
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI
Raport Anual 2011



2

Cuprins

CARITAS - sufletul apostolatului modern ............................................................................................................................................................ 3

Cuvânt înainte ................................................................................................................................................................................................................... 4

Centrul Diecezan Caritas Iași ..................................................................................................................................................................................... 5

Centrul de Plasament „Sf. Iosif” ............................................................................................................................................................................. 6

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” ........................................................................................................................ 8

Biroul de Asistenţă Socială Caritas...................................................................................................................................................................... 10

Centrul de inserţie socio-profesională pentru tineri în dificultate .................................................................................................. 12

Biroul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog ................................................................................................................................ 14

Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu” ................................................................................................................................................ 16

Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap Iaşi ............................................................................................... 18

Intervenţii în situaţii de urgenţă și calamităţi naturale .......................................................................................................................... 20

Voluntariat ...................................................................................................................................................................................................................... 22

Activităţi de strângere de fonduri 2011 .......................................................................................................................................................... 24

„Reţea de Incluziune Socială pe Piaţa Muncii” ............................................................................................................................................ 26

Aspecte economico - financiare ........................................................................................................................................................................ 28

Colaboratori, parteneri, donatori, finanţatori .............................................................................................................................................. 30

Date de contact ........................................................................................................................................................................................................... 32

Asociaţia Caritas Roman ............................................................................................................................................................................................. 33

Asociaţia Caritas Roman ............................................................................................................................................................................................. 39



CENTRUL DE PLASAMENT ”SFÂNTUL IOSIF” • CENTRUL DE RESURSE PENTRU COPII ȘI TINERET ”DON BOSCO” • BIROUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
CARITAS • CENTRUL DE INSERȚIE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU TINERI ÎN DIFICULTATE • BIROUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE 
ANTIDROG • PROGRAMUL ”SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU”  • BIROUL DE ASISTENȚĂ ȘI CONSILIERE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
• INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CALAMITĂȚI NATURALE • VOLUNTARIAT • ACTIVITĂȚI DE STRÂNGERE DE FONDURI • “REȚEA DE INCLUZIUNE 
SOCIALĂ PE PIAȚA MUNCII” • ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE • COLABORATORI, PARTENERI, DONATORI, FINANȚATORI • DATE DE CONTACT

3

CARITAS - sufletul apostolatului modern
În viaţa Bisericii activitatea caritativă nu este ceva accesoriu care provoacă o atitudine de compasiune faţă de cel 
care suferă; activitatea caritativă nu este o formă de solidaritate de apartenenţă, un fel de susţinere reciprocă, pro-
prie altor realităţi asociative, răspândite aproape peste tot, de altfel multe dintre ele demne de respect.

Activitatea caritativă a Bisericii este esenţa însăşi a vestei celei bune, încredinţată de Cristos discipolilor săi pentru ca 
s-o răspândească şi s-o mărturisească până la extremităţile  pământului.

Şi Biserica, de-a lungul veacurilor, odată cu schimbarea condiţiilor de viaţă, a necesităţilor şi a instituţiilor a exercitat 
această misiune a sa, cu instrumente şi modalităţi pe care aceste condiţii le cereau sau o permiteau. De la primele 
comunităţi apostolice până la actualele comunităţi diecezane şi parohiale, Biserica a făcut din Porunca cea nouă 
fundamentul  propriei misiuni în lume: să vestească prin cuvânt şi să mărturisească cu faptele „Evanghelia Carităţii”.

Atunci când Dieceza de Iaşi a instituit Centrul Diecezan Caritas, ea nu a introdus o nouă dimensiune de apostolat, 
dar a intuit, cu mare sensibilitate faţă de cerinţele noilor timpuri, instrumentul operativ adecvat noilor aşteptări ale 
unei societăţi în rapidă schimbare, pentru a face din iubire alimentul fundamental al apostolatului.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi împreună cu Filialele Caritas Roman şi Bacău, în toţi anii de când îşi desfăşoară activi-
tatea, a răspuns noilor realităţi şi exigenţe ale societăţii şi Bisericii, perfecţionând tot mai mult şi îmbogăţind propri-
ile intervenţii, deşi s-a aflat în mijlocul a nenumărate dificultăţi  pe care a trebuit să le înfrunte în fiecare zi; înainte de 
toate lipsa mijloacelor şi, de ce să nu admitem realitatea, sărăcia materială care cuprinde o mare parte din cetăţenii 
ţării. 

Dacă este vreun domeniu specific al acţiunii pastorale a Bisericii universale, şi cu ea a fiecărei Biserici particulare, în 
care se poate aplica cu mare nelinişte cuvântul evanghelic al lucrătorilor puţini şi a vastităţii secerişului, acesta este 
fără îndoială dimensiunea caritativă: din ce în ce mai mulţi „săraci” afectaţi de cele mai felurite „sărăcii” şi nevoi, pe de 
o parte, şi lucrătorii puţini, care totuşi prin dăruirea şi abnegaţia lor duc „vestea cea bună a carităţii” peste tot şi mai 
ales acolo unde este nevoie urgentă.

Caritas-ul diecezan, prin iniţiativele întreprinse prin cele trei centre este astăzi prezent peste tot şi îşi urmează cursul 
său specific, care se poate rezuma în: promovarea carităţii, sensibilizarea oamenilor asupra fenomenelor de orice 
formă de sărăcie, ajutorul concret, imediat şi zilnic, celor care sunt în necesitate.

Raportul Centrului Diecezan Caritas Iaşi pe anul 2011 este o dovadă a varietăţii domeniilor unde este implicat şi a 
iniţiativelor pe care le derulează an de an, cu mult folos în rândul oamenilor, începând cu cei mici, continuând cu 
tinerii, fără a-i exclude pe cei în vârstă, pe cei marginalizaţi şi prospectând noi posibilităţi, pentru a oferi un viitor şi 
un loc de muncă multor tineri. 

Împreună cu PS Episcop Petru Gherghel doresc să exprim o vie recunoştinţă pentru fiecare dintre lucrătorii şi  re-
sponsabilii diferitelor secţiuni ale Centrului Diecezan Caritas Iaşi, Caritas Roman şi Caritas Bacău,  pentru munca şi 
profesionalismul de care dau dovadă în toate iniţiativele promovate an de an, făcând din activitatea caritativă un 
adevărat apostolat şi o adevărată evanghelizare. 

Caritas-ul diecezan permite Episcopului să fie prezent în atâtea situaţii de urgenţă, de suferinţă, cu încrederea că 
nimeni nu este uitat, că nici o formă de sărăcie nu este neglijată. Admirăm mult spiritul de slujire socială şi dăruirea 
tuturor lucrătorilor şi voluntarilor de la Centrul Diecezan Caritas şi dorim ca toţi să aibă curajul de a lărgi mai mult 
spaţiile inimii pentru a ajunge la cât mai mulţi dintre cei care suferă şi au nevoie de ajutor, exercitând o adevărată 
„diaconie a carităţii”. 

Cu binecuvântarea noastră pentru un apostolat rodnic şi bogat în fapte de caritate.

Episcop auxiliar Aurel PERCĂ
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Cuvânt înainte

Recunoscători lui Dumnezeu pentru ajutorul mijlocit, evidenţiem prin intermediul prezentului Raportul anual de ac-
tivitate o parte din realizările și împlinirile activităţii desfășurate de Centrul Diecezan Caritas Iași în decursul anului 2011. 

Am început anul sub auspiciile scepticismului, având în vedere criza economică care ameninţa societatea cu un 
blocaj financiar destul de accentuat. Astfel, într-o atmosferă mai puţin prielnică dezvoltării și iniţiativei am strans 
rândurile într-un efort comun de a găsi soluţii noi în vederea ducerii mai departe a aceluiași stindard al carităţii și 
solidarităţii creștine, principii după care Centrul Diecezan Caritas Iași s-a ghidat încă de la înfiinţarea sa. În acest 
efort al nostru nu puteam trece cu vederea priorităţile și șansele pe care o societate aflată în reconstrucţie le oferea 
ţinând cont de identitatea și strategia consacrată a Caritasului în calitate de asociaţie a Bisericii Romano-Catolice, 
căreia i-a fost conferit statutul de utilitate publică încă din anul 2008 ca o încununare a activităţii desfășurate de-a 
lungul timpului în folosul celor în nevoie.

Trăim o perioadă aparte într-o ţară europeană care urmărește anumite standarde de calitate și profesionalism, în 
care nu poţi face abstracţie de provocările noi sau de tensiunile și cerinţele unei societăţi aflată într-o continuă 
schimbare și transformare. De aceea, am fost nevoiţi să răspundem acestor provocări cu gândul de a crea o con-
tinuitate a programelor sociale tradiţionale ale Caritasului Diecezan, dar și de a oferi o stabilitate celor implicaţi în 
aceste structuri: beneficiari, asistenţi sociali și voluntari etc. 

Cu speranţă, am consolidat parteneriatele strategice cu colaboratorii și finanţatorii consacraţi ai asociaţiei, privind 
cu încredere spre oportunitatea pe care o ofereau mult râvnitele fonduri europene nerambursabile. Am avut curajul 
ca, prin propriile forţe, să realizăm un plan cuprinzând mai multe proiecte europene, care ulterior au fost transmise 
spre finanţare entităţilor competente. Așa se face că în prezent ne aflăm în curs de implementare a unui astfel de 
proiect, care a fost gândit ca un liant al priorităţilor Centrului Diecezan Caritas Iași de până acum. 

Într-un an european al voluntariatului, ne-am implicat în mod activ în aprofundarea conceptului de voluntariat prin 
organizarea și desfășurarea a diverse cursuri și activităţi specifice acestui domeniu, având ca obiectiv dezvoltarea 
unei reţele la nivel local.

Mulţumim tuturor celor implicaţi în activităţile Centrului Diecezan Caritas Iași, evidenţiate în prezentul raport. În 
acest sens, îndreptăm un gând de mulţumire către partenerii noștri naţionali și transnaţionali, precum și către co-
laboratori, finanţatori și voluntari. De asemenea, subliniem în mod deosebit implicarea Episcopiei Romano-Catolice 
de Iași, a preoţilor, enoriașilor și a persoanelor consacrate, precum și a tuturor binefăcătorilor pentru susţinerea și 
încrederea acordată.

Director,           Director executiv,
Pr. Egidiu Condac          Pr. Marius Adam
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Centrul de Plasament „Sf. Iosif”, este 
un serviciu de tip familial, cu rezidenţă 
permanentă pentru copii şi tineri 
având, scopul de a apăra drepturile 
copilului aflat în dificultate, şi de a ofer-
iri servicii calitative, care să favorizeze 
dezvoltarea bio-psiho-socială a benefi-
ciarilor. 
Activitatea Centrului 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.

Obiectivul principal pe termen lung al serviciului, este reintegrarea 
socială şi familială a beneficiarilor. Astfel, în anul 2011 două beneficiare 
au  fost reintegrate social sau în familia de origine, fiind primite alte 
trei noi beneficiare în Centru. Majoritatea beneficiarilor, pe perioada 
vacanţelor merg în familiile din care provin, sau în alte familii dispuse să 
le primească în mijlocul lor.

ACTIVITĂŢI DERULATE:
I. Activităţi de educaţie şi formare. Pedagogul social, organizează şi 
participă direct la activitatea de pregătire a lecţiilor beneficiarilor, alături 
de o echipă de voluntari. Pe parcursul anului 2011 au avut loc ore de 
pregătire suplimentară cu beneficiarele din clasa a VIII-a la matematică şi 
română şi cursuri de limbă engleză pentru toate beneficiarele, oferite de 
voluntari permanenţi ai Centrului. 
Beneficiarii Centrului, sunt implicaţi în diferite activităţi de 
autogospodărire, în care se urmăreşte crearea propriei autonomii, 
a capacităţii de autogestiune, şi a formării deprinderilor de viaţă 
independentă.

II. Consiliere personală şi spiritual-psihologică. Provenind dintr-un 
mediu social defavorizat, din familii în cadrul cărora sunt prezente ade-
sea consumul excesiv de alcool şi violenţa, beneficiarii pot avea traume 
psihologice care le pot marca dezvoltarea personală în general. La aces-
te lipsuri şi situaţii defavorizante, se pot adăuga prezenţa unor suferinţe 
psihologice şi spirituale profunde datorate faptului că mulţi dintre ben-
eficiari au unul sau ambii părinţi decedaţi. Astfel, consilierea psihologică 
corelată cu, consilierea spirituală, este una din intervenţiile de bază ale 
serviciului nostru.

III. Activităţi social-cultural-recreative – pe parcursul anului 2011, 
s-au organizat activităţi cu scopul formării şi dezvoltării bio-psiho-so-
ciale a beneficiarelor Centrului:

Centrul de Plasament „Sf. Iosif”



7

- „Caravana Primăverii”, este o activitate în cadrul căreia beneficiarele 
însoţite de coordonatorul centrului, au avut ocazia să viziteze familia de 
origine şi să ofere câte o felicitare şi o floare mamei, bunicii, sau mătuşii, 
cu ocazia sosirii Primăverii. Această activitate a reuşit să îmbunătăţească 
semnificativ, relaţia copiilor cu familiile de provenienţă, iar bucuria plină 
de emoţie s-a făcut prezentă din belşug!  

- Întâlniri cu beneficiarii Centrului Socio-educativ “La Salle”, având ca obiec-
tiv educaţia prin sport şi joc. Prin caracterul nonformal al acestei activităţi, 
s-a obţinut o bună socializare a tinerilor, au fost stimulaţi pentru conlu-
crare în cadrul echipei, acceptarea insuccesului alături de succes, spiritul 
de fair play. 

- Participarea beneficiarelor Centrului de Plasament „Sf. Iosif”, alături de 
beneficiarii Centrului de Plasament „La Salle”,  la un campus intercultural, 
organizat de către Fraţii Şcolilor Creştine Iaşi, în colaborare cu un grup de 
trei educatori francezi, ai Asociaţiei „SEMIL”, din oraşul Lille- Franţa, cam-
pus în cadrul căruia tinerii au  avut ocazia să descopere o altă cultură şi 

valorile acesteia, prin implicarea în activităţi care au vizat sportul, gastronomia şi cultura celor două ţări participante.
- Participarea beneficiarelor la o activitate educativă, care a avut drept scop, prevenirea consumului de droguri legale 

şi ilegale şi conştientizarea beneficiilor aduse de un stil de viaţă sănătos, lipsit de vicii. Activitatea a fost organizată, în 
colaborare cu Departamentul Antidrog cu ocazia „Zilei internaţionale de luptă împotriva tutunului.

- Efectuarea unei  excursii împreună cu beneficiarii, în luna noiembrie la Târgu Neamţ având ca şi scop vizitarea unor 
obiective turistice, şi cunoaşterea naturii.

- Colaborarea cu Asociaţia Primul Pas, la  realizarea unui  stagiu de informare al beneficiarelor Centrului de Plasament 
cu scopul prevenirii consumului de alcool, tutun, precum şi a  conştientizării efectelor negative ca urmare a începerii 
unei vieţii sexuale timpurii.

- Participarea corului de fete la Liturghia transmisă în direct la Radio Iaşi şi la Sfânta Liturghie din cadrul  pelerinajului de 
la Cacica unde au cântat cântece liturgice, alături de corul local, cu ocazia marcării zilei bolnavului.

- Atelierul de confecţionare de felicitări, în care beneficiarii Centrului, au lucrat manual felicitări pentru Crăciun. Scopul 
atelierului a fost, atât de a confecţiona felicitări prin vânzarea cărora, Moş Crăciun să fie ajutat să vină la ei, cât şi de 
a învăţa beneficiarii Centrului noi deprinderi de viaţă independentă şi de a crea un cadru plăcut de socializare şi re-
sponsabilizare.

- Susţinerea unui program de colinde, de către beneficiarele centrului de plasament, la persoanele vârstnice aflate 
în evidenţa  programului de Îngrijire la Domiciliu, spre aducerea unui strop de bucurie în vieţile bâtrânilor prin 
frumuseţea colindelor cântate.
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Obiectivele noastre:
1. Oferirea de sprijin educaţional şi material copiilor din familii asistate.
2. Îmbunătăţirea imaginii de sine prin abordarea unor metode 

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

fiecare copil în parte.
4. Formarea voluntarilor în domeniul de lucru cu copiii.

Servicii oferite
- oferirea de suport educaţional (ajutor în pregătirea temelor, explicarea 

şi aprofundarea noţiunilor predate la şcoală, simulări de teste);
- oferirea unui minim suport material (rechizite, îmbrăcăminte, 

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

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

acestora;
- vizionarea de spectacole, casete video cu scop educativ;
- activităţi cu caracter civic pentru păstrarea curăţeniei şi ordinii;
- iniţierea copiilor în lucrul pe calculator;
- jocuri recreative;
- oferirea unei mese calde zilnice.

Evenimente:
Zece ani pentru Don Bosco: Pe data de 31 ianuarie pentru a marca 10 
ani de activitate, am organizat serbarea „Don Bosco şi copiii”. Elemen-
tul principal al manifestării, a fost reprezentat de către sceneta prin care 
am încercat să aducem în prezent opera şi viaţa Sfântului Ioan Bosco, 
arătându-le celor prezenţi cine a fost şi ce a făcut Don Bosco pentru copii 
şi tineri. Prin programul artistic prezentat, am dorit să informăm, dar în 
acelaşi timp, am căutat să sensibilizăm auditoriul în ceea ce priveşte grija 
pentru aproape, pentru cei fără de ajutor.

Centrul de Resurse pentru Copii şi Ti-
neret „Don Bosco”, proiect de tip „after 
school”, înfiinţat de Caritas în Septem-
brie 2000, se adresează copiilor de 
vârstă şcolară mică care provin din fa-
milii defavorizate şi au un risc crescut 
de abandon şcolar. 

Centrul de Resurse pentru 
Copii şi Tineret „Don Bosco”
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Invăţăm să ne visăm viitorul.  Cu această ocazie a fost vizitat 
Detaşamentul de pompieri din Roman și Ferma Enzo B de la Izvoare, cu 
scopul de a oferi copiilor din mediu defavorizat modele profesionale, pe 
care nu le au în familiile lor ca să poată defini un obiectiv pentru viitorul 
lor, prin confruntarea cu un mediu nou.
Micii cercetaşi. Cu ocazia zilei de 1 iunie pentru cei 60 de beneficiari ai 
centrelor Don Bosco din Iaşi şi Buruieneşti a fost organizată, o excursie 
la Cetatea Neamţului şi la grădina zoologică Radu Vodă. Impactul asupra 
copiilor a fost unul de nedescris deoarece a fost prima experienţă de 
acest gen şi o ocazie de a vizita locuri despre care doar în cărţi au mai 
citit.
Familie devino ceea ce eşti. Sub această egidă s-a desfăşurat, în perio-
ada 31 ianuarie-6 februarie 2011, campusul iniţiat de către Biserica „Sfân-
ta Tereza a Pruncului Isus” din Iaşi. Centrul „Don Bosco” , a fost invitat să 
participe cu un număr de 10 beneficiari. Aceştia  au participat la ateliere 

de pictură, canto, sculptură, dansuri populare, teatru, desen, balet şi alte jocuri educative care le-au dat posibilitatea 
să se dezvolte şi să se afirme într-un mod creativ.
Confruntare între generaţii. În cadrul acestei activităţi, copiii din Centrul Don Bosco Buruineşti au mers în sat şi 
au luat interviuri de la persoanele vârsnice, în legătură cu modul în care şi-au trăit copilăria. Din toate informaţile 
strânse, au reuşit să descopere că prin discuţiile cu bătrânii, pot învăţa istoria satului şi să afle multe lucruri pe care 
nu le ştiau. 
Un strop de culoare şi suflet. Cele două Centre Don Bosco din Iaşi şi respectiv Buruieneşti, s-au bucurat de vizita 
a trei voluntari străini, doi dintre ei fiind voluntari italieni în cadrul asociaţiei „Aiuta Il Bambini” din Italia, iar cel de-
al treilea fiind în cadrul Centrului Caritas ca urmare a unei colaborări dintre organizaţia noastră şi AIESEC. Această 
perioadă a fost una plină de culoare şi suflet dat fiind dinamismul şi energia insuflată de către cei trei voluntari. Pe 
lângă acest fapt, copiii au avut ocazia să ia contact cu persoane străine cărora le-au adresat întrebări despre ţara 
şi civilizaţia pe care o reprezintă.. Dacă cei doi voluntari italieni, Giulio şi Isabel, au pregătit pentru copii diferite 
momente artistice de clovnerie şi teatru, Jeyhuna, voluntara din Azerbaijan a oferit copiilor lecţii gratuite de limba 
engleză. 
Violenţa nu e o cale spre educaţie. Părinţii copiilor au fost invitaţi să participe la o serie de întâlniri tematice, 
pentru a  cunoaşte mai bine metodele educative şi pedagogice recomandate în relaţia cu copiii lor. Scopul acestor  
întâlniri, a fost acela de a dezvolta abilităţile parentale, pentru a conştientiza şi a afla despre metodele educaţionale 
non-violente, metode pe care anumiţi părinţi le uită şi folosesc violenţa pentru a-şi „educa” copiii. 

Mărturii  beneficiari
„Pentru mine Centrul „Don Bosco” este un loc minunat în care învăţ în fie-
care zi să îmi construiesc viitorul și să îmi îndeplindesc visele. Părinţii mei 
sunt plecaţi din ţară iar singura mea familie acum este bunica. La Centrul 
„Don Bosco” mi-am găsit o a doua familie care mă sprijină și îmi arată cât 
de mult însemn pentru cineva.” (Gabi)

„Nu am destulă școală pentru a-mi putea ajuta copilul la teme. Nu mai 
știam nici măcar să mă joc cu el sau să râd de năzdrăvăniile pe care le 
făcea. Uitasem că un copil este o rază de speranţă și lumină. În anul în 
care fetiţa mea a fost la „Don Bosco” am învăţat din nou să fiu o mamă 
bună, și chiar dacă sărăcia uneori mă ajunge, încerc să fiu alături de co-
pilul meu învăţând în fiecare zi o lecţie de supravieţuire.” (mamă)
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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 prin intermediul proiectelor de ajutor 
individual care urmăresc în om unicitatea şi demnitatea.

3. Favorizarea unui model de solidaritate între persoanele din comu-
nitate prin organizarea de cursuri de formare pentru adulţi aflaţi în 
dificultate.

4. Realizarea de legături solide, de colaborare atât între reţele interne 
cât şi în reţeaua internaţională.

5. Primirea, ascultarea şi orientarea persoanelor aflate în dificultate în 
acord cu nevoile lor.

6. Lansarea de mesaje şi antrenarea lumii creştine şi societatea civilă în 
direcţia unei mai bune cunoaşteri a realităţilor din teritoriu.

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 socie-
tatea în acest demers de sprijinire a individului. 

Activităţi:
Acordarea de consilere, consultanţă şi suport material familiilor 
aflate în dificultate
Pe parcursul anului 2011, s-au acordat 240 de servicii de consiliere 
individuală, 975 servicii de informare şi orientare pentru persoane/familii 
defavorizate, 250 servicii de sprijin material şi servicii de consultanţă în 
vederea găsirii unui loc de muncă pentru un număr de 30 de persoane 
aflate în dificultate.

Biroul de Asistenţă Socială Caritas 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 cate-
gorii.

Biroul de Asistenţă 
Socială Caritas
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Realizarea de interviuri iniţiale pentru identificarea şi ierahizarea 
nevoilor persoanelor/ familiilor defavorizate
În anul 2011 au fost realizate interviuri iniţiale pentru identificarea 
nevoilor și oferirea unor servicii de informare și orientare pentru un 
număr de 975 persoane defavorizate.

Realizarea de proiecte de intervenţie pentru fiecare caz ţinând 
cont de nevoile fiecaruia
În perioada ianuarie - decembrie 2011 au fost realizate un număr de 155 
planuri de intervenţie individuală pentru familiile aflate în dificultate în 
vederea găsirii unor soluţii la problemele lor.

Evenimente:
„Un mărţişor pentru un zâmbet”
În luna martie Biroul de Asistenţă Socială Caritas Iaşi, a derulat o cam-

panie de strângere de fonduri intitulată „Un mărţişor pentru un zâmbet”, pentru a face o bucurie mamelor defavori-
zate, care de multe ori uită să zâmbească din cauza nevoilor şi a situaţiilor foarte dificile, pe care le traversează! În 
acestă perioadă, voluntarii Biroului de Asistenţă Socială Caritas au confecţionat mărţişoare, care au fost expuse spre 
vânzare în cadrul mai multor expoziţii. 
În ziua de 8 martie, 15 mămici, beneficiare ale Biroului de Asistenţă Socială Caritas, au primit flori, dulciuri pentru 
copii, zâmbete şi multe încurajări, care le-au făcut să uite măcar, pentru câteva momente de grijile şi lipsurile zilnice 
cu care se confruntă. Au primit cu emoţie florile şi ne-au mulţumit din suflet pentru sprijinul pe care îl acordăm de 
fiecare dată când avem ocazia.

„O bucurie în preajma sărbătorilor pascale”
În luna aprilie 2011 un număr de 15 familii defavorizate, care s-au implicat de-a lungul timpului în activităţile 
proiectului Biroul de Asistenţă Socială au beneficiat de câte un pachet cu alimente specifice pentru Paşte. Familiile, 
au primit cu emoţie şi bucurie gestul nostru, care le-a adus o rază de speranţă în preajma Sărbătorilor Pascale. 

„Sărbătoarea familiei”
În data de 18 mai, a fost organizată o activitate pentru 12 părinţi şi 28 de copii beneficiari în cadrul Biroului de 
Asistenţă Socială Caritas. Scopul activităţii a fost de a sărbători împreună ziua familiei într-un ambient familial şi de 
a ne aminti cât de importantă este familia, de a ne bucura împreună şi de a-i ajuta cu informaţii şi suport pe cei ce 
au dificultăţi în viaţa lor de familie.  În urma discuţiilor, s-au conturat câteva soluţii pentru a reduce tensiunile, care 
apar în familie şi s-au prezentat câteva reguli care trebuie respectate între soţi pentru a avea un climat familial de 
armonie şi de comuniune. În cadrul activităţii, pentru copii s-au organizat mai multe surprize frumoase la care au 
participat cu multă implicare şi bucurie. 

„O bucurie în dar de Crăciun”
Frumuseţea Crăciunului ne aduce în suflet o mare bucurie sărbătorind, Naşterea lui Isus şi dorinţa de a fi alături de 
cei aflaţi în nevoie. Biroul de Asistenţă Socială Caritas Iaşi, a făcut o bucurie în preajmă sărbătorii Crăciunului unui 
număr de 35 de familii aflate în dificultate prin distribuirea de pachete cu alimente de Crăciun şi cadouri frumoase 
pentru copii, aduse din partea unor oameni care au depus mult efort şi dăruire pentru a face această bucurie copi-
ilor aflaţi în nevoie.

Mulţumim voluntarilor şi binefăcătorilor, care ne-au sprinjinit în iniţiativele noastre, de a fi aproape de cei aflaţi în 
dificultate.
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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 achiziţionare a deprinderi-
lor de viaţă independentă.

- Monitorizarea beneficiarilor, după părăsirea proiectului, timp de 6 luni.

Activităţi şi rezultate
1. Calificarea  tinerilor beneficiari
În martie 2011, o grupă de 6 tineri a dat examenul final pentru obţine-
rea certificatului de calificare, iar în iulie a început cursurile o altă serie 
formată din 11 tineri. Orele de formare teoretică au alternat cu cele de 
formare practică, tinerii având acces la informaţii noi, începând cu mo-
dalităţile de comunicare în cadrul unei comunităţi şi terminând cu noţi-
uni tehnice, specifice calificării de tâmplărie. Ca în fiecare an, practica s-a 
realizat în incinta atelierului de tâmplărie de la Bârnova, unde tinerii au 
fost în permanenţă asistaţi, atât de maistrul instructor, cât şi de persona-
lul angajat în atelier.  După 6 luni de calificare, tinerii care au promovat 
cursul şi examenul final au primit diplome de „Tâmplar universal”, recu-
noscute de autorităţile în domeniu.
 
2. Seminarii de formare, de achiziţionare a deprinderilor de 
viaţă şi activităţi de socializare
O activitate de bază a Programului este reprezentată de organizarea se-
minariilor de formare şi de achiziţionare a deprinderilor de viaţă inde-
pendentă. Voluntarii, studenţi la facultăţi cu profil social, pregătesc dife-
rite teme de interes pentru tineri, pe care le prezintă apoi acestora într-o 
formă cât mai accesibilă şi mai atractivă: efectele consumului de droguri, 

„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 al-
coolici, familii monoparentale sau nu-
meroase, situaţie financiară deficitară).

Centrul de inserţie socio-profesională 
pentru tineri în dificultate
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contravenţii şi infracţiuni, utilizarea tehnologiei moderne, modalităţi de 
prezentare în faţa unui angajator. 

3. Consiliere psihologică individuală şi de grup
Pe toată perioada derulării proiectului tinerii beneficiază de ședinţe de 
consiliere cu un psiholog autorizat sau cu voluntari activi în cadrul pro-
iectului, absolvenţi ai Facultăţii de Psihologie. Aceste întâlniri se realizea-
ză în cadrul echipei  sub formă de joc de rol sau individual într-un spaţiu 
special amenajat. Consilierea este considerată în cadrul Programului un 
serviciu de tip suport și vine fie la iniţiativa tinerilor, când ei solicită în 
mod direct acest lucru, fie la iniţiativa personalului autorizat,  dacă  acest 
tip de intervenţie este considerat ca fiind util pentru evoluţia beneficia-
rilor.

4. Monitorizarea tinerilor 
După finalizarea cursurilor, angajatorii din domeniul tâmplăriei, colaboratori sau parteneri în programul social, sunt 
contactaţi de echipa de proiect în vederea plasării tinerilor pe piaţa forţei de muncă. Unii dintre ei lucrează şi în 
acest moment la locurile de muncă identificate cu ajutorul echipei, alţii evoluează în timp către un loc de muncă 
mai bine plătit angajându-se chiar şi în străinătate în baza certificatului tradus şi apostilat. 
Atât pe perioada cursurilor de calificare, cât şi în perioada de monitorizare, echipa de proiect s-a deplasat periodic la 
domiciliul beneficiarilor pentru a putea identifica toate nevoile reale ale acestora, dar şi pentru a le cunoaşte familia, 
un factor deosebit de important în evoluţia tinerilor.

5.  Proiectul „Vreau să fiu fermier european” în colaborare cu 
Asociaţia „Enzo B” – Ferma Izvoare, Comuna Răchiteni
În luna august a fost implementat un proiect de informare, instruire, con-
siliere, asistenţă și alte servicii suport pentru promovarea și dezvoltarea 
competenţelor agrare în rândul tinerilor, viitori fermieri din localităţile în-
vecinate comunei Răchiteni, cu scopul dezvoltării de activităţi agricole cu 
caracter profesionist. Obiectivele acestei acţiuni au vizat conștientizarea 
de către tinerii fermieri a avantajelor pentru agricultură privind utilizarea 
tehnologiei performante în detrimentul tehnologiei tradiţionale dar și a 
importanţei iniţierii de proiecte agricole în contextul finanţării UE.
Proiectul a fost iniţiat, organizat, susţinut financiar şi logistic, de către 
Asociaţia „Enzo B”, dar printre beneficiari s-au numărat şi tineri din pro-
gramul de tâmplarie. Centrul Diecezan Caritas Iaşi s-a implicat în scrierea 
proiectului şi a pus la dispoziţie personal calificat care să asigure partea 
tehnică pe perioada derulării proiectului, dar şi  partea informaţională, 

legată de accesarea fondurilor europene sau de dezvoltarea abilităţilor de comunicare.
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Biroul antidrog Caritas reprezintă o resursă pentru comunitatea 
ieșeană în prevenirea consumului de droguri.

În anul 2011 activităţile din cadrul biroului antidrog au fost orientate 
către cinci componente principale:
• Oferirea de servicii directe de consiliere psihosocială individual benefici-

arilor direcţi;
• Activităţi de cercetare;
• Lucru în reţea (networking);
• Activităţi de petrecere a timpului liber de către tineri ca formă alternati-

vă la consumul de droguri.

Ca urmare a importanţei biroului antidrog și a serviciilor oferite în cadrul 
acestuia, în luna septembrie 2011, acestui program social i-a fost reînno-
ită acreditarea pentru o perioadă de trei ani de către comisia de evaluare 
din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Iași. 

Networking
Centrul Diecezan Caritas Iași, prin Biroul de Prevenire, Evaluare și Con-
siliere Antidrog a devenit membru în cadrul reţelei „R. R. R. - Reducerea 
riscului de recidivă după închisoare” alături de 17 instituţii guvernamen-
tale și neguvernamentale din Iași. Pe parcursul anului, specialiștii Caritas 
și-au adus contribuţia la elaborarea protocolului și pentru stabilirea ca-
drului logic de funcţionare a reţelei. 

Servicii de consiliere
Activităţile directe oferite în cadrul serviciului de prevenire, evaluare și 
consiliere antidrog au fost concentrate pe acordarea serviciilor de consi-
liere psiho-socială pentru persoanele consumatoare de droguri și mem-
brilor familiilor în care există dependenţi de droguri legale și ilegale dar 
și pe cercetare și studii sociologie. Astfel, de-a lungul anului 2011 au fost 

Programul antidrog face parte 
din reţeaua naţională antidrog a 
Confederaţiei Caritas România, 
funcţionează în Iaşi începând cu data 
de 1 Noiembrie 2006 şi este acreditat 
drept „Serviciu de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog” de către Comisia 
de Acreditare a Furnizorilor de Servicii 
Sociale din cadrul Direcţiei de Muncă, 
Solidaritate Socială şi Familie Iaşi.

Biroul de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog
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oferite servicii de consiliere psiho-socială pentru 8 persoane, 2 dintre 
acestea fiind dependente de substanţe etnobotanice, 3 dintre acestea 
fiind consumatoare de alcool, iar în alte 3 situaţii fiind vorba de suport 
emoţional acordat membrilor familiilor în care există dependenţă de al-
cool și substanţe ilegale. 
Rezultatele directe ale serviciilor de consiliere psihosocială au reprezen-
tat echilibrarea relaţiilor și îmbunătăţirea comunicării dintre membrii fa-
miliilor consiliate dar și un ajutor concret oferit tinerilor ieșeni avuţi în 
asistenţă pentru ca aceștia să renunţe la frecventarea unor locaţii și a 
unor anturaje în care se consumau și se traficau droguri.

Cercetare
Și în anul 2011 au fost continuate activităţile de cercetare. Astfel, pe par-
cursul a patru luni de zile a fost derulat un studiu sociologic care a con-
stat în elaborarea și aplicarea unui chestionar unui număr de 800 de elevi 

din cadrul Grupurilor Școlare „Ștefan Procopiu” Iaşi, „Anghel Saligny” Iași și „Mihail Sturdza” Iași. 
Chestionarul a fost întocmit de către cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Uni-
versitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, împreună cu specialiști ai Programului Antidrog implementat în România de 
către Confederaţia Caritas România, iar cercetarea s-a derulat în patru regiuni din ţara noastră: Iași, Cluj Napoca, 
Timișoara și Brașov.

Activități de petrecere a timpului liber de către tineri 
În luna mai voluntari și beneficiari ai Biroului Antidrog au format o echipă de fotbal în cadrul competiţiei sportive 
„Cupa Prieteniei la Fotbal”, ediţia a IV a. Această întrecere sportivă a fost sponsorizată de către Episcopia Romano 
Catolică de Iași, iar scopul implicării beneficiarilor și voluntarilor a fost acela de promovare a unei vieţi sănătoase prin 
sport, un obiectiv esenţial fiind petrecerea timpului într-o formă dezirabilă.

Educație, promovarea voluntariatului şi formare de tineri specialişti
• au fost recrutaţi, formaţi și implicaţi 12 voluntari;
• În cadrul campaniei de promovare a voluntariatului „Caritate prin Misiune și Implicare Socială”cei doi specialiști ai 
serviciului antidrog au participat la următoarele sesiuni:
 - Săbăoani, 5 martie 2011 – Asistent social Mariana URSAN
 - Bacău, 9 aprilie 2011 – Asistent social Cătălin ASĂVOAEI
• 14 beneficiare ale Centrului de Plasament „Sf. Iosif”, au beneficiat de o activitate educativă care a avut drept scop 
prevenirea consumului de droguri legale și ilegale. Activitatea a fost organizată în colaborare cu biroul de asistenţă 
socială a centrului cu ocazia „Zilei internaţionale de luptă împotriva tutunului” aceasta fiind marcată în fiecare an în 
data de 31 mai;
• 6 tineri specialiști, absolvenţi de facultăţi cu profil socio-uman sau care derulează activităţi de internship în cadrul 
organizaţiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale, au fost formaţi în luna decembrie în cadrul semi-
narului „Fii informat, fii responsabil, fii solidar!”.
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În 2011, echipa de îngrijiri la domiciliu, formată din 55 de angajaţi, 
împreună cu cei 100 de voluntari ai  programului, au asistat la domiciliu 
un număr de 1546 persoane, cărora li s-au oferit:
• 275.126 servicii medicale, 
• 123.867 îngrijiri de bază,
• 112.253 servicii comunitare.  

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

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

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

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

Evenimente:
Vizite speciale în prag de sărbătoare
Cu ocazia sărbătorilor pascale, de 8 Martie și cu ocazia sărbătorilor 
de Crăciun, angajaţii centrelor de Îngrijire la Domiciliu, însoţiţi de vol-
untari, au realizat vizite cu caracter festiv la domiciliul beneficiarilor, 
aducându-le în suflete, bucuria şi recunoştinţa specifică acestor mo-
mente speciale din viaţa lor.
Cu aceste ocazii, persoanele vârstnice aflate în dificultate, au primit cu 
sprijinul sponsorilor locali pachete cu alimente.

Scopul programului este creşterea 
calităţii vieţii şi a gradului de integra-
re 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.

Programul „Servicii de Îngrijire 
la Domiciliu”
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Pelerinajul persoanelor bolnave la Cacica, 
organizat la data de 13 mai 2011
In data de 13 Mai 2011, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a organizat, în co-
laborare cu Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară a Episcopiei Diecezei de 
Iaşi, precum şi împreună cu Parohiile Romano-Catolice din dieceza 
noastră, cea de-a patra ediţie a pelerinajului persoanelor bolnave, la nivel 
diecezan, la Sactuarul Marian de la Cacica, Jud. Suceava. Evenimentul, 
a marcat Ziua Mondială a Bolnavilor, cu această ocazie participând un 
număr de peste 800 de persoane vârstnice, precum şi beneficiari ai Cen-
trelor de Îngrijire la Domiciliu. 

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 
ce au avut ca scop aducerea în centrul atenţiei comunităţii, vârsta a treia şi probleme ei. 

Colecta din Postul Mare
Mulţumim 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 persoanele vârstnice, imobilizate la pat sau la domi-
ciliu, asistate prin Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”.  De asemenea, le mulţumim şi celor din diaspora care, 
departe de casă fiind, au sprijinit activităţile noastre prin participarea lor la a treia ediţie a campaniei „Întoarce-ţi 
privirea spre casă”.

Mărturii beneficiari:
„Mă numesc Maria şi am 78 de ani. Vă mulţumesc că îmi sunteţi alături în aceste clipe când puterile m-au părăsit. 
Faptul că veniţi să mă vizitaţi mă întăreşte ca să-mi pot duce crucea până la sfârşit. Să vă ajute Bunul Dumnezeu în 
tot ceea ce faceţi. Mă voi ruga şi eu să vă  întărească să realizaţi mai departe fapte bune.” (Maria, Suceava)

„Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru mine şi pentru familia mea. Beneficiem de servicii de îngrijire la domiciliu 
din anul 2008 şi suntem bucuroşi că aţi rămas alături de noi în tot acest timp. Ne-aţi alinat durerile şi ne-aţi umplut 
inima de bucurie atunci când ne-aţi călcat pragul casei. Nu putem decât să vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut 
pentru noi.” (Familia M., Iugani)

„Numele meu este Ana şi am 87 de ani. Din cauza problemelor mele de sănătate sunteţi alături de mine aproape în 
fiecare zi din săptămână. Vă mulţumesc că veniţi cu atâta disponibilitate mereu şi îmi alinaţi durerea.” (Ana, Bacău)

„Îmi faceţi o mare bucurie de fiecare dată când mă vizitaţi şi sunt sigură că veniţi datorită rugăciunii mele de a nu 
fi singură. Ajutorul pe care mi-l oferiţi contează foarte mult pentru mine, fie că mă vizitaţi sau îmi luaţi tensiunea, 
sau îmi aduceţi medicamente, eu mă bucur foarte mult. Singurătatea e boală grea pentru bătrâneţe iar personalul 
Centrului mă ajută să uit de singurătate şi mă înveselesc de fiecare dată cand vin la mine.” (I. Veronica, 67 ani Iaşi).

„E greu să fii bătrân şi singur, uitat de toţi. Nu avem ce să punem pe masă, pensia e mică, medicamentele sunt tot 
mai scumpe. Personalul din cadrul Caritas mă ajută foarte mult. Îmi aduc medicamente, mă însoţesc la medicul de 
familie și îmi fac cumpărăturile necesare. Sprijinul lor este foarte important pentru mine pentru că mă ajută să trec 
mai uşor peste probleme şi mă încurajează de fiecare dată .” (I. Maria, 79 ani, Iaşi)
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Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap este o re-
ţea naţională, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu 
handicap şi promovarea integrării lor în societate.

Servicii oferite :
• Informare și Consiliere. Prin consiliere, se urmăreşte clarificarea pro-

blemelor cu care se confruntă clienţii şi sprijinirea acestora, în descope-
rirea resurselor proprii pentru a le soluţiona. Aceasta, se realizează în ca-
drul unor întâlniri, care pot avea loc, fie la sediul biroului, fie la domiciliul 
clientului. 

• Promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi și lobby. Sco-
pul actrivităţii de promovare este de a sprijini persoanele cu dizabilităţi în 
lupta lor pentru asigurarea drepturilor şi îmbunătăţirea lor, prin influenţa-
rea politicilor sociale din domeniu şi a administraţiei, prin îmbunătăţirea 
imaginii persoanelor cu dizabilităţi şi reprezentarea problemelor lor la 
nivelul diferitelor foruri. 

• Integrarea persoanelor cu dizabilităţi. În cadrul programului, in-
tegrarea persoanelor cu dizabilităţi, se realizează prin acţiuni cum ar fi: 
campanii de informare şi sensibilizare, organizare de activităţi cu şi pen-
tru persoanele cu dizabilităţi, cursuri pentru părinţi, aparţinători ai per-
soanelor cu dizabilităţi şi specialişti, campanii de advocacy, organizarea şi 
derularea de activităţi împreună cu persoanele fără dizabilităţi.

• Organizarea și derularea de grupuri de suport. Scopul grupurilor 
de suport, este ca membrii săi să se ajute reciproc, bazându-se pe experi-
enţa lor proprie de a lupta împreună pentru drepturile lor. Membrii unui 
grup de suport, pot să fie persoane cu dizabilităţi, părinţii/aparţinătorii 
acestora, profesionişti care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, grupuri/
organizaţii care au aceleaşi interese. 

• Formare/perfecţionare. Organizarea de cursuri de formare pentru per-
soanele cu dizabilităţi şi familiile lor, cu scopul refacerii şi/sau dezvoltării 
capacităţilor acestora pentru depăşirea situaţiilor de nevoie. Acest servi-
ciu, urmăreşte şi organizarea de cursuri pentru specialiştii care lucrează 
cu persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor.

Programul funcționează în municipiul 
Iaşi din luna aprilie a anului 2001 fiind 
implementat de către Confederaţia 
Caritas România.
Viziunea noastră este „O lume în care 
B.A.C.H. oferă servicii complexe printr-
o echipă multidisciplinară, colaborând 
eficient cu autorităţile locale şi alte 
ONG-uri”.
Misiunea noastră este de a contribui 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii per-
soanelor cu dizabilităţi, prin activităţi 
cu şi pentru aceştia şi comunitatea 
în care trăiesc, axându-ne pe nevoile 
acestora şi facilitând colaborarea fac-
torilor implicaţi, pentru ca persoanele 
cu dizabilități să aibă o viaţa mai bună 
fiind integrate în societate şi având 
şanse egale.

Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru 
persoane cu Handicap  Iaşi
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• Voluntariat. Munca cu voluntarii se realizează, în scopul sprijinirii activi-
tăţii coordonatorilor şi pentru a oferi sprijin adiţional în derularea servici-
ilor B.A.C.H. Voluntarii pot să fie orice persoane dornice să ajute, care au 
abilităţile necesare pentru a desfăşura o astfel de activitate respectând 
valorile promovate de către programul B.A.C.H.

Activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2011:
• „Dezvoltarea economiei sociale pentru 
persoanele cu dizabilităţi fizice”
Proiect derulat de către Fundaţia Motivation România, în parteneriat cu 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi prin programul BACH. Finanţarea este sus-
ţinută de 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 îmbunătăţirii gradului 
de integrare socială şi pe piaţa muncii. 

În cadrul proiectului, au avut loc 4 activităţi adresate persoanelor cu dizabilităţi şi specialiştilor care lucrează cu 
aceştia:
1. Seminar “Abilităţi de viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi”, desfăşurat în ziua de 4 februarie 2011, 

în Sala Albastră a Centrului Diecezan Caritas Iaşi. Seminarul s-a adresat specialiştilor din domeniile social, medical 
şi kinetoterapeutic, beneficiind de participarea unor  reprezentanţi ai unor instituţii de stat şi organizaţii nonguver-
namentale care oferă servicii persoanelor cu dizabilităţi.

2. Schimb de bune practici în derularea proiectului „Dezvoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi 
fizice din România”, desfăşurat în ziua de 31 mai 2011 la  Iaşi (Sala Tokio a Hotelului Ramada). Scopul seminarului a 
fost îmbunătăţirea cunoştinţelor specifice, dezvoltarea capacităţii de transfer de informaţii şi experienţă precum şi 
identificarea practicilor de succes în furnizarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi fizice.

3. Tabăra pentru persoane cu dizabilităţi şi însoţitori – acţiunea s-a desfăşurat în perioada 14 – 19 iunie 2011, în Tabă-
ra Fundaţiei Motivation, din localitatea Văratec din judeţul Neamţ. La tabără, au participat un număr de 12 persoa-
ne cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, voluntari.

4. Seminar „Abilităţi de viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi”, desfăşurat în perioada 06 – 07 octom-
brie 2011, la Hotelul Rapsodia din municipiul  Botoşani. La eveniment, au participat un număr de 13 persoane cu 
dizabilităţi fizice şi 10 membrii ai familiilor acestora urmărindu-se, promovarea şi susţinerea dezvoltării abilităţilor 
de viaţă independentă, în rândul persoanelor cu dizabilităţi fizice.

• Servicii de Kinetoterapie oferite la domiciliul beneficiarilor  BACH
Proiectul este în parteneriat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, secţia Kinetoterapie şi Motricitate Specială din 
cadrul Universităţii “Al. I. Cuza Iaşi” şi constă în oferirea de servicii kinetoterapeutice persoanelor cu dizabilităţi. Servi-
ciile, sunt oferite de către studenţii din anul terminal şi masteranzi, fiind supervizaţi de un specialist în domeniu. Ofe-
rirea serviciilor de kinetoterapie urmăreşte, sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în procesul de recuperare activă.

Evenimente:
• „Sport dincolo de bariere”. 
Acţiunea a avut loc în ziua de 08 octombrie 2011, în faţa Primăriei Municipiului Iaşi şi a avut ca scop, informarea şi 
sensibilizarea publicului, cu privire la potenţialul persoanlor cu dizabilităţi şi de conştientizare a prezenţei acestor 
persoane în viaţa comunităţii.
Evenimentul, a fost în parteneriat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi şi  
a cuprins demonstraţii ale unor sporturi practicate de către persoane cu dizabilităţi. Au avut loc demonstraţii de 
GOALBALL, între copiii nevăzători de la Liceul „Moldova” pentru deficienţi de vedere, din Târgu Frumos,  precum şi 
demonstraţii de baschet în fotoliu rulant, practicat de către persoane cu dizabilităţi locomotorii, voluntari în cadrul 
Biroului de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap. 
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Pentru Proiectul Intervenţii în situaţii de urgenţă și calamităţi naturale 
anul 2011 a fost un an liniștit. Nu au fost evenimente negative importante 
care să necesite intervenţia noastră.

Astfel, în acest an am finalizat intervenţia pe termen lung de după 
inundaţiile din 2010, în satele care au fost lovite de inundaţii în anul 
2010: Rotunda și Buruienști din judeţul Neamţ.

Dupa ce în anul 2010 Centrul Diecezan Caritas Iași a distribuit alimente, 
produse de igienă personală, pături și saltele, și a început intervenţia 
pe termen lung, în anul 2011 s-au finalizat programele de reparaţii, 
construcţii și distribuţii de materiale de construcţii.

În Buruienești și Rotunda au fost continuate achiziţiile și distribuţia de  
materiale de construcţii, echipele de muncitori au continuat și finalizat 
reparaţia caselor, iar unele locuinţe au fost dotate cu mobilier.

În Buruieneţti au fost finalizate reparaţiile caselor la cele 50 de familii 
selecţionate prin achetele sociale, iar în Rotunda au fost finalizate 
reparaţiile la cele 20 de familii care au fost evaluate de asistenţii sociali. 
Beneficiarii au primit materiale de construcţii, în funcţie de evaluările 
tehnice făcute de specialiștii care au mers în fiecare casă, au făcut 
măsurători și au asigurat consultanţă tehnică. Pentru familiie care nu 
puteau să efectueze singure reparaţiile, Caritas a angajat o echipă de 
muncitori care au executat lucrările de reparaţii și au refăcut 15 sobe din 
teracotă. 

A fost finalizată și construcţia casei pentru o familie cu patru copii a 
cărei locuinţă era foarte avariată și nu a primit nici un ajutor din partea 
autorităţilor. Casa acestei familii era foarte avariată și nu mai putea fi 
locuită. Pentru această familie Caritas a construit o casă nouă și a dotat-o 
cu mobilier.

Proiectul de intervenţii în situaţii de 
urgenţă şi calamităţi naturale face 
parte din reţeaua naţională Emer-
gency din cadrul Confederaţiei Caritas 
România. 

Intervenţii în situaţii de 
urgenţă și calamităţi naturale
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În Buruienești, Centrul Diecezan Caritas Iași a distribuit în primavara anului 
2011, prin programul agricol, pachete cu seminţe de legume, astfel dând 
posibilitatea celor care care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor 
să aibă un nou început și din acest punct de vedere. 320 de familii, a 
căror culturi au fost distruse de inundaţii, au fost foarte bucuroase să 
primească aceste pachete, deoarece culturile lor fiind distruse, nu au 
avut posibilitatea să își adune singuri seminţele de legume pentru a fi 
plantate anul următor.

Spre sfârșitul anului 2011, Centrul Diecezan Caritas Iași a intervenit și la 
două incendii. Două familii, una din Baraţi, jud. Bacău și una din Miroslava, 
jud. Iași, au fost ajutate , după ce casele în care locuiau au luat foc și au 
fost distruse parţial. După evaluarea socială și tehnică, cele două familii 
au fost ajutate cu materiale de construcţii pentru reabilitarea urgentă a 
caselor, având în vedere că incendiile au avut loc în sezonul rece. 

În același timp,  Centrul Diecezan Caritas Iași a continuat programul de Reducere a Riscului de Dezastre. De acest 
program au beneficiat copiii, care au învăţat printr-o poveste și prin jocuri cum să reacţioneze în cazul unui dezastru 
și ce trebuie să facă pentru a preveni astfel de situaţii.Crabul Herman, eroul principal al acestei povești, care a trecut 
prin cutremure, inundaţii și incendii a fost un exemplu pentru copii.

Au fost organizate și câteva întâlniri cu grupul de voluntari pentru a continua pregătirea comunităţii pentru situaţii 
de urgenţă. 

Ne dorim pentru anul 2012 să nu avem programe de intervenţie, sa nu se producă dezastre naturale, însă suntem 
pregătiţi pentru a interveni și pentru a ajuta oamenii din regiunea Moldova daca va fi nevoie.
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Obiective
Obiectivul principal al departamentului, este creşterea semnificativă a im-
plicării sociale a persoanelor voluntare. Printre obiectivele departamen-
tului 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.
Fiind Anul European al Voluntariatului şi a Cetăţeniei Active, Centrul Diece-
zan Caritas Iaşi  a promovat voluntariatul în cursul anului 2011 prin diferite 
activităţi şi programe, fie în colaborare cu diverse alte organizaţii şi insti-
tuţii locale sau naţionale, fie prin iniţiativa Centrului şi a voluntarilor noştri. 

Formarea voluntarilor
În perioada februarie-iunie şi în octombrie 2011, au avut loc cursurile de 
formare „Caritate prin misiune şi implicare socială”, cursuri desfăşurate în 
toate Decanatele din Dieceza de Iaşi. Formarea de voluntari în comunitate, 
în parohiile din Dieceza de Iaşi s-a realizat, tocmai pentru a veni în întâm-
pinarea problemelor din comunitate, prin identificarea cât mai corect a 
problemelor existente în Dieceza de Iaşi şi prin implicarea voluntarilor din 
comunitate, în rezolvarea sau ameliorarea acestora.
La aceste cursuri au participat un număr de 227 de persoane din 70 de pa-
rohii din Dieceza de Iaşi, persoane dornice a se implica ca voluntari în co-
munitate prin dedicarea timpului, în scopul învăţării ajutorării semenilor. 
Cursurile, au avut loc în: Butea, Sãbãoani, Piatra-Neamţ, Bacãu, Moineşti, 
Suceava, Oneşti, Galbeni şi Iaşi. 
Vineri, 13 mai, a avut loc cursul de formare a liderilor de voluntari, curs 
organizat în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, la care au parti-
cipat cei mai implicaţi 16 voluntari  Caritas din diferite programe şi proiec-
te. În organizarea acestui curs, am pornit de la premisa că formarea unui 
voluntar presupune formarea unui om pe care să te poţi baza, a unei per-
soane responsabile şi competente, capabilă de a coordona grupuri mici 
de voluntari şi de  a-şi asuma responsabilităţi.

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

Voluntariat
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Pe lângă toate acestea, voluntarii au putut învăţa ce înseamnă leadershi-
pul, au primit recomandări pentru a fi un bun lider şi au putut descoperi 
împreună care sunt caracteristicile liderului.

Implicarea voluntarilor în comunitate, 
prin participarea în acţiuni de solidaritate

Evenimente:
Pentru cea de-a doua oară consecutiv, voluntarii Centrului Diecezan Cari-
tas Iaşi, au participat activ la unul dintre cele mai mari proiecte de ecologi-
zare din ţară, Let`s Do It, România! - Ziua de Curăţenie Naţională. 
Scopul acestei acţiuni, a fost acela de a aduna cât mai multe gunoaie, de 
a sensibiliza şi responsabiliza comunitatea cu privire la aruncarea abuzivă 
a deşeurilor în locuri publice. Încă o dată, aceştia au demonstrat că le pasă 
de natură şi de ţara în care locuiesc şi au ieşit să cureţe pădurile de deşeuri.

Sâmbătă, 7 mai, s-a dat start la ecologizare, împreună cu angajaţii Apollo Mod Distribution, peste 100 de voluntari 
Caritas au dat curs invitaţiei Păstrăm Iașul curat. A fost o campanie extrem de binevenită şi de reuşită, numarul mare 
de voluntari participanţi ne-au demonstrat încă o dată, că avem parte de cei mai implicaţi voluntari care mereu dau 
dovadă de responsabilitate, implicare, entuziasm şi dorinţă de a ajuta oricare ar fi campania în care s-ar implica. 
Începând cu luna octombrie, voluntarii Centrului Diecezan Caritas Iaşi au fost implicaţi în activitatea de suprave-
ghere a copiilor internaţi în cadrul Spitalului „Sf. Maria” Iaşi. Astfel, de 3 ori pe săptămână, voluntarii Caritas Iaşi au 
supravegheat copii de la Spitalul Sf. Maria Iaşi în spaţiul de joacă destinat acestora, au animat grupurile de copii prin 
jocuri şi au oferit suport educaţional acestora.
În perioada 17 – 21 octombrie 2011, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a organizat campionatul de fotbal, cu scop caritabil, 
Cupa Carităţii. Acţiunea, s-a desfăşurat în parteneriat cu şase licee din Iaşi: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Cole-
giul Naţional „Emil Racoviţă”, Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Şcoala Normală „Vasile Lupu“, Grup Şcolar „Anghel Saligny“ şi 
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii. 

Acţiuni de promovare a voluntariatului
În data de 16 mai 2011, am participat la „Târgul ofertelor de voluntariat – Expovoluntar 2011” unde au fost prezente în 
acelaşi loc, 17 organizaţii şi instituţii ieşene care, pe parcursul zilei, au atras atenţi a a sute de trecători.
Pentru două zile, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a participat la Târgul Economiei Sociale ONGFest. Astfel, pe 17 şi 18 
septembrie, B-dul Ştefan cel Mare a fost loc de întalnire pentru aproape 40 de ONG-uri, asociaţii şi fundaţii umanitare 
din Iaşi şi nu numai, unde am avut ocazia de a oferi informaţii tuturor acelora care au fost interesaţi să afle despre 
proiectele si programele de voluntariat ale Centrului Diecezan Caritas Iaşi.

Gala Voluntarilor
Luni, 5 decembrie 2011, de Ziua Internaţională a Voluntarului, Centrul Diecezan Caritas Iaşi a mulţumit zecilor de 
voluntari care s-au implicat în acţiunile caritabile şi de voluntariat în timpul anului 2011. Evenimentul, a fost organizat 
cu scopul aprecierii voluntarilor care şi-au dedicat din timpul, abilităţile şi cunoştinţele lor ajutorării semenilor.
Centrul Diecezan Caritas Iaşi, a mulţumit voluntarilor pentru dăruirea şi solidaritatea de care au dat dovadă  
pregătindu-le o petrecere plină de surprize şi premii, unde încă de la început aceştia au fost invitaţi să păşească pe 
covorul roşu pregătit pentru ei, protagoniştii noştri.

În anul 2011 s-a desfăşurat la cabinetul medical activitate voluntară pe parcursul a aproximativ 12 ore pe săptămână. 
Programul săptămânal s-a desfăşurat astfel: marţi şi joi de la 13.30 la 18.30 la cabinetul medical din Nicolina şi luni şi 
miercuri de la 8 la 11 la Gradiniţa Surorilor Providenţei din Iaşi.
Programul zinic a fost asigurat de către un medic medicină de familie, dr. Bacuşcă Agnes şi un asistent de medicină 
generală, Giurgi Roxana.
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Activităţi de strângere 
de fonduri  2011

Campanii. Donatori.
Comunitatea locală și regională a răspuns apelului nostru caritativ și 
pentru al șaptelea an consecutiv, în perioada 15 februarie – 16 mai 2011, 
a fost organizată campania „Tu ești Caritas. Dăruiește 2% din impo-
zit”. Cele peste 1200 de persoane care au ales să redirecţioneze pro-
centul din impozitul pe venit către Caritas, au contribuit la oferirea unor 
servicii medico-sociale de calitate beneficiarilor  Centrului Diecezan 
Caritas Iaşi, facând astfel bătrâneţea mai ușoară pentru sute de persoane 
vârstnice. 
Relaţiile cu partenerii sunt foarte importante pentru buna desfășurare 
a activităţilor noastre, acestea fiind bazate pe valorile și principiile 
organizaţiei. Prin intermediul parteneriatelor încheiate și a sprijinului prim-
it din partea voluntarilor, am reușit și anul acesta să organizăm de Mărţișor, 
de Paște și de Ziua Copilului, diferite expoziţii în cadrul unor companii, 
acţiuni care au venit în sprijinul a sute de copii proveniţi din familii defa-
vorizate, cu risc de abandon școlar, persoane vârstnice îngrijite la pat sau la 
domiciliu, familii care se confruntă în fiecare zi cu situaţii dificile.
Cu mesajul „Noi credem în şansa fiecărui copil la educaţie! Acordă 
şi tu o şansă!”, am organizat pentru al treilea an consecutiv, campania 
„Dăruieşte o carte pentru un zâmbet!”, menită să dezvolte respon-
sabilitatea socială faţă de copii proveniţi din familii cu situaţii sociale de-
osebit de dificile.  Prin această campanie am dorit să strângem rechizite, 
cărţi, jucării, hăinuţe pentru a preveni abandonul școlar și a oferi posibili-
tatea copiilor de a merge la școală și de a învăţa, deoarece fiecare copil 
merită o șansă la educaţie. Un simplu gest umanitar poate împlini visele 
a sute de copii și le poate schimba viaţa în bine. Împreună cu parten-
erii și sponsorii care s-au alăturat cauzei noastre, am reușit să sprijinim 
peste 100 de copii asistaţi în cadrul programelor Caritas, asigurându-le 
un cadru favorabil începerii noului an școlar.   
Ediţia a treia a campaniei „Întoarce-ţi privirea spre casă” s-a 
desfăşurat anul acesta în perioada 23 octombrie – 18 decembrie, cu 
scopul de a strânge fonduri de la românii care lucrează în diferite ţări ale 

Pentru Centrul Diecezan Caritas Iaşi, 
activitățile de atragere de fonduri re-
prezintă o modalitate pe termen lung 
de asigurare a continuității serviciilor 
oferite persoanelor marginalizate din 
zona Moldovei. Ținând cont de nevo-
ile şi situațiile dificile în care trăiesc 
mulți dintre semenii noştri, am apelat 
la generozitatea şi recunoştința parte-
nerilor şi companiilor care pot aduce 
un plus de valoare prin implicarea şi 
consecvența lor. 
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lumii, credincioşi din diasporă. Contribuţiile dumneavoastră, a celor care 
simţiţi și trăiţi caritatea creștină sunt de un real folos pentru soluţionarea 
unor situaţii dificile pe care le identificăm în comunitate. Donaţiile au fost 
folosite pentru a acoperi o parte din costurile de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor în vârstă asistate în cadrul programului de Îngrijire la Domi-
ciliu. 
Prin intermediul campaniei „Dăruiește un zâmbet de Crăciun”, 
organizată în perioada 1 - 15 decembrie, am reușit să aducem un strop 
de speranţă și bucurie în inimile copiilor și bătrânilor   beneficiari ai 
programelor Caritas, cărora le-au fost oferite cu sprijinul sponsorilor, 
jucării, rechizite, haine și alimente. Companiile ieșene s-au implicat în 
această acţiune oferind copiilor prilejul de a avea sărbători mai frumoase, 
copiii răsplătind bunăvoinţa celor care s-au implicat cu câteva colindele 
pregătite cu drag și care au fost cântate din suflet pentru cei care nu au 
uitat cât de senin și vesel este chipul unui copil care primește un dar.

Evenimente cu scop caritabil
Evenimentele caritabile „Timp la bătrâneţe” și „Din suflet pentru suflet”, desfăşurate în perioada februarie – 
mai 2011, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ, au îndemnat comunitatea la solidaritate, prin implicarea în 
mod voluntar a elevilor și profesorilor în acţiuni caritabile. Centrul Diecezan Caritas Iași a colaborat pentru realiza-
rea acestor acţiuni cu Colegiul „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” și Colegiul Naţional „Garabet 
Ibrăileanu” Iași. Muzica, dansul și teatrul au animat spectacolele caritabile la care au luat parte mai multe grupuri ale 
acestor instituţii și care au reușit să se mobilizeze cu succes pentru a susţine cauza nobilă.  Astfel, s-a contribuit la 
sprijinirea activităţilor lunare de socializare și petrecere a timpului liber pentru vârstnici, având ca și  scop creşterea 
gradului de implicare socială şi implicit combaterea efectelor singurătăţii şi izolării sociale precum și sprijinirea copi-
ilor beneficiari ai Centrului de Resurse pentru Copii și Tineret „Don Bosco”.

Mărturii ale voluntarilor
„Pentru mine, Caritas este un loc unde pot găsi mereu pe cineva care va fi gata să mă ajute și unde, și eu sunt 
mereu gata să ajut. Mă bucur foarte mult că sunt o parte din această organizaţie, pentru că noi nu ajutăm doar 
financiar oamenii, ci le dăm o speranţă, un zâmbet, prietenia. Și nu e ușor să faci asta, dar suntem cu toţii oameni și 
este important să trecem peste orice distragere lumească și să ne bucuram de bucuria celui ajutat. Am trăit aceste 
experienţe pe parcursul celor aproape 2 ani de când sunt voluntar Caritas și acestea mă fac să continui.” (Lorena A.)

„Caritas, pentru mine, este ca și o a doua familie, unde sunt primită mereu cu căldură și bucurie. Prin implicarea mea 
în activităţile de strângere de fonduri alături de ceilalţi voluntari, reușesc să fac ceva util și folositor pentru cineva 
care are cu adevărat nevoie de sprijin.” (Veronica F.)
 
„Pentru mine campania organizată în perioada Crăciunului a fost cea mai emoţionantă deoarece am avut ocazia 
ca alături de colegii mei să ajutăm copiii nevoiași. Bucuria de a ajuta pe cineva a fost surprinzător de frumoasă 
deoarece în sprijinul unor copii proveniţi din familii sărace au venit alţi copii dornici de a ajuta. Multumesc pentru 
șansa de a face bine.” (Lavinia)
 
Mulţumim tuturor donatorilor, sponsorilor şi partenerilor care au fost alături de noi şi în acest an, oferindu-ne sprijin 
financiar şi material în activitățile pe care le-am desfăşurat pentru copiii, tinerii şi vârstnicii din programele Centru-
lui Diecezan Caritas Iaşi. Vă mulțumim în numele celor care au beneficiat de sprijinul oferit şi pentru prilejul de a 
deveni colaboratorii noştrii şi de a fi alături în lupta pentru o cauză nobilă.
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Obiectivul principal al proiecutlui: 
Facilitarea accesului şi participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate la 
risc de excluziune socială şi a familiilor acestora, din 6 comunităţi rurale 
şi urbane situate în regiunile N – E şi Centru ale României.

Parteneri: 
- Asociaţia Caritas Alba Iulia Îngrijire la domiciliu
- Caritas Diecezan Munster.

Dedicat incluziunii sociale pe piaţa muncii a categoriilor devaforizate, 
proiectul a debutat  în luna ianuarie prin înfiinţarea celor 6 Staţii de In-
cluziune Socială în locatăţile: Onești, Suceava, Huși, Săbăoani, Cărţa și 
Filiaș, precum și prin înfiinţarea Centrului de Resurse pentru incluziune 
Socială în Iași.

1. Activităţile din cele 6 staţii au debutat cu selecţia primilor beneficiari, 
cărora li s-au oferit: 
- servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu,
- servicii de orientare și consiliere socio-profesională privind participarea 

pe piaţa muncii,
- servicii de formare în calificările Îngirjitoare bătrâni la domicilu și îngri-

jitoare copii.

2. Activitatea Centrului de resurse a constat în: 
- oferirea de suport activităţilor de cele 6 staţii
- organizarea cursurilor de formare in calificarea tâmplar universal.

Pentru o bună informare a activităţilor proiectului, în luna martie au 
fost organizate o serie de 7 evenimente locale de lansare a acestuia, cu 
prezentarea obiectivelor proiectului, a partenerilor, a activităţilor și a re-
zultatelor preconizate a fi atinse în cei 3 ani de derulare a proiectului.

Linie de finanţare: 
POSDRU 

Axa prioritară şi Domeniul 
Major de intervenţie: 6.2

Durata proiectului: 3 ani. 
(1 ianuarie 2011- 31.12. 2013)

Tipul proiectului: 
multiregional (Centru şi Nord-Est)

Locația proiectului: 
Neamț, Iaşi, Bacău, Vaslui, Suceava, 
Harghita

„Reţea de Incluziune 
Socială pe Piaţa Muncii”
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Conferința de presă de deschidere a proiectului în Iași, organizată 
în 7 Martie 2011, a fost binecuvântată de prezenţa Excelenţelor Sale, 
Episcop Petru Gherghel și a Episcopului auxiliar Aurel Percă, care au ţinut 
să sublinieze importanţa sprijinului pe care Biserica îl acordă persoanelor 
aflate în dificultate. De asemenea, la eveniment au participat, alături de 
reprezentanţii Centrului Diecezan Caritas Iași și Dl. Heinz Josef Kessmann, 
director al Caritas Diecezan Munster și Pr. Mate Robert- director spiritu-
al al Caritas Alba –Iulia, reprezentanţii celor 2 parteneri din proiect. La 
eveniment s-au alăturat și numeroși reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
ai altor ONG-uri, precum și voluntari și colaboratori ai Caritas Iași.

Seminarul transnațional: În luna mai, în cadrul proiectului,  a fost or-
ganizat seminarul transnaţional de către Caritas Munster, din Gemania, în 
perioada 22-29 mai 2011, seminar la care au participat 25 de specialiști 
din cadrul proiectului.

Pe durata celor 7 zile de formare ce au avut loc la Munster, participanţii au avut ocazia să cunoască modele 
funcţionale de incluziune socială pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, domeniu în care Caritas Germania are 
o vastă experienţă. Astfel, au fost vizitate centre de formare, magazine sociale, ateliere protejate, un centru pentru 
migranţi, toate având ca obiectiv integrarea pe piaţa muncii a categoriilor de favorizate. Extrem de utile au fost 
și întâlnirile  cu Excelenţele Sale, Episcop Felix Genn și Episcop auxiliar Dieter Geerlings, precum și cu viceprima-
rul orașului Munster, d-na Karin Reismann, și cu politicianul Karl Schiewerling, toate aceste întîlniri accentuând 
impotanţa colaborarii dintre Biserică și stat pentru a promova demnitatea umană și derptatea socială.

Campania „Un milion de stele”, organizată și anul acesta împreună cu celelalte organizaţii Caritas din ţară și din 
Germania, în data de 12  noiembrie 2011, a avut ca obiectiv promovarea voluntariatului în activităţi de incluziune 
socială pe piaţa muncii a categoriilor defavorizate. Astfel, evenimentul a avut loc simultan în toate locaţiile proiectu-
lui și la Munster, cu participarea a peste 1180 de persoane. Solidaritate cu persoanele aflate in nevoi, reprezentate 
în mod simbolic de luminile aprinse simultan, a fost exprimată și prin prezenţa Excelenţelor Sale, Episcop Petru Gh-
erghel și a Episcopului auxiliar Aurel Percă, a pr. Ioan Sârghie –din partea Bisericii Ortodoxe Române,  la acest eveni-
ment organizat în Iași, a numeroși preoţi din Iași sau din alte locuri din dieceză, precum și prin prezenţa gerenoasă 
a autorităţilor locale în Huși, Suceava, Săbăoani și Onești.

La finalul anului putem afirma că un număr de 629 de persoane au beneficiat de sprijin în cadrul proiectului, din care:
-131 de persoane au participat la cursuri de formare în domeniile: îngrijioare bătrâni la domiciliu (100), îngrijitoare 

copii(20) și tîmplari (9), 
- 424 de persoane au beneficiat de servicii de îngrijire medicală și asistenă socială la domiciliu,
-74 de persoane au beneficiat de servicii de orientare și consiliere socio-profesională în vederea găsirii unui loc de 

muncă, din care 10 persoane fiind deja integrate pe piaţa muncii.
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Aspecte
economico - financiare

1%

67%

27%

4% 1%

Dona ii de ajutoare materiale în 2011

produse alimentare - 1% îmbr c minte - 67%

materiale construc ii, instala ii sanitare - 27% materiale igienico-sanitare -4 %

diverse -1 %

Beneficiarii materialelor primite ca donație:
- persoane în dificultate (prin intermediul parohiilor) 
- persoane în dificultate (prin intermediul diverselor asociaţii) 
- instituţii învăţământ, centre de plasament
- spitale, dispensare, cămine de bătrâni 
- lăcașuri de cult
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12%

50%

33%

2% 3%

Surse de venituri în anul 2011

subven ii de la bugetul de stat i local - 12%
nan ri nerambursabile - 50%

venituri externe -33%
colecte parohii romano-catolice (din Postul Mare, Advent) -2%
alte venituri interne (sponsoriz ri, dona ii, case de asigur ri, 
2%, diverse alte fonduri proprii) -3 %

42%

16%

30%

2% 1%
9%

programe de incluziune social  pe pia a 
muncii - 42%

programe socio-educa ionale pentru 
copii i tineret -16%

programe medico-sociale pentru 
vârstnici - 30%

programe sociale pentru persoane cu 
dizabilit i -2 %

programe de interven ii în cazuri de 
calamit i -1 %

programe sociale pentru familii, 
persoane defavorizate -9 %

Cheltuieli 2011
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Colaboratori, parteneri,
donatori, finanţatori

Colaborări şi parteneriate cu instituţii şi alte ong:
România: Adevărul de Seară Iaşi, Aeroportul Internaţional Iaşi,  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Iaşi, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Aiesec Iași, Alconf Iași, Apollo Mod Distribution, Asociaţia „Alături de 
Voi” Filiala Iaşi, Asociaţia „Ecovas” Vaslui, Asociaţia „Primul Pas”, Asociaţia Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din dieceza de 
Iaşi, Asociaţia Caritas Bacău, Asociaţia Caritas Bucureşti, Asociaţia Caritas Catolica Oradea, Asociaţia Caritas Eparhial 
Greco-Catolic Cluj,  Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Asociaţia 
Caritas Roman,  Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu de Paul”, Asociaţia „Catalizator” Iași, Asociaţia Centrul Medical de 
reabilitare Iaşi, Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare din România, Asociaţia Consensual, Asociaţia Creştină 
Caritabilă Tineri pentru Misiune Iaşi, Asociaţia Diecezană Caritas Greco-Catolic Maramureş, Asociaţia Distroficilor 
Muscular din România-filiala Iaşi, Asociaţia Kairos, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare Cluj, Asociaţia Română de 
Terapie Comportamentală și Cognitivă, Asociaţia Signis România, Bit Defender Iaşi,  Centrul Comercial Carrefour 
Felicia, Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ,  
Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi 
„Mihai Ursachi”, Centrul  Comercial CARREFOUR FELICIA, 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 Plasament „Ion Holban”,  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, Centrul pentru 
Cultură şi spiritualitate „Xaverianum”,  Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi,  Confederaţia Caritas România, 
Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe” (Opera “Don Alois Guanella”) Iaşi,  Congregaţia Iosefinii lui 
Murialdo Roman, Congregaţia „Surorile Providenţei”, Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine, Centrul de Plasament 
„Cămin La Salle”, Congregaţio Jesu, Congregaţia Surorilor Sf. Dorotea,Roman, Consiliul Judeţean Bacău,  Consiliul 
Judeţean Suceava, Consiliul Local Bacău, Consiliul Local Gropniţa, 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 Probaţiune prin Serviciul de Probaţiune 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, Fundaţia  Medicală „Speranţa 
Bolnavilor”, Fundaţia Motivation România, Fundaţia Medicală „Speranţa Bolnavilor”,  Fundaţia Motivation România,  
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,  Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi,  Fundaţia Umanitară „Omenia”, 
Fundaţia „Victorine Le Dieu” Oneşti, Casa „Buna-Vestire”,  Fundaţia World Vision, Grup Şcolar „Anghel Saligny” Iaşi, 
Grup Şcolar „Mihail Sturdza” Iaşi,  Grup Scolar „Ștefan Procopiu”, Grupul de firme Conex Iaşi, Grupul Şcolar „Ştefan 



31

CENTRUL DE PLASAMENT ”SFÂNTUL IOSIF” • CENTRUL DE RESURSE PENTRU COPII ȘI TINERET ”DON BOSCO” • BIROUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
CARITAS • CENTRUL DE INSERȚIE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU TINERI ÎN DIFICULTATE • BIROUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE 
ANTIDROG • PROGRAMUL ”SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU”  • BIROUL DE ASISTENȚĂ ȘI CONSILIERE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
• INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CALAMITĂȚI NATURALE • VOLUNTARIAT • ACTIVITĂȚI DE STRÂNGERE DE FONDURI • “REȚEA DE INCLUZIUNE 
SOCIALĂ PE PIAȚA MUNCII” • ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE • COLABORATORI, PARTENERI, DONATORI, FINANȚATORI • DATE DE CONTACT

Procopiu”,  Iași Fun, Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, Institutul Petru Poni Iași,  Iulius MALL,  Jandarmeria Română,  
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, Liceul Teoretic„ D. Cantemir” Iași, Organizaţia „Salvaţi Copiii”,  Organizaţia 
Caritas Alba Iulia,  Organizaţia Caritas Satu Mare, Parohia „Iosif Muncitorul” Buruieneşti, Parohia „Sf. Tereza” Iaşi, Parohia 
Căueşti,  Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, Policlinica nr. 1 Iaşi, Primăria comunei Bârnova, Primaria comunei 
Dobrovăţ, Primăria Municipiului Iaşi, Program Evaluation SRL,  Radio Bună Ziua Iaşi, Radio Iași,  Radio Nord-Est, Radio 
Vox T , Reţeaua Interinstituţională AntiDrog,  Revista Lumina Creştinului,  S.C. FloraLine SRL,  S.C. Grupul de Presă 
Medianet S.A,   Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria”  Iași, 
Spitalul de Boli Cronice Siret, Spitalul de Recuperare Iaşi,  Spitalul de Urgenţă Iaşi,  Spitalul nr. 2 Iaşi, Spitalul nr. 3 
Iaşi, Spitalul nr.1 Iaşi, Stelco Iași , Studioul Regional de Radio Iaşi, SVP Oneşti,  Şcoala „Dimitrie Sturdza” Iaşi, Școala 
Generală nr.28 „ M. Codreanu ”Iași, Şcoala „Nicolae Iorga” nr. 42 Iaşi,  Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi, Şcoala „Titu 
Maiorescu” 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 Educaţie Fizică şi Sport 
specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Universitatea de Arte George Enescu Iași,  Facultatea de Arte 
Plastice, Decorative și Design, Ziarul Bună Ziua Iaşi,  Ziarul de Iaşi,  Ziarul Opinia Studenţească .   
Franţa:  Auteuil International
Germania:  Asociaţia KFD Munster, Caritas Munster, Caritas Germania
Elveţia: Caritas Ticino, Caritas Elveţia
Italia: Asociaţia „Enzo B”, Caritas Diözese Bozen-Brixen

Donatori şi finanțatori
România:  Banca Comercială Română, Compania SC Ozone Laboratories SRL Bucureşti,  Concernul Continental Iaşi,  
Consiliul Judeţean Bacău,  Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Local Bacău,  Consiliul Local Dămieneşti,  Consiliul 
Local Hălăuceşti,  Consiliul Local Huşi, Consiliul Local Mirceşti, Consiliul Local Oţeleni, Consiliul Local Răchiteni, Con-
siliul Local Săbăoani,  Decathlon Iași, Editura Corint, EON Moldova, EON Servicii SRL, Era Shopping Park, Fundaţia 
ELMOL, Herlitz România, Lex Grup Iași, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Panifcom SRL Iași, Parohiile 
Romano  Catolice din Dieceza de Iaşi,  Parohiile Romano Catolice din Italia,Marea Britanie, Irlanda, Spania,  Primăria 
Bacău,  Primăria Doljeşti, Primăria Huşi,  Primăria Municipiului Iaşi,  Primăria Sagna, SC BB Farm SRL, SC Bras SRL Iaşi,  
SC Ermes Holding SRL,  SC Iaşisting SRL,  SC Lumen Media SRL, SC PIM SRL, SC Stelco SRL, Universal Online Promo-
tion, Accu Check.
Germania: Caritas Münster, Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh, Deu.ro.pa Münster, Deutscher Caritasverband, 
Gerkens Stiftung , Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Emsdetten, KFD Münster, Kirchengemeinde St. Ma-
rien, Emsdetten, Humanitäre Kinderhilfe Osteuropa e.V.Bönen, Maltheser Hilfsdienst Emsdetten, Porticus Dusseldorf 
– Clementia Dusseldorf , Parohia „Sf. Iosif”, ” Münster, Pr. Franz Lutum, Stiftung „Caritas Bistum Iasi”- Schermbech, 
Renovabis, Rumanienhilfe Altendiez E.V., Triumph des Herzens Schonungen, Margret und Hans Kellermann, Stefan 
Weischer, Kirchengemeinden aus Elte, Mesum, Laer und Hauenhorst, Pfarrer Wolfgang Will (Erlangen).
Austria: Caritas Austria, Freiwilligengruppe aus Wells, Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten.
Italia: Aktiv Hilfe für Kinder, Asociaţia Chiese dell’est onlus Brescia, Asociatia “Chiese dell’est” Onlus, Asociaţia Lotta 
per la Vita,  Asociatia Matteo Padova, Caritas Ambroziana, Caritas Antoniana-Padova, Caritas Italiana, Caritas Trieste, 
Fundatia “Aiutare i Bambini” Onlus , Oratorio salesiano Samber Brescia, Onlus Vip Italia, Parohiile Grevo şi Cedegolo.
Spania: Caritas Spania
Irlanda: Asociaţia Hope International
Elvetia:  Caritas Elveţia, Caritas Ticino
Franta:  Auteuil International,  Secours Catholique Ardenne
SUA: Caritas Canton-Ohio
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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: contact@caritas-iasi.ro

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

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, Aleea Oltea Doamna, nr. 3; 
tel.: 004-0232-210085
2. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman, str. Griviţei nr.1, jud. 
Neamţ, tel.: 004-0233-742365
3. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Bacău, str. Petru Rareş, bl.9, 
sc.B, Ap.1, jud. Bacău, tel./fax: 004-0234-545289
4. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huşi, str. Corni nr.25, jud. Vas-
lui, tel./fax: 004-0235-481466
5. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani, sat Iugani, com. 
Mirceşti, jud. Iaşi, tel.: 004-0232-718654
6. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Răchiteni, com. Răchiteni, jud. 
Iaşi, tel.: 004-0232-718654
7. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Oneşti, str. Pr. Eduard Sechel 
nr. 3, jud. Bacău, tel.: 004-0234-313121
8. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Suceava, str. T. Vladimirescu nr. 
14, jud. Suceava, tel./fax: 004-230-530022
9. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Sagna, com. Sagna, jud. 
Neamţ, tel.: 004-233-766566
10. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săveni, com. Gropniţa, jud. 
Iaşi, tel.: 004-232-414190
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

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

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

Date de contact

Centrul Diecezan Caritas Iaşi

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 in Lei: RO09 RNCB 0175 0336 1918 0001, deschis la BCR Iaşi
Cont în lei: RO36BRDE240SV08119112400
Cont în Euro: RO94BRDE240SV06888962400



CENTRUL DIECEZAN CARITAS
Asociaţia Caritas Roman
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Fiecare zi din anul 2011 a fost privită de 
angajaţii şi voluntarii asociaţiei Caritas 
Roman ca un dar şi un nou prilej de a 
veni în întâmpinarea nevoilor persoa-
nelor care beneficiază de serviciile so-
cio-medicale pe care le oferim.

O însemnătate aparte au avut două zile din luna aprilie a anului trecut, 
care prin semnificaţia lor specială s-au înscris în bucuria Bisericii catolice, 
și care au precedat datei de 1 mai 2011 când Sfântul Părinte Ioan Paul 
al II–lea a fost numit Fericit. În aşteptarea acestei zile mult dorite de toţi 
creştinii catolici din întreaga lume, Dieceza Romano-Catolică de Iaşi prin 
intermediul Asociaţiei Caritas Roman a avut bucuria finalizării construcţi-
ilor unor edificii care vor permite punerea în practică a îndemnului evan-
ghelic de a veni în sprijinul celor aflaţi în  starea de neputinţă trupească 
şi lipsuri materiale.

În anul 2011, după numeroase eforturi umane şi financiare, și după mulţi 
ani de așteptare, în zilele de 29 şi 30 aprilie au fost sfinţite şi inaugurate 
trei noi proiecte ale Cartias Roman.
Astfel, în data de 29 aprilie, la orele 17.00, a fost sfinţit și inaugurat noul 
sediu al Centrului Maternal Caritas din localitatea Turtureşti, com. Girov, 
jud. Neamţ, îîn prezenţa Preasfinţitului Petru Gherghel - Episcopul Diece-
zei Romano-Catolice de Iaşi, a Preasfinţitului Dieter Geerlings - Episcop 
Auxiliar  al Diecezei de Münster, Germania, a Directorului Centrului Die-
cezan Caritas Iaşi – Preot Egidiu Condac, a Sfinţiilor lor preoţi din paro-
hiile catolice din Piatra Neamţ, Roman şi Gherăeşti, a autorităţilor locale 
şi centrale, a numeroşi binefăcători şi prieteni din ţară, din Germania şi 
Italia.  

Cuvintele de învăţătură adresate celor prezenţi de către Excelenţele lor, 
P.S. Petru Gherghel şi P.S. Dieter Geerlings s-au ţesut în jurul fragmentului 
evanghelic din Evanghelia după Sfântul Marcu, cap. 9, v.33-37, care poar-
tă peste două milenii scopul acestui proiect social şi care se regăseşte în 
Doctrina Socială a Bisericii: „Şi a luat un copilaş, şi l-a aşezat în mijlocul 
lor; apoi l-a luat în braţe, şi le-a zis: Oricine primeşte pe unul din aceşti 
copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe 
Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” 
Părintele Cristian Galaţanu, Preşedintele Asociaţiei Caritas Roman a pre-

Asociaţia Caritas Roman
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zentat pe scurt drumul parcurs de la idee până la stadiul actual al pro-
iectului, găzduit de noua locaţie, şi a mulţumit tuturor celor care s-au 
implicat, într-o formă sau alta, în asigurarea unor condiţii de trai demne 
acestor cupluri mamă-copil, care trec prin momente dificile ale vieţii.

De asemenea, au fost invitaţi să ia cuvântul și o parte din cei prezenţi, 
care prin efortul lor conjugat au ajutat la materializarea acestui proiect. 
Nu puteau fi uitaţi copiii găzduiţi în acest Centru, care spre încântarea 
asistenţei au prezentat un scurt program artistic, completat de mărturia 
emoţionantă a Dnei Mihaela Tişe, coordonator al proiectului încă de la 
înfiinţarea sa în anul 2002.  

Pe de altă parte, în data de 30 aprilie, orele 11.00, Părintele Daniel Ghitiu, 
Paroh al Comunităţii catolice din Gherăeşti, însoţit de Dnul Carol Bere-
şoaie - primarul Comunei Gherăeşti şi de Părintele Cristian Galaţanu - 

Preşedintele Asociaţiei Caritas Roman, într-o atmosferă de sărbătoare plină de culoare, a primit şi adresat salutul 
de bun venit înalţilor oaspeţi prezenţi, în fruntea cărora s-au aflat P.S. Petru Gherghel, fiul al satului Gherăeşti, P.S. 
Aurel Percă şi P.S. Dieter Geerlings, care ulterior au sfinţit şi inaugurat Locuinţa Protejată pentru Vârstnici Caritas din 
localitate.

Cei care au luat parte la această sfinţire, alături de personalul Asociaţiei Caritas Roman, s-au bucurat de razele calde 
ale soarelui, dar şi de mesajele de încurajare şi apreciere ale Preasfinţiilor lor, ale autorităţilor locale, judeţene şi cen-
trale. Părintele Cristian Galaţanu a ţinut să aducă un cuvânt de mulţumire Parohiei Romano-Catolice din Gherăeşti, 
care a contribuit la realizarea acestui proiect prin punerea la dispoziţie a terenului pe care a fost ridicat noul centru 
social, precum și Excelenţelor sale pentru binecuvantare, rugăciune şi sprijin, neuitând să amintească numele celor 
care au contribuit la finalizarea acestui edificiu care acum găzduiește primii beneficiari.
Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de participarea la o agapă frăţească însoţită de acordurile muzicii populare 
modoveneşti interpretată de ansamblul popular din Fălticeni.

Tot în ziua de sâmbătă, 30 aprilie, după Sfânta Litughie de la Biserica „Fericitul Ieremia Valahul” din Roman de la orele 
18.00, concelebrată de către P.S. Petru Gherghel, P.S. Dieter Geerlings, Părintele Vicar Emanuel Imbrea, Pr. Cristian 
Galaţanu, Pr. Francisc Fărcăşel şi Pr. Mihai Budău jr.,  în prezenţa persoanelor care au participat la Sfânta Liturghie şi 
a invitaţilor de onoare a fost sfinţită Cantina Socială Caritas, situată la subsolul bisericii.

După ani de muncă intensă, în amintirea acelor zile de sărbătoare se cuvine să mulţumim celor care ne-au fost ală-
turi şi care au sprijinit pentru ca aceste programe să prindă viaţă.
Drept pentru care, dorim să mulţumim P.S. Petru Gherghel pentru binecuvântare şi suport spiritual. Acest mănunchi 
de trei noi proiecte dorim să i le oferim în dar pentru cei 21 de ani de episcopat pe care Excelenţa Sa i-a sărbătorit în 
data de 1 mai. Mulţumim, totodată, P.S. Aurel Percă pe care l-am simţit mereu aproape prin discreţia şi rafinamentul 
specifice personalităţii Excelenţei Sale.

Alese mulţumiri Excelenţei Sale Episcop Auxiliar de Münster, Dieter Geerlings. Domnia sa este un vechi prieten al 
Diecezei noastre, al Caritasului Diecezan Iaşi şi al Asociaţiei Caritas Roman încă din perioada când era Directorul 
Caritasului Diecezan din Episcopia de Münster. De altfel, în emblema episcopală a Preasfinţiei Sale se regăseşte sigla 
Caritasului, semn că va purta mereu această instituţie în inima, rugăciunile şi preocupările sale. 
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1. Căminul pentru persoane vârstnice din Gherăești: În acest de-
mers al nostru de a veni în sprijinul persoanelor în vârstă aflate în ne-
putinţa de a se îngriji singure, ne bucurăm de sprijinul şi colaborarea 
Surorilor din Congregaţia Micile Slujitoare ale lui Cristos Rege, care prin 
intermediul surorilor Ines şi Gabriela, au în grijă coordonarea activităţilor 
din acest cămin. 
Prin mijlocirea acestui Cămin, acreditat conform legii, avem posibilita-
tea de a oferi asistenţă socială, găzduire, îngrijire socio-medicală şi hra-
nă pentru un număr de 26 de persoane în vârstă, într-un spaţiu special 
amenajat. În încercarea de a asigura un mediu cât mai plăcut pentru 
persoanele găzduite, au fost create condiţii de petrecere a timpului liber, 
precum: sală de petrecere a timpului, lectură, vizionarea de programe tv 
în comun, spaţiu verde etc.
În momentul de faţă, Căminul găzduiește 9 persoane în vârstă, fiind în 
curs de evaluare numeroase cereri de internare. 
Noul proiect al Caritas Roman este foarte bine integrat în comunitatea 
locală.  
2. Ziua Vârstnicului, sărbătorită la începutul lunii Octombrie 
2011: Sub un cer senin într-o zi însorită de toamnă, un număr de apro-
ximativ 80 de vârstnici, proveniţi din toate parohiile romano-catolice din 
orașul Roman, împreună cu beneficiari ai Centrelor de Îngrijire Medico-
Socială din Roman și Sagna, au sărbătorit Ziua Internaţională a Vârstni-
cului. Sărbătoarea a fost iniţiată prin celebrarea solemnă a unei Sfinte 
Liturghii, fiind ulterior urmată de o masă festivă. 
Evenimentul, devenit tradiţie la nivel local, s-a desfășurat sub patronajul 
Asociaţiei Caritas Roman, în colaborare cu Parohia “Fericitul Ieremia”, care 
a fost gazda acestui eveniment. În cadrul omiliei, părintele predicator a 
făcut apel la schimbul intergeneraţional şi la preţuirea persoanei vârst-
nice, punctând pe de o parte datoria acesteia de a îndruma generaţiile 
tinere, prin împărtăşirea experienţelor de viaţă, dar amintind totodată şi 
obligativitatea tinerilor de a-i respecta și preţui aşa cum se cuvine. Aces-
te idei au fost evidenţiate prin prezentarea unui material audio-vizual, 

Asociaţia Caritas Roman
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conceput special pentru acest eveniment.
Bucuria zilei a fost continuată de împărtăşirile dintre vârstnici şi revederi-
le emoţionante ale acestora în cadrul agapei comune.
Sărbătoarea s-a încheiat prin exprimarea dorinţei organizatorilor de a re-
edita evenimentul şi în anul următor, cu o participare mai numeroasă.
3. Ziua bolnavului a fost sărbătorită de asociaţia noastră prin organiza-
rea unui pelerinaj, la Cacica,  pentru 25 de persoane bolnave în vârstă, în-
soţite de 5 angajate ale Centrelor de Îngrijiri la Domiciliu Roman şi Sagna. 
Aceste două puncte de lucru îşi desfăşoară activitatea cu succes în cadrul 
proiectului naţional şi diecezan Caritas şi se bucură de un real sprijin ma-
terial şi logistic din partea Asociaţiei Caritas Roman. Cu acest prilej, dorim 
să mulţumim partenerilor şi sponsorilor noştri din ţară, dar mai ales din 
străinătate, în special celor din Italia şi Germania.  
De acest proiect beneficiază 180 de persoane din Roman: 56 dintre aces-
tea sunt vizitate și îngrijite zilnic. În același timp, în cadrul Centrului din 

comuna Sagna, cu susţinerea Consiliul local, venim în sprijinul a 50 de persoane. Cele două Centre își desfășoară 
activitatea prin intermediul a 13 angajaţi.
4. Cantina Socială: Este un program prin care oferim, de luni până vineri, la ora prânzului, hrană caldă pentru 70 
de familii sărace din Roman. Distribuirea se face cu ajutorul personalului centrului de îngrijiri la domiciliu, dar şi la 
sediul cantinei, aflată la subsolul Bisericii Fericitul Ieremia Valahul din Roman. În anul 2011, în desfășurarea acestui 
program ne-am bucurat de sprijinul Consiliului Local al Municipiului Roman.
 5. Clubul seniorilor: Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Parohia Fericitul Ieremia Valahul din Roman. Nucleul 
acestui club este constituit dintr-un grup inimos de persoane în vârstă din această parohie, pentru care sunt orga-
nizate activităţi de socializare cu diferite ocazii şi sărbători, excursii etc. La întâlnirile săptămânale participă în jur de 
10 persoane, iar la întâlnirile lunare ne onorează cu prezenţa şi câte 70 de seniori.
De asemenea, aceste persoane se implică voluntar în activităţile Cantinei sociale, contribuind la activităţi precum 
tăierea şi conservarea zarzavaturilor pentru iarnă sau împletesc diverse hăinuţe şi ciorăpei pentru copiii şi mamele 
din Centrul maternal.
6. Centrul Maternal de la Turturești: a găzduit în anul 2011, un număr de 9 mame şi 13 copii. Pentru a extinde 
calitatea serviciilor oferite, imediat după sfinţirea noului sediu, au fost începute lucrările la construcţia a două noi 
locuinţe. Într-una dintre acestea va fi amenajată o sală de kinetoterapie pentru copiii cu probleme locomotorii, iar 
în cealaltă vor fi amenajate două apartamente. În acest mod, vom creşte capacitatea de a găzdui beneficiari, dorinţa 
noastră fiind de a le oferim acestor mame posibilitatea însușirii deprinderilor gospodăreşti într-un mediu cât mai 
apropiat de cel familial. Va fi astfel o a II-a etapă către dobândirea încrederii în sine şi o mai bună integrare în socie-
tate printr-o autogospodărire supravegheată atent. 
7. Sala de gimnastică și recuperare medicală; Cabinetul de fizioterapie: Aceste două proiecte au depăşit cu 
mult așteptările şi viziunea noastră de la început. 
Astfel, sala de gimnastică şi recuperare medicală are lunar în jur de 70 de pacienţi, care participă la aproximativ 
400 de şedinţe pe lună. Beneficiarii prezintă diverse diagnostice, precum: lombosciatică, hernie de disc, sechele de 
rahitism, deviaţii ale coloanei vertebrale, traumatisme ale aparatului locomotor, afecţiuni neorologice, etc. Sala este 
deservită de doi kinetoterapeuţi, care  oferă tratamente prin masaj şi gimnastică medicală. 
Cabinetul de fizioterapie oferă tratamente pentru combaterea durerilor sistemului osos prin folosirea electroterapi-
ei şi a parafinei. Cabinetul este deservit de un medic specialist balneofizioterapeut şi recuperare medicală, precum 
şi un asistent medical.
 8. Centrul de Ajutor pentru Viaţă desfăşoară activităţi de Asistenţă socială pentru persoane şi familii defavoriza-
te 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 victime ale calamităţilor, etc. În anul 2011, am 
continuat să susţinem astfel de cazuri fie prin oferirea de ajutor financiar pentru conectarea locuinţelor la reţeaua 



38

electrică, fie prin ridicarea unei noi locuinţe. În colaborare cu Centrul de 
Îngriji la Domiciliu, oferim acestor familii pachete cu alimente cu prilejul 
sărbătorilor de Paşte şi Crăciun. 
9. Programele medicale: Farmacia Caritas, Cabinetul medical şi Cabi-
netul stomatologic alcătuiesc un punct de reper al organizaţiei noastre. 
Activitatea lor este cunocută la nivel local şi se bucură de încrederea 
tuturor celor care apelează la aceste servicii. La Cabinetul medical sunt 
efectuate săptămânal aproximativ 50 de consultaţii. Farmacia a continu-
at să elibereze mii de reţete mulţumită partenerilor noştri din străinătate, 
iar Cabinetul stomatologic oferă consultaţii şi tratamente cazurilor soci-
ale speciale.    

Date de contact

Asociaţia Caritas Roman
Str. Griviţei nr. 1 – 3, Roman, 611104
Telefon/ Fax: 0040-233-742220
Mobil: 0729 292 848
E-mail: caritasroman@clicknet.ro
Cod fiscal: 13389814
Cont BCR. LEI: 2511.A01.0.332106.0198ROL.1
COD IBAN: RO56RNCB0198003321.060001
Cont B.C.R. EURO: 2511.A01.0.3321.06.0918.EUR.3
COD IBAN: RO02RNCB0198003321.060003
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Asociaţia Caritas Bacău

Activități principale:
• Identificarea persoanelor aflate în situaţii de criză;
• Înregistrarea și evaluarea cererilor de ajutor din partea solicitanţilor;
• Stabilirea măsurilor de intervenţie în funcţie de nevoile și problemele 

identificate;
• Monitorizarea cazurilor beneficiarilor aflaţi în evidenţa asociaţiei;
• Implementarea unor proiecte de finanţare pentru serviciile oferite;
• Colaborarea cu diverse instituţii din domeniul asistenţei sociale și nu 

numai în vederea soluţionării cazurilor aflate în evidenţa asociaţiei.

Echipa Caritas Bacău:
• Pr. Lucian Simon - Președintele Asociaţiei
• Silvia Varga - Asistent Social, Coordonator de proiect
• Lucian Pal - Asistent Social, Coordonator Departament de Voluntariat
• Maria Bejan - Asistent medical
• Dr. Pescariu Maria - Medic stomatolog
• Genoveva Burcă - Psiholog, Voluntar
• Dr. Dobîndă Aurelia - Medic Generalist
• Bordeianu Manuela - Kinetoterapeut
• Enășel Constanţa - Băieșiţă
• Dr. Vlad Mariana - Medic Balneolog
• Dr. Oanca Gabriel - Medic geriatru, Voluntar

Desigur, activităţile pe care le-am derulat în anul 2011 nu ar fi fost la fel 
de reușite dacă nu am fi beneficiat de sprijinul, dăruirea și implicarea 
celor peste 50 de voluntari ai asociaţiei, cărora le mulţumim din suflet 
pentru tot ceea ce au făcut și pe care îi considerăm parte din echipa 
noastră - o echipă relativ mică, dar plină de entuziasm.

Asociația Caritas Bacău a luat naştere 
în anul 1996 prin intermediul primului 
proiect realizat - Mini-azil pentru per-
soane vârstnice - şi are misiunea de a 
reda demnitatea umană persoanelor 
aflate într-un moment dificil al vieții, de 
a readuce speranța, bucuria şi credința 
celor neajutorați şi neputincioşi. Ast-
fel oferim suport persoanelor fără 
adăpost, vârstnicilor, persoanelor cu 
dizabilități, tinerilor şi copiilor şi altor 
categorii defavorizate, care necesită 
sprijinul nostru.
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Proiectele Asociației Caritas Bacău

Proiecte permanente:
1. Locuință protejată pentru vârstnici - este primul proiect al 
asociaţiei noastre, început încă din anul 1996 și are ca scop îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor vârstnice fără adăpost din judeţul Bacău. Printre 
activităţile derulate în cadrul proiectului se numără: evaluarea nevoilor 
persoanelor vârstnice, acordarea de servicii de asistenţă individualizate, 
activităţi de socializare și petrecere a timpului liber, asigurarea autonomiei 
vârstnicilor și un grup de suport săptămânal. Toate activităţile desfășurate 
în locuinţa protejată, încearcă să le ofere celor 12 beneficiari ai proiectului, 
condiţii cât mai apropiate de mediul familial, în care fiecare să se simtă util 
și împlinit. În anul 2011, „Locuinţa protejată pentru vârstnici” a beneficiat, 
pentru trei luni, de finanţare de la Consiliul Judeţean Bacău. 

2. Biroul de Asistență Socială Caritas - a fost înfiinţat în anul 1998 în scopul reducerii numărului de familii de-
favorizate din Municipiul Bacău și a îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora, prin aplicarea de proiecte și asigurarea de 
servicii specifice categoriilor sociale defavorizate. Principalele activităţi desfășurate în cadrul proiectului pentru cei 
80 de beneficiari înregistraţi în anul 2011, au constat din oferirea de suport emoţional, acordarea de servicii de con-
siliere, de informare și de sprijin efectiv în situaţii de urgenţă. Printre activităţile 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 2011, „Biroul de Asistenţă Socială Caritas” a beneficiat, pentru șapte luni, de finanţare de la Consiliul Local 
Bacău.
3. Centrul de spiritualitate si tratament balnear „Fericitul Ieremia Valahul” situat în Sărata Băi, la 10 km 
distanţă de Bacău, aflat în îngrijirea Asociaţiei Caritas Bacău, oferă tuturor persoanelor și în special celor nevoiașe, 
tratamente diversificate pentru o gamă variată de afecţiuni reumatismale. Centrul beneficiază de personal speciali-
zat și oferă servicii de calitate cu scopul de a asigura accesul la servicii de specialitate cât mai multor categorii de 
persoane, fără nicio discriminare.
4. Cabinetul Stomatologic Caritas Bacău - dispune de aparatură performantă și este deservit de un medic 
specialist, oferind asistenţă stomatologică diferitelor cazuri sociale aflate în evidenţa asociaţiei. În anul 2011, de 
serviciile acestui cabinet au beneficiat peste 1000 de persoane.
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5. Asistență Spirituală pentru Penitenciarul Bacău - Activitatea de 
asistenţă religioasă realizată în colaborare cu Parohia Romano-Catolică 
„Fericitul Ieremia Valahul” din Bacău, se adresează tuturor persoane-
lor 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 Bis-
erica Catolică le întreprinde în toate unităţile penitenciare din România, 
având drept scop resocializarea  persoanelor aflate în executarea pede-
pselor cu închisoarea şi schimbarea comportamentului lor moral în sens 
pozitiv.
6. Departamentul de Voluntariat Caritas Bacău -  a fost înfiinţat în 
Anul Eropean al Voluntariatului - 2011 - cu scopul de a-și pune în slujba 
comunităţii experienţa acumulată de-a lungul anilor în care deși nu am 
avut o structură bine organizată, am lucrat cu foarte mulţi voluntari, și 
de a întări credinţa că voluntariatul este o resursă viabilă pentru dezvol-
tarea durabilă a comunităţii. Proiectele create și derulate de acest de-
partament se bazează în totalitate pe voluntariat, adresându-se tinerilor 
și copiilor provenind din familii cu posibilităţi materiale reduse (precum 
proiecte de acompaniere școlară, campanii de strângeri de bunuri și 
campanii de combatere a discriminării persoanelor cu dizabilităţi). 
7. „Hope for the future” este un program sponsorizat și susţinut în 
totalitate de Fundaţia Hope for the future Anglia, de susţinerea căreia 
beneficiază trei familii din Bacău. Acestea primesc un ajutor financiar pe 
care îl utilizează în funcţie de nevoile lor. 

Proiecte periodice:
1.  Campania „Aripi spre libertate” - este o campanie iniţiată în anul 
2009, care are loc în data de 1 Iunie a fiecărui an şi are drept scop pro-
movarea drepturilor tuturor copiilor şi a egalităţii de şanse. Înfiinţată de 
către Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap din 
cadrul Asociaţiei Caritas Bacău, preluată apoi de Biroul de Asistenţă Socială 

Asociaţia Caritas Bacău
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Caritas, campania propriu-zisă constă în 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 prejudecăţile și de 1 Iunie trăim 
pentru câteva ore copilăria la care orice copil ar trebui să aibă dreptul, 
fără graniţe 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 campanie depășește anual 200 de copii și adulţi. 
2. Campania „Un milion de stele” a luminat și în anul 2011, pentru al 
doilea an consecutiv, 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 Asistenţă Socială, cu sprijinul Centrului de 

Îngrijire la Domiciliu, a Departamentului de Voluntariat și a Primăriei Municipiului Bacău. Cele aproximativ 250 de 
lumânări aprinse sâmbătă, 12 noiembrie 2011, 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. 
3. ONGFest Bacău - cel mai mare eveniment al societăţii civile românești, un promotor al comportamentului filan-
tropic și voluntar și al participării publice, dar și o oportunitate de a aduce ONG-urile în atenţia cetăţenilor și a pub-
licului larg, organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) București, a fost un prilej extraordinar 
ca, pentru trei zile (16 - 18 septembrie 2011), Asociaţia 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 asociaţia și a  participat la 
conferinţe 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 adolescenţi, în timp ce părinţii acestora au fost informaţi despre proiectele asociaţiei și 
li s-au distribuit peste 200 de pliante. 
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4. Ziua vârstnicului - a fost sărbătorită ca în fiecare an în data de 1 
octombrie 2011, de sărbătoarea Sfintei Tereza a Pruncului Isus, în paro-
hia Fericitul Ieremia Bacău în cadrul liturghiei de la ora 10:30, celebrată 
împreună cu toţi beneficiarii Asociaţiei 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 Bacău a fost cea care i-a ajutat pe vârstnici să vină la 
biserică şi le-a oferit cu această ocazie specială, o atenţie deosebită in-
vitându-i la o masă festivă după celebrarea Sfintei Liturghii. În cadrul aces-
tei agape comune vârstnicii au avut posibilitatea de a-şi împărtăși unii 
altora experienţe și revederi emoţionale. În organizarea evenimentului, 
un rol deosebit de important l-au avut și voluntarii implicaţi în proiect-
ele 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. 
Mulţumim tuturor persoanelor care au participat la sărbătoare, preoţilor 
din Parohia Fericitul Ieremia pentru găzduire și bunului Dumnezeu pen-
tru aceast prilej frumos de preţuire a persoanelor vârstnice, care pentru 
noi, sunt o resursă și nu o povară. (FOTOGRAFIA NR. 12)
5. „Moş Crăciun, eu vreau să cresc sănătos!” a fost o campanie 
derulată în cursul lunii decembrie 2011, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 
de către Asociaţia Caritas, în parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Bacău, constând din donaţii de medicamente, produse medicale, pro-
duse și bunuri de igienă personală, alte bunuri de strictă necesitate, pre-
cum și alimente neperisabile pentru copii și familii aflate în dificultate, 
din localităţile cu un nivel socio-economic scăzut din Judeţul Bacău. 
Totodată, pe lângă aceste donaţii Asociaţia Caritas Bacău, a oferit și pli-
ante conţinând informaţii generale referitoare la igienă și la profilaxia 
unor boli. Scopul acestei campanii a constat 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 Judeţul Bacău. 
(FOTOGRAFIA NR. 13)

Asociaţia Caritas Bacău
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6. Campanie de distribuire a pachetelor de Crăciun derulată în luna de-
cembrie 2011, 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 localităţi cu un nivel socio-economic scăzut, 
din Judeţul Bacău și pentru copiii internaţi în cadrul Secţiei de Pediatrie 
a Spitalului Judeţean Bacău. (FOTOGRAFIA NR. 14)

Proiecte de viitor:
1.  „STOP Violenței!” - proiect prin care intenţionăm să susţinem și să 
consiliem persoanele supuse violenţei domestice
2.  Familia în drum spre viață - proiect prin care dorim să sprijinim 
familii numeroase cu venituri mici 
3. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc… - proiect de cantină 
socială, care să ofere zilnic o masă caldă unui număr cât mai mare de 
persoane aflate în dificultate

4. „Punctele non-formale - un PLUS pentru educație” - își propune diversificarea serviciilor alternative de 
educaţie, prin oferta „Punctelor non-formale” (centre de tip after-school), în vederea valorizării şi petrecerii în 
siguranţă, în mod util şi plăcut, a timpului liber pentru elevii din clasele I-IV, din două zone ale oraşului Bacău, pe 
durata unui an şcolar. Prin aceste activităţi ne propunem să reducem absenteismul şcolar și să îmbunătăţim rezul-
tatele școlare și accesul la educaţie, redând școlii și formării educaţionale un plus valoare, promovând procesul de 
învăţare, ca o valoare în sine. 
5. Proiectul „Educație pentru viitor”, are ca scop oferirea unei educaţii cât mai complete şi crearea şi dezvoltarea 
de aptitudini pentru o viaţă independentă şi competitivă pentru 60 de tineri liceeni, din orașul Bacău prin pro-
movarea cetăţeniei active a tinerilor, prin implicarea acestora în activităţi de voluntariat şi de dezvoltare personală 
pentru viitor și prin dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a creativităţii acestora. Proiectul se dorește a fi un model 
de bune practici pentru toţi cei interesaţi, fiind primul proiect care abordează rezulatele scăzute ale tinerilor la 
învăţătură şi mai ales la examenul de bacalaureat, corelând această dificultate şi cu pregătirea lor pentru o viaţă 
independentă, încercând să vină în sprijinul tinerilor, a părinţilor, a profesorilor, a şcolii şi a societăţii în general. 
6. Proiectul „Fratele mai mare” are ca scop oferirea de alternative educaţionale, la domiciliu, pentru petrecerea 
timpului liber, prin intermediul voluntarilor, pentru copii și tineri cu dizabilităţi din orașul Bacău. Prin obiectivele 
proiectului se încearcă instruirea unui număr de 20 de voluntari, în educarea la domiciliu a persoanelor (copii și tin-
eri) cu dizabilităţi prin oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber; educarea la domiciliu a 
10 persoane cu dizabilităţi din orașul Bacău, prin realizarea - împreună cu voluntarii - de activităţi recreativ-educative 
adaptate, pentru petrecerea timpului liber; și realizarea unei campanii de strângeri de fonduri în vederea continuării 
proiectului cu resurse din comunitate. Noi vrem să fim „Fratele mai mare” al copiilor și tinerilor cu dizabilităţi, din 
Bacău, pentru ca împreună cu voluntarii să le putem oferi sprijinul și cunoștinţele de care dispunem. 
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Un gând de mulțumire…

Anul 2011 a fost un an în care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și al multor binefăcători, am reușit să oferim ajutor, sub 
diverse forme, la aproximativ 8.000 de persoane, prin proiectele și activităţile derulate. Simţim și suntem încrezători 
că acest an asociativ a fost unul util creșterii și formării noastre ca și lucrători în via Domnului. Pentru tot ceea ce am 
reușit să realizăm suntem recunoscători și deși suntem o echipă relativ mică, vrem să credem că suntem ambiţioși 
și gata să ne devotăm unei idei, unei cauze măreţe și anume: redarea demnităţii umane persoanelor aflate într-un 
moment dificil al vieţii și readucerea speranţei, bucuriei și credinţei, celor neajutoraţi și neputincioși.

Totodată, mulţumim din suflet tuturor voluntarilor și persoanelor de bine care ne-au susţinut, au crezut și s-au im-
plicat în acţiunile și activităţile realizate în acest an. Fără ajutorul vostru inestimabil, tot ce am reușit să facem, nu ar 
fi avut aceeași valoare.

Un gând de recunoștinţă și mulţumire îndreptăm și către toţi partenerii, susţinătorii, colaboratorii, sponsorii, dona-
torii și toate persoanele care au oferit o mână preţioasă de ajutor beneficiarilor și asociaţiei, oferind din resursele, 
din cunoștinţele și chiar din timpul lor pentru soluţionarea unor cauze, care uneori păreau imposibil de rezolvat. 

Tuturor le mulţumim din suflet, îi felicităm și îi incurajăm să facă în continuare bine, în numele Domnului nostru 
Isus Cristos, participând în acest fel, printr-o implicare directă în procesul de schimbare în bine a lumii în care trăim. 

Pr. Lucian Simon
Președinte Asociaţia Caritas Bacău
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Misiune
Centrul Diecezan Caritas Iași are misiunea de a pune în practică doctrina socială a Bisericii Catolice prin

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

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

omului, transparenţă, daruire, lucru în echipă, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare
comunitară și implicarea voluntarilor.

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

raspunzând profesionist prin implicare și devotament nevoilor cu care se confruntă societatea,
aducând un aport favorabil în educarea, ajutorarea și dezvoltarea acesteia.

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI
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