală pe care o aveau înainte de inundaţii.

Finanţatori: 

DCV, Caritas Elveţia, Caritas Italiana, Caritas Bolzano – Italia, 
Caritas Trieste - Italia, LoVit- Trieste – Italia, Hope International, 
Caritas Muenster, Caritas Taiwan, Caritas Japonia, Asociatia 
Emmausfreun de St. Polten - Austria, Dieceza Canton America,  
Caritas Cehia, Caritas Bistum Iasi-Stiftung Germania, Comunităţi 
Catolice Irlanda, Spania.

Pagube provocate de apele dezlănțuite
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Voluntariat

Când voi creşte mare vreau să mă fac voluntar!

„Pentru un an de prosperitate, îngrijeşte-te de grâu, pentru zece 
ani de prosperitate, îngrijeşte-te de copaci, pentru o sută de ani de 
prosperitate, îngrijeşte-te de oameni!” spune un proverb 
chinezesc.

 La Centrul Diecezan Caritas Iaşi, alături de angajaţi sunt 
prezenţi zilnic voluntarii. Vin să ofere timpul, răbdarea, 
serviciile, cunoştinţele şi zâmbetul lor celor ce aşteaptă. Sunt 
mâna care ne sprijină atunci când nu mai facem faţă, sunt 
disponibili şi plini de viaţă. Fără ei activităţile noastre nu ar mai 
fi la fel.  Nu este o vârstă pentru a fi voluntar, este nevoie doar 
de curaj, motivare, şi dorinţa de a face ceva pentru semenii tăi. 
Sunt prezenţi în toate proiectele noastre. Cei mai mulţi dintre 
ei sunt stundenţi şi liceeni, însă există şi voluntari maturi, 
părinţi sau bunici. 
 Nimeni nu poate descrie mai bine activitatea, motivarea 
şi proiectele la care participă decât ei înşişi:

  Ştim că nici o răsplată nu este îndeajuns de mare pentru 
sprijinul acordat de voluntari, însă ne bucurăm că avem 

ocazia să le mulţumim în fiecare an la Gala Voluntarilor, în 
luna decembrie. Asfel suntem convinşi, că aici la Caritas, 

avem grijă de oameni.

Premiul „Voluntarul Anului"

Gala voluntarilor Caritas 2008
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Vasile Borcan (dreapta)

Andrada Mădălina Iacob

 Mă numesc Vasile Borcan şi acţionez de câţiva ani ca voluntar la Centrul 
Diecezan Caritas Iaşi  în cadrul Biroului de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane cu 
Handicap (B.A.C.H.). În toţi aceşti ani, am participat la foarte multe activităţi şi proiecte.
  În toamna anului 2007 am participat la acţiunea ,,Viaţa văzută din fotoliu rulant” 
care s-a desfăşurat în 6 licee din Iaşi  cu scopul de a informa şi preveni tinerii despre 
cauzele ce pot duce la accidente şi imobilzarea în fotoliul rulant . În luna februarie 2008 
şi în luna mai 2008 am jucat în piesa „Dansul ca mod de integrare socială” la Ateneul 
din Tătăraşi , proiect susţinut de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în colaborare cu 
Centrul Diecezan Caritas. De asemenea, am participat la emisiuni tv pentru a promova 
acest proiect şi pentru a forma comportamente pozitive în rândul comunităţii.Un alt 
proiect în care m-am implicat a fost piesa de teatru de stradă “Poveste din cartierul 
Alexadru”. Această piesă a avut cinci reprezentaţii în diferite locaţii ale oraşului în 
cadrul proiectului Iaşi 600.
 Îmi doresc să realizăm mai multe şi să ne bucurăm în continuare de condiţiile şi 
sprijinul oferit de Centru.

Vasile Borcan, 34 ani, voluntar în cadrul Biroului de Asistenţă
şi Consiliere pentru Persoane cu Handicap Caritas Iaşi

 A fi voluntar la Caritas înseamnă mult mai mult decât a dărui din timpul tău şi a 
face în mod conştient o acţiune fără a fi constrâns. În această ‹meserie› e nevoie de o 
dăruire totală: dăruieşti tot ce ai tu mai bun. Atunci când te afli împreună cu mai multe 
persoane care au acelaşi obiectiv ca şi tine, totul e mult mai simplu şi mult mai plăcut.
 Îmi amintesc de anul 2005, când pentru prima dată am putut fi numită 
voluntară la Centrul Diecezan Caritas Iaşi, în cadrul Proiectului Calamităţi Naturale, 
când ne-am adunat pentru a ajuta la pregătit pachete pentru cei sinistraţi. La prima 
vedere e ceva simplu: nu e nevoie de mult efort şi nici nu esti solicitat prea mult. Ei 
bine, am fost cam 30 de voluntari şi am făcut mii de pachete, în decursul mai multor 
zile, însă nu a fost deloc atât de uşor precum părea la început. Am reuşit să atingem 
obiectivul propus, însă am câştigat ceva în plus: afecţiunea şi prietenia unor persoane 
pe care nu le ştiam.
 În societatea noastră individualistă nu se mai vorbeşte de afecţiune, de 
colaborare, de cooperare; pur şi simplu totul se reduce la EU. Am continuat activitatea 
de voluntariat şi în  alte proiecte, precum Biroul de Atragere de Fonduri, în cadrul 
căruia au fost diverse acţiuni: concerte de caritate, campanii stradale de strângeri de 
fonduri. E frumos să ştiu că pot folosi timpul meu în scopuri nobile şi mai ales pentru a 
oferi un zâmbet unei persoane care nu mai spera. Am continuat activitatea ca voluntar 
până în prezent şi încă sunt dispusă să ofer ajutorul dacă mi se cere.

Andrada Mădălina Iacob, 19 ani, voluntar în cadrul proiectelor Intervenţii
 în situaţii de urgenţă şi calamităţi naturale şi Biroul Atragere de Fonduri Caritas Iaşi



26

Mihaela Hurduc (dreapta)

Diac Cătălina Carmen

 Am început să fac voluntariat în cadrul Centrului Diecezan Caritas Iaşi acum 3 
ani, fără să ştiu prea bine ce înseamnă asta. Acum pot spune ce înseamnă: îngrijire la 
domiciliu pentru bătrâni, campanii antidrog în licee, ajutor imediat în situaţii de 
urgenţă şi calamităţi naturale şi ajutor dat la lecţii copiilor din centrele Caritas. În 
scurta mea incursiune de 3 ani prin acest sistem al voluntariatului m-am oprit asupra 
lucrului cu copiii la Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret Don Bosco. Am simţit că 
acolo e locul meu, am simţit că pot face ceva pentru ei. 
 Am ales să fac voluntariat la Caritas pentru că am întâlnit oameni care mai 
presus de toate au fost adevăraţi profesori, m-au încurajat când am realizat ceva bun, 
m-au îndemnat să ţin fruntea sus când am simţit că nu am făcut ceva tocmai bine.
 Drumul până aici a fost lung: Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Schimbul 
de Experienţă cu voluntarii francezi, organizarea Cursului de formare a voluntarilor, 
anchetele sociale în comunităţile lovite de ape, acţiunea O Floare pentru o Viaţă, Gala 
Voluntarilor, sunt activităţi la care am participat, ce au fost adevărate trepte pentru 
ascensiunea mea ca om. Pot spune că a meritat: acum fac parte din acest  mediu care 
m-a format, sunt parte a unui întreg ce se îndreapta către mai bine. 

Mihaela Hurduc, 22 ani, voluntar în cadrul proiectelor Caritas, în prezent asistent social
 la Centrul de resurse pentru copii şi tineret Don Bosco, Caritas Iaşi

 Experienţa voluntariatului am cunoscut-o în cadrul Biroului de Asistenţă şi 
Consiliere pentru persoane cu Handicap (BACH) începând cu anul 2007. La început a 
fost greu să adresez o întrebare, îmi era frică să aflu mai multe, îmi era frică să nu 
greşesc. Zi după zi mi s-a oferit ocazia să învăţ, să acumulez cunoştinţe, să ştiu să ofer 
un zâmbet, să întâlnesc persoane noi şi să cunosc alte aspecte ale vieţii.
 Voluntariatul a devenit o parte din viaţa mea, dorind mereu să merg la birou, 
locul în care se nasc ideile şi unde prind contur viitoarele proiecte. Ar fi greu să descriu 
în câteva rânduri toate activităţile, dar mă voi opri asupra celor care mi-au fost mai 
aproape de suflet.
 Seminariile informative şi grupurile de suport au reprezentat cadrul propice 
pentru transformarea relaţiei voluntar – beneficiar, într-o relaţie de prietenie. Am 
împărtăşit cu toţii bucuriile şi tristeţile vieţii cotidiene, am identificat nevoi şi am găsit 
soluţii, lucrând împreună ca o mare familie.
 Experienţele zilnice din cadrul Biroului reprezintă transpunerea în practică a 
cunoştinţelor teoretice acumulate pe parcursul anilor de facultate. Astfel dintr-o dată 
subiectul din studiile teoretice capătă identitate, este o persoană reală care doreşte 
suport  în vederea soluţionării unei probleme. Ne aflăm faţă în faţă şi împreună căutăm 
resursele necesare pentru a putea depăşi un obstacol. 
 A fi voluntar înseamnă să oferi o parte din sufletul tău şi să primeşti o parte din 
sufletul noilor prieteni.

Simona Elena Ponea, 23 ani, voluntar în cadrul Biroului de Asistenţă
 şi Consiliere pentru Persoane cu Handicap, Caritas Iaşi



Gala voluntarilor Caritas 2008

André Dicaire (dreapta)

„După 12 ani de voluntariat la Lourdes, în Franţa, m-am 
hotărât să  mă dedic proiectelor Caritas din România. 
Astfel, de doi ani de zile sunt  voluntar în cadrul 
proiectului Servicii de Îngrijire la  Domiciliu. Sunt 
cetăţean canadian pensionat din 1995, iar  motivele 
pentru care sunt voluntar aici sunt simple. 
Faptul că mă simt util mă face să am o viaţă implinită – 
muncesc pentru alţii, dăruiesc celor mai necăjiţi ceea ce 
mie mi-a dat viaţa.” 

André Dicaire, 69 ani, voluntar în cadrul proiectului
Servicii de Îngrijire la Domiciliu, Caritas Iaşi
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Aspecte economico-financiare.
Resurse.

„Cel care ascunde generozitatea sa 
e de două ori mai generos” 

José Narosky

Campania 2%. Donaţii 
Centrul Diecezan Caritas a continuat şi în 2008 

conştientizarea comunităţii locale asupra nevoilor 
care există, prin diferite campanii de strângere de 

fonduri sau bunuri şi prin organizarea de evenimente 
cu scop caritativ.  

 Pentru al treilea an consecutiv, în anul 2008 Centrul 
Diecezan Caritas şi filialele sale au derulat campania de 

redirecţionare a procentului de 2 % din impozitul pe venit. 
Suma direcţionată a crescut cu 60,84% faţă de cea din  2007, 
observându-se astfel implicarea comunităţii în activităţile 
sociale şi medicale ale organizaţiei. De asemenea, 
programele Centrului au fost susţinute prin donaţii online pe 
site-urile www.donatiionline.ro sau www.caritas-iasi.ro. 
Aceaste sume sunt utilizate pentru îmbunătăţirea, 
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor acordate, în funcţie de 
necesităţile beneficiarilor noştri şi a comunităţii pentru care 
lucrăm.

Mulţumim tuturor acelora care au fost alături de noi în 
campania 2% sau au făcut donaţii online pentru a sprijini 
proiectele pe care le desfăşurăm în regiunea Moldovei. 
Sperăm că veţi continua să fiţi alături de noi şi în 2009. 

Parteneriate 
În parteneriat cu Asociaţia Caritas Alba Iulia şi Asociaţia 
Caritas Satu Mare, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a obţinut în 
2008, finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru cei mai săraci 
dintre săraci”, din partea Fundaţiei Vodafone România. 
Sperăm ca acest prim parteneriat între asociaţiile Caritas să fie 
un pas în dezvoltarea   parteneriatelor în reţeaua Caritas la 
nivel naţional. 

Prin intermediul donatorilor individuali şi a sponsorilor noştri 
am reuşit şi în 2008 să  ajutăm o serie de persoane bolnave, ce 
nu aveau posibilităţi materiale să achite medicamentele, 
tratamentele sau examenele medicale şi să suplimentăm 
fondurile necesare în derularea la timp a activităţilor din 
cadrul proiectelor Centrului. Participarea la diferite 
Conferinţe organizate pe parcursul anului 2008 cu şi pentru 
sectorul non-guvernamental (Conferinţa Atragere de 
Fonduri, organizată de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare 
Cluj, Întâlnirea consultativă Iaşi: Misiune urbană şi strategii de 
combatere a sărăciei, organizată de World Vision România – 
Biroul Iaşi, Conferinţa Copilul - victimă sau rod al iubirii, 
organizată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din 
România, Conferinţa Iashington, organizată de AIESEC Iaşi) a 
adus Centrului Diecezan Caritas o serie de parteneriate cu 
alte organizaţii non-guvernamentale din România, 
organizaţii ce se implică în viaţa socială a comunităţii şi în 
dezvoltarea durabilă a ţării. 
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Reţele între organizaţii neguvernamentale 
 În luna septembrie 2008 s-a oficializat apartenenţa  Centrului Diecezan Caritas Iaşi la Reţeaua pentru Mobilizarea Activă 
a Resurselor din Comunitate REMARC, Scopul acestei Reţele, din care fac parte cinsprezece organizaţii neguvernamentale din 
România, este de a crea un spaţiu de lucru, schimb de experienţă şi acţiuni comune pentru a sprijini activităţile de atragere de 
fonduri din comunitate ale organizaţiilor din reţea, cât şi dezvoltarea în mediul românesc a unei practici în atragerea de 
fonduri din comunitate pe baze etice şi transparente. 

Noutăţi şi mulţumiri
În premieră în România s-a lansat în 2008 site-ul www.charitygift.ro, ce vă oferă posibilitatea să cumpăraţi obiecte 
confecţionate manual de beneficiarii Centrului Diecezan Caritas Iaşi, sau să cumpăraţi produse ale companiilor partenere, ce 
vor direcţiona un procent din costul produsului pentru finanţarea programelor noastre. Mulţumim că sunteţi alături de noi şi 
în acest mod. 

De asemenea, mulţumim celor care au făcut un efort pentru sprijinirea semenilor răspunzând afirmativ la apelurile noastre de 
ajutor.

 Aspecte economico-financiare

63%

30%

1%
6%

Beneficiari de ajutoare materiale in 2008

persoane in dificultate (prin intermediul parohiilor) - 63%
persoane in dificultate (prin intermediul diverselor asociatii) -30%
institutii invatamant - 1%
spitale, camine de batrani - 6%

19%

44%

13%

15%

9%

Surse de venituri in anul 2008

subventii de la bugetul de stat si local - 19%

venituri externe  - 44%

granturi - 13%

colecte parohii romano-catolice (din Postul Mare, Advent, inundatii) - 15%

alte venituri interne (sponsorizari, donatii, case de asigurari, 2%, diverse alte fonduri proprii) - 9%

3%

61%
26%

5%

2%

3%

Donatii de ajutoare materiale in 2008

produse alimentare - 3%
imbracaminte - 61%
materiale constructii, instalatii sanitare - 26%
materiale igienico-sanitare - 5%
mobilier - 2%
diverse - 3%

21%

24%
5%

24%

26%

Cheltuieli 2008

programe socio-educationale pentru copii si tineret - 21%
programe medico-sociale pentru varstnici - 24%
programe sociale pentru persoane cu dizabilitati - 5%
programe de interventii in cazuri de calamitati - 24%
programe sociale pentru familii, persoane defavorizate - 25%



Momente Caritas

Teatru social - despre descoperirea identităţii
Poate cineva să conteste atracţia pe care strada o exercită pentru 
copii sau tineri? Educatorii, părinţii sau poliţiştii sunt cu 
siguranţă în măsură să dea mărturie despre asta.
Strada este locul unde personalitatea, sau ceea ce credem că o 
defineşte, se poate afirma fără să pierzi timp învăţând sau făcând 
temele. Copiii se joacă de-a oamenii mari, sau se refugiază în 
stradă căutând adăpost din calea furiei părinţilor. Şi fără să vrea 
privesc sau încep să participe la spectacolul străzii. Este un 
spectacol plin de pitoresc şi ieftin, mai ales, pentru că nu se 
plăteşte bilet la intrare. El, adică preţul, va fi achitat mai târziu; 
când copilul de azi va fi un tânăr derutat, asemenea unui sărman 
maidanez prins în traficul nebun al maşinilor.
Dacă trebuie să dăm crezare dictonului roman că strada 
însemnă viaţă, via vita, atunci poate merită să ne şi întrebăm ce 
fel de viaţă oferă strada.
Nu ştim cu siguranţă ce a determinat pe autorii proiectului teatrului 
social să întreprindă iniţiativa desfăşurată în anul care a trecut. Dar 
credem că au făcut un frumos dar oraşului şi străzilor sale. 
Actorii au fost în acest caz nişte tineri care au făcut să pulseze 
viaţă în arterele oraşului prin spectacolele oferite de ei. Tineri din 
cadrul proiectelor derulate de Caritas, sau studenţi colaboratori 
ai centrului Xaverianum şi-au definit identitatea într-un lanţ de 
happening-uri; dar nu numai atât. Au încercat, şi poate au reuşit, 
să ofere un model de identitate unui oraş şi unor oameni care 
trăiesc un surogat de identitate.
Bucurie, sinceritate, naturaleţe; iată mijloacele prin care aceşti 
tineri au abordat, sub îndrumarea regizorală a singurului 
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profesionist, dra Vasilica Oncioaia, curiozitatea publicului 
trecător, a celorlalţi tineri spectatori.
Teatrul pe care ni-l oferă strada, nu este doar cel regăsit în ştirile 
de presă cu adolescenţi care devastează maşini, sau vitrine, 
agresează trecători. Există şi acel teatru jucat tot de tineri, care 
nu au fost feriţi de experienţe, dramatice, dar pe care le-au 
înfruntat şi le privesc critic, retrospectiv. 
Să mulţumim, se cuvine, pentru această încercare fericită 
Centrului Xaverianum al fraţilor iezuiţi pentru ceea ce a adus 
spiritual această experienţă, pentru angajamentul constant în 
educaţia tinerilor studioşi. Această contribuţie se adaugă unei 
vechi tradiţii care urcă în istorie până la secolul sf Ignaţiu, când 
străzile oraşelor din principatele germane erau însufleţite de 
piese cu caracter biblic puse în scenă de fraţii iezuiţi. La fel ca şi 
orăşenii de atunci, să ne bucurăm de spectacole unde putem 
găsi viaţă adevărată.

Un milion de stele - credinţă şi solidaritate
O dată cu ultima lună de toamnă lumea intră în febra grijilor şi 
a pregătirilor pentru sărbători. Reţelele de magazine pregătesc 
jertfa pe care consumatorii o vor aduce pe altarul zeului păgân 
al comerţului şi consumului, pe nume Mercur.
În acest timp premergător postului Crăciunului, Adventul, 
Caritas Iaşi împreună cu Episcopia de Iaşi şi cu organizaţia 
Solidaritate şi speranţă a răspuns afirmativ unei acţiuni iniţiată 
de Caritas în restul Europei, denumită Un milion de stele.
După un an de la prima acţiune de acest fel putem spune că s-a 
întemeiat deja o tradiţie.
Caritas, alături de unul dintre episcopii săi, P.S. Aurel Percă şi de 
fraţii ortodocşi au marcat pe una din cele mai vechi şi 
principale străzi un semn de unitate în credinţă.
Massmedia a început să ia notă despre acest fenomen nou şi 
poate inedit pentru această parte a Europei; şi prin ea lumea şi 
trecătorii de pe stradă. 
În jurul celor peste cinci sute de lumânări s-au strâns membri ai 
Caritas, voluntari, preoţii directori de la ambele organizaţii, care 
împreună cu episcopul s-au rugat şi au cântat. Acest eveniment 
a început să dea o nouă marcă timpului de aşteptare a 

Crăciunului alături de cei mici şi aflaţi în nevoie printre care a 
ales Mântuitorul să trăiască. 
Când frigul de afară ne îndeamnă să ridicăm gulerul şi să 
grăbim zgribuliţi  paşii spre căldură şi lumină, lumânările care 
împodobesc asfaltul străzii trezesc curiozitatea şi interesul 
celor din jur. Ele se cer luate acasă, aşa cum au sugerat 
organizatorii în schimbul unei contribuţii benevole, în semn de 
unitate socială, la proiectele de ajutorare a celor săraci. 
Lumina acestor lumânări modeste nu poate să concureze cu 
sutele şi miile de waţi care fac să strălucească panourile 
publicitare şi vitrinele. Dar ea reprezintă prin economia sa de 
mijloace, prin discreţie şi umilinţă forţa unei alte culturi, care 
începe la Crăciun în ziua în care a venit Cristos.
De aceea poate, cei care au avut cu ani în urmă această 
iniţiativă, au urmărit ca semănând aceste luminiţe pe 
caldarâmul străzilor şi al pieţelor, să trezească interesul 
trecătorilor şi spre cei săraci care nu au putut fi prezenţi. Locul 
lor a fost luat de steluţele tremurătoare în vântul rece al serii.

„Un milion de stele”

- noiembrie 2008 -
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Gala voluntarilor Caritas 2008 - Total 369 voluntari
Cum a fost anul acesta? Ce ne propunem pentru anul viitor? 
Nişte întrebări pe care şi le pune orice organizator. 
Ca şi în anii trecuţi, membrii echipei de la Caritas au dorit să 
aducă o recunoaştere publică efortului pe care cei 369 
voluntari de la proiectele sale l-au făcut pentru beneficiarii lor.
În fiecare an dorim să facem ceva mai deosebit pentru ca 
voluntarii să simtă că acea seară de decembrie la început de 
Advent este o ocazie de a se cunoaşte între ei mai bine, de a se 
bucura împreună de această ocazie, de a cunoaşte împreună 
mai bine valorile organizaţiei împreună cu echipa şi directorii 
săi.
Este punctul culminant, cum spunea organizatorul din acest 
an, momentul de bilanţ pentru evaluarea muncii, nu doar a 
voluntarilor premiaţi, dar şi a felului în care Caritas a ştiut să 
pună în valoare resursele acestora.  
„Societatea ne transformă” afirma J. J. Rousseau. „Noi ne 
naştem buni dar ea ne transformă” continuă filosoful. Putem fi 

Gala voluntarilor Caritas

- decembrie 2008 -
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de acord cu această teză, sau nu. Dar este sigur că trăim nişte timpuri care se schimbă dramatic, cu o repeziciune care sperie 
pe mulţi dintre noi. Adevăruri care păreau să fie considerate de la sine înţeles s-au dovedit simple teorii sau ipoteze. Acum, mai 
mult ca niciodată conducătorii fac apel la disponibilitatea cetăţenilor, la dăruire, la optimism pentru înfruntarea unei realităţi 
ostile. Valori care păreau demodate, perimate, depăşite precum solidaritatea, generozitatea sau chiar familia încep să fie 
reconsiderate de către cei care conduc marile naţiuni.
În acest an organizatorii au avut ideea să înmâneze drept premiu o statuetă care poartă pe piept o cruce. Nu ştim încă cum va 
fi în decembrie viitor. Dar este cu siguranţă un bun motiv să medităm serios la locul pe care trebuie să-l reprezinte Crucea şi 
Cel care i-a sfinţit lemnul în munca noastră alături de voluntari. Este poate singurul dar adevărat simplu şi sincer pe care să-l 
facem voluntarilor şi care să ne reprezinte cu adevărat.   

Gala voluntarilor Caritas - decembrie 2008
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Colaborări şi parteneriate cu instituţii şi alte ONG:
România: Primăria Municipiului Iaşi; Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Iaşi; Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Iaşi; Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Bacău; Direcţia de Muncă şi 
Incluziune Socială Neamţ; Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Suceava; Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Vaslui; Casa 
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi; Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacău; Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Neamţ; Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Suceava; Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vaslui; Consiliul 
Judeţean Bacău; Consiliul Judeţean Neamţ; Consiliul Judeţean Suceava; Consiliul Local Bacău; Consiliul Local Huşi; Consiliul 
Local Săbăoani; Consiliul Local Mirceşti; Consiliul Local Hălăuceşti; Consiliul Local Sagna; Agenţia Judeţeană de Ocupare a 
Forţei de Muncă Vrancea; Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi; Episcopia Romano-Catolică Iaşi; Episcopia 
Romano-Catolică de Chişinău; Asociaţia Caritas Roman; Asociaţia Caritas Bacău; Federaţia Caritas a Diecezei de Timişoara; 
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolică Braşov; Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj; Organizaţia Caritas Alba 
Iulia, Asociaţia Caritas Satu Mare; Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi; Reţeaua Interinstituţională 
AntiDrog; Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare Iaşi (ACAR); Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi; Grup Şcolar „Anghel 
Saligny” Iaşi; Grup Şcolar „Mihail Sturdza” Iaşi; SC Program Evaluation SRL; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, secţia 
Kinetoterapie; Trupa de dans Voodoo People din Iaşi; Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR), filiala Iaşi; Congregaţia 
„Surorile Providenţei”; Şcoala nr. 2 „Veronica Micle”; Asociaţia Familia Kolping Ploscuţeni; Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu de 
Paul”; Conferinţa „Sf. Iosif” Oneşti; Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe” (Opera "Don Alois Guanella") Iaşi; 
Şcoala nr. 19 „Titu Maiorescu”, locaţia „Gh. Ghibănescu” Iaşi; Şcoala nr.19 „Titu Maiorescu” Corp B Iaşi; Şcoala nr. 32 „Titu 
Maiorescu” Corp C Iaşi; Centrul pentru Cultură şi spiritualitate „Xaverianum”; Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de 
Filosofie, secţia Asistenţă Socială; Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi; Radio Iaşi; Revista Lumina Creştinului; Ziarul de Iaşi; Radio 
Nord-Est; Ziarul Opinia Studenţească; Site Cuza Net; Site ERCIS; S.C. Initio S.R.L.; Asociaţia Consensual; Congregatia „Don 
Orione”; Fundaţia Umanitară Omenia; Congregaţio Jesu; Asociaţia Signis România; Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine, Centrul 
de Plasament „Cămin La Salle”; Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale; Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile; Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „M. Ursachi”; Ateneu Tătăraşi din 
Iaşi; Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi; Organizaţia “Salvaţi Copiii”, filiala Iaşi; Asociatia „Primul Pas”; Direcţia de 
Supraveghere de pe lângă Tribunalul Iaşi; Grupul de firme Conex Iaşi; Roly&Seb Iaşi; Classic Piatra Neamţ; Termoplast Roman; 
Royal Grup Roman; Sempre Dritto Tour Roman; Construct Partener Roman; Cojocariu Roman; Firma Bit Defender Iaşi; Colegiul 
Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi; Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi; Asociaţia pentru Relaţii Comunitare Cluj; Fundaţia 
Bethany; Fundaţia World Vision; Asociaţia Centrul Medical de reabilitare Iaşi, Fundaţia ICAR; Asociaţia Creştină Caritabilă Tineri 
pentru Misiune Iaşi; 

Colaboratori, parteneri, donatori, finanţatori
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Asociaţia „Alături de Voi” Filiala Iaşi; Asociaţia Ateliere fără frontiere România; Centrul „Pro Vita”, Spitalul nr.1 Iaşi; Spitalul nr. 2 
Iaşi; Spitalul nr. 3 Iaşi; Spitalul de Urgenţă Iaşi; Spitalul de Recuperare Iaşi; Policlinica nr. 1 Iaşi; Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi; Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi; Asociaţia Distroficilor Muscular din 
România, filiala Iaşi; Fundaţia „Casa Speranţei” Iaşi; Asociaţia „Renaşterea Speranţei”; Asociaţia Nevăzătorilor din România; 
Fundaţia Culturală „Renaşterea Română”; Fundaţia Motivation România ; Special Olympics România ; Acţiunea catolică a 
copiilor;
Franţa: Maison Saint Martin - Fondation d’Auteuil; Secours Chatolique Ardenne;
Germania: Asociaţia KFD Munster; Caritas Munster; Caritas Germania;
Elveţia: Caritas Elveţia;
Japonia: Caritas Japonia;
Taiwan: Caritas Taiwan.

Donatori şi finantatori
România: Primăria Municipiului Iaşi; Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Fundaţia ELMOL; Banca Comercială 
Română; Fundaţia Principesa Margareta a României; Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale; Parohiile romano-catolice din Dieceza de Iaşi; Firma SC Stelco SRL; Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile; Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi; Compania SC Ozone Laboratories SRL Bucureşti; Fundaţia Vodafone 
România; Fundaţia RTC; Firma SC Ranco Promotional Products SRL; Firma SC BRAS  SRL Iaşi; SC Danone Producţie şi distribuţie 
de produse alimentare SRL; Compania E-ON Moldova; diferite persoane fizice şi juridice; S.C. Vasnidia Com. S.R.L.; ELMOL.
Austria: Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten;
Italia: Societa di San Vicenzo de Paoli; Caritas Ambroziana; Asociaţia Chiese dell'est onlus San Paolo, Brescia; Caritas Italiana; 
Caritas Trieste; Caritas Bolzano; Asociaţia Lotta per la Vita; 
Irlanda: Asociaţia Hope International;
Elveția: Caritas Elveţia; Caritas Ticino; Seraphisches Liebenswerk;
Germania: Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Emsdetten; Kfd Münster; Malteser Hilfsdienst Emsdetten; 
Rumanienhilfe Altendiez E.V.; Deu.ro.pa; Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh; Deutscher Caritasverband; Caritas Munster; 
Ordinul ospitalier al Sfântului Lazar din Ierusalim; Renovabis; Parohia „Sf. Iosif” Münster; Asociaţia CARITAS BISTUM IASI, 
Emsdetten, Germania; Gerckens Stiftung;
Franța: Auteuil International; 
Japonia: Caritas Japonia;
Taiwan: Caritas Taiwan;
Cehia: Caritas Cehia;
S.U.A.: Dieceza Catolică - Caritas Canton.
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Centrul de Plasament „Sf. Iosif”
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-232-210085; Fax:004-232-217998
E-mail: centruplasament@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Cabinetul medical Caritas „Sf. Tereza”
Adresă: Iaşi , str. Oltea Doamna nr. 3
Telefon (al Casei Parohiale Sf. Tereza): 004-232-220-716

Cabinetul stomatologic
Adresă: Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 22-24

Biroul de Asistenţă Socială Caritas
Adresă: Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.22-24
Telefon: 004-232-276393
E-mail: basc@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Telefon: 004-232-210085; Fax: 004-232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

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

Cod Swift (BIC): BRDEROBU
Cont în lei: RO 36BRDE240SV08119112400

Cont în Euro: RO94BRDE240SV06888962400



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


