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„Iar mai presus de toate să aveţi dragoste!”
(Cf. 1 Cor 13,13)

Cor 13, 8-13)

„Caritas” în traducere fidelă înseamnă dragoste, dragoste suprafirească,
dragoste dumnezeiască.

Când vorbim despre asociaţia Caritas, trebuie să ne raportăm direct la Dumnezeu,
iar măsura dragostei dumnezeieşti este dată prin iubirea faţă de semeni, prin iubirea faţă
de oameni. Nu există dragoste adev faţă de Dumnezeu dacă nu se concretizează în
dragostea faţă de aproapele.

Toată revelaţia şi întreaga operă de mântuire se pot exprima printr-un singur
cuvânt: dragoste. Iar viaţa creştinului este cu adevărat valoroasă numai când se
întemeiazăpe dragoste şi se exprimăprin dragoste.

Legea apostolului Paul este clară: ...iar mai presus de toate să aveţi dragoste, căci
toate celelalte trec, dar dragostea rămâne.” (Cf. 1

Darea de seamă pe care o avem în faţă nu reprezintă o simplă etalare a anumitor
iniţiative, ci devine o măsură cu care s-a lucrat şi un imbold pentru ce este bine de făcut.

Cei care lucrează în Centrul Caritas Iaşi sau în filialele acestuia trebuie să arate un singur interes: mai presus de
toate să crească şi să triumfe dragostea.

V mulţumim tuturor celor care lucraţi în opera Caritas şi care urmaţi un astfel de ideal şi ne rugăm lui
Dumnezeu, care este „Dragoste” s vă dea harul ca prin toate iniţiativele ce le întreprindeţi să fiţi instrumente ale
dragostei divine printre oameni.

Cu îmbrăţişarea şi binecuvântarea noastră arhierească,

ărată

ă
ă

„

Petru GHERGHEL,
Episcop de Iaşi
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„Să trăiţi iubirea şi în felul acesta să faceţi să
intre lumina lui Dumnezeu în lume.”

(Deus caritas est, 39)

le
oa la nivel de echi

vedere
caritative în spirit evanghelic.

nor „ateliere” deschise spre comunitate.

Vorbim de „ateliere” de sprijinul nostru cât

„ateliere” a

,
lor,

Pentru Centrul Diecezan Caritas Iaşi anul 2006 a fost bogat în realizări atât în diverse proiecte pe care le
desfăş ră cât şi pă, un an al implic ii, al acreditării serviciilor caritative, un an marcat de noi
perspective având în aderarea României la Uniunea Europeană dar şi un an în care am fost chemaţi la o
înţelegere mai profundă a slujirii

În acest sens enciclica papei Benedict al XVI-lea-„Deus caritas est”-ne-a ajutat să putem reflecta la
esenţa iubirii, la semnificaţia sa în trăirea credinţei autentice aşa încât activitatea noastră desfăşurată aproape de
cei nevoiaşi, de cei în suferinţă, de cei care aşteaptă atenţia şi ajutorul nostru, să fie o transpunere în fapte a iubirii
milostive a lui Dumnezeu în lumea de azi.

Astfel viziunea despre desfăşurarea activităţilor birourilor de asistenţă şi consiliere s-a transformat în
aceea a u Această direcţie s-a concretizat prin înfiinţarea Centrelor
parohiale „Te ascult” şi de noi Centre de Îngrijire la Domiciliu pentru bătrâni şi bolnavi.

La aceste iniţiative s-au adăugat acţiuni cu şi pentru persoane cu handicap, ajutor direct pentru familiile
sărace, grupuri de suport, sprijin moral, material şi construire de locuinţe pentru cei afectaţi de inundaţii, sprijin
în formarea şi orientare profesională pentru tineri, consiliere prin informare a emigranţilor, asistarea copiilor
orfani sau a celor care au nevoie de îndrumare şcolară şi educativă, ajutor şi asistenţă medicală pentru cei
nevoiaşi.

deschise atât pentru cei care beneficiază şi pentru cei care
doresc să devină voluntari, pentru cei care vor să se asocieze acţiunilor noastre oferind astfel cu generozitate din
timpul, imaginaţia sau bunurile lor. Aceste s-au născut prin colaborare noastră cu membrii voluntari
ai comunit ţilor locale aparţinând diferitelor parohii sau primării.

Adres un gând de mulţumire păstorilor diecezei noastre episcopului Petru Gherghel şi episcopului
auxiliar Aurel Percă, tuturor preoţilor, persoanelor consacrate şi credincioşi tuturor binefăcătorilor din ţară şi
străinătate, instituţii sau persoane fizice.

Dumnezeu să răsplătească efortul tuturor cu harurile sale şi să ne ajute şi pe viitor ca împreună să fim
instrumente vii ale iubirii milostive în Biserică şi societate.

ăr

ă
ăm

Director,
Pr. Egidiu Condac

Director executiv,
Pr. Mihai Budău

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

2



Raport de activitate 2006

3

Mărturii ale beneficiarilor

1. Copiii mei s
i

eforturile mele au fost concentrate pe recuperare, astfel , în raport cu gradul de gravitate
al diagnosticului.

am pierdut totul: am pierdut lini

Caritas- , a
Cel mai mult m-am bucurat de suportul Caritas ne-a

i Copiii mei, în vâ s-au
(C.L.)

2. ar
. Este un copil bun, nu este agitat e progresele

i nu scotea nici un cuvânt pe care .

area
entrul Diecezan Caritas a venit în urma citirii unui pliant despre Caritas. În urma do

vin
(R.N.)

3.
m-am lovit la cap. Apoi nu am

Caritas-ul exact când am avut cea mai mare nevoie
oferindu-mi sprijin material (pansamente, fotoliu rulant .

(B.C.)

4. Cu , m-am îmb a r
De atunci au diagnostice,

pentru care necesit tratament permanent.
. Întregul colectiv

,
pentru efortul deosebit pe care-l fac pentru a ne ajuta pentrua a-i

avem nevoie. (M.V.)

-au născut din sarcină gemelară cu traumatism la naştere. Din această cauză, fetele au ajuns cu
deficienţă m ntală severă şi tetrapareză spastică. Din momentul diagnosticării, la vârsta de 1 an şi 8 luni,

că evoluţia lor a fost bună
Înainte de naşterea fetelor, viaţa mea avea un curs normal: aveam o casă, un soţ, un serviciu

bun. După întâmplare, ştea, casa am vândut-o pentru tratamentul fetelor, soţul a
divorţat, la serviciu nu m-au mai primit. După un timp mi-am adunat puterile şi am încercat să trăiesc viaţa aşa
cum este.

ul a apărut în viaţa noastră la recomandarea unui prieten, iar această întâlnire o consider benefică tât
material, cât şi spiritual. informaţional acordat. făcut
legătur cu alte persoane cu aceleaşi probleme, cu alte organizaţii. rstă de 8 ani acum, simţit
foarte bine în tabăra organizatăde Caritas.

Fetiţa mea e 10 ani şi este diagnosticată cu Maladia Sindrom London-Down Deficienţă mintală
moderată şi nici nervos şi sunt mulţumită d făcute. Prima dată când a
mers într-un colectiv de copii avea doar 6 ani, era speriată ş să-l înţelegi Acum
însă vrea cât mai mult sămeargă în colectivitate şi să vorbeşti cu ea.

Caritas-ul a apărut în viaţa mea înainte de sărbăto Crăciunului şi mi-a făcut o mare bucurie. Iniţiativa de a
merge la C sarului întocmit
s-a stabilit să în fiecare lună. Nu pot decât să mulţumesc Caritas-ului pentru tot ajutorul pe care ni-l oferă.

Sunt un tânăr de 22 de ani din judeţul Iaşi. În urmă cu trei ani, într-o duminică la scăldat, am sărit în apă de la
o înălţime de 1m şi mai simţit nimic. Înainte de accident nu am avut nici o altă
problemăde sănătate, dar după accident mi-am pierdut abilitatea de a mă deplasa.

a apărut în viaţa mea şi mi-a întins o mână de ajutor
, saltea pneumatică), logistic şi psihologic

Într-o lume lipsită de prejudecăţi şi milă există întotdeauna cineva dispus să ajute fără să primească nimic în
schimb.

câţiva ani în urmă olnăvit de liti ză vezicula ă, pentru care făceam tratament mereu, dar cu
efect negativ şi am fost nevoită sămă operez. apărut şi alte complicaţii, având acum 11

Caritas-ul este o şansă deosebită pentru noi, persoanele cu dizabilităţi ne-a sprijinit şi ne-a
oferit de fiecare dată sfaturi bune, cuvinte calde de pus la inimă precum şi ajutor material. Adresez cuvinte de
mulţumire şi laudă aceşti oameni şi simţi alături
atunci când
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Centrul de Plasament Sf. Iosif”„

cadrul

,
au beneficiat a

Sf. Iosif” se afl

Centrul de Plasament Sf. Iosif”, rogram în Centrului Diecezan Caritas Iaşi a fost înfiinţat la data
de 14 octombrie 1993 cu scopul de a oferi suport emoţional consiliere copiilor şi familiilor acestora, suport
educaţional, dreptul individual la o dezvoltare fizică, psihică, morală şi intelectuală Instituţia este de tip
rezidenţial iar copiii provin din familii cu situaţii sociale deosebit de dificile.

Pân de ocrotirea Centrului de Plasament 54 copii. Dintre aceşti , 39 au fost
reintegraţi în familiile lor sau în alte proiecte. În prezent în Centrul de Plasament 15 copii şi
tineri, cu vârst cuprins între 10-20 ani.

De la înfiinţare , s-au ocupat trei surori din
Congregaţia Micile Surori ale Carităţii Mariei Îndurerate” (Surorile Campostrini).

Începând cu data de 6 septembrie 2004, activitatea în Centrul de Plasament Sf. Iosif” este administrată
de trei surori din Congregatio Jesu în colaborare cu personal angajat din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iaşi.

„ p

.

„
ele e

c
„

„
ul

şi

şi pân

ă acum,
ă

ă în septembrie 2004 de buna funcţionare a entrului

Obiective:
- oferirea posibilităţii fiecărui copil de a beneficia de resursele necesare dezvoltării psiho-afective şi sociale;
- sprijinirea copi l şi a t în întreţinerea relaţiilor cu familia sau cu membrii familiei lărgite;
- îmbunătăţirea relaţi copi şi a t cu în şi, cu ceilalţi şi cu Dumnezeu.

i or inerilor
ilor ilor le inerilor ei şi

Activităţi:

-
-
- ( ,

);

În anul 2006, ne-am structurat activităţile la fel ca în anii
trecuţi:
activităţi de pregătire a lecţiilor;
activităţi social-recreative;
activităţi de socializare relaţii de familie relaţii în grupul

şcolar
- activităţi care au ca principal scop formarea autonomiei
personale sociale.şi
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Rezultate:
- trei beneficiare în familia de origine;

,
”

realizat

p

chestionare;
-

e

mpreun

,
u

- în perioada 1-9 2006, 7 ben ficiare ale Centrului de lasament

- data de 20 2006, Centrul de ,
. Tema a fost

s

ale centrului au fost reintegrate
- cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Unicef România, Asociaţia Signis România în
colaborare cu Unicef România şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi a organizat un proiect socio-cultural privind
copiii „Un minut de adolescenţă”, care s-a concretizat într-un stagiu de iniţiere în arta video pentru tineri aflaţi în
situaţie de risc, proveniţi atât din Centrul de Plasament Sf. Iosif cât În perioada
atelierelor de creaţie, copiii şi adolescenţii au câteva filme de scurt metraj care au fost selectate de un
juriu de specialitate şi premiate la Festivalul de Film „Privind Copiii” în perioada 15-20 noiembrie, la Bucureşti.
Atelierul de creaţie video a fost o primă etapă din proiectul de colaborare cu Signis, a doua etapă constând în
Festivalul de film entru Drepturile Copilului, „Privind Copiii”
care a avut loc în Iaşi, în perioada 4-6 decembrie 2006;
- un psiholog voluntar, a acordat asistenţă psihologică, consiliere
de douăori pe săptămână şi a aplicat diferite teste şi
în colaborare cu un voluntar doctorand în arta spectacolului

s-au organizat diferite jocuri şi activităţi sp cifice domeniului de
activitate al voluntarului;
- î cu 25 de voluntari s-au organizat şedinţe lunare de
supervizare; voluntarii care s-au implicat în mod deosebit în
activităţile centrului au fost premiaţi;
- colaborarea cu Asociaţia Primul Pas” care a constat într-o
seară de activităţi recreative (interpretare de cântece, dans, un joc
de pantomimă- Samariteanul Milostiv”) şi o ieşire la iarbă verde
cu un grup de 9 tinere din Anglia trimise de Organizaţia Church
Mission Society din aceeaşi ţară;
- copiii şi voluntarii de la Centrul de Plasament au confecţionat felicitări şi mărţişoare şi le-au oferit vârstnicilor
din Căminul de Bătrâni Sf. Iosif” cu ocazia zilei de 1 Martie;
- a fost realizate douămomente artistice la Căminul de bătrâni Sf. Paraschiva” şi la Căminul de bătrâni Sfinţii
Constantin şi Elena” cu ocazia sărbătorilor de primăvară şi a venirii unei delegaţii din cadrul Ministerului
Muncii, Solidarit ţii Sociale şi Familiei;

- a fost organizat o excursie în Nordul Moldovei;
- de 1 Iunie, Ziua internaţional copilului, beneficiarii Centrului au participat la un marş împotriva avortului;
- copiii au participat la activităţi recreative (ieşiri la iarbăverde, sărbătorirea zilelor de naştere);

august e p au participat la o tabără de vară în
localitatea Pralea, împreună cu beneficiari din alte proiecte Caritas şi din 7 parohii romano-catolice din Dieceza
de Iaşi;

în decembrie plasament Sf.Iosif” în colaborare cu Centrul de Cultură şi
Spiritualitate Xaverianum” a organizat Spectacolul itinerant Toma şi Gâştele” scenariului

Crăciunului.

„

„

„

„
„ „

„

„
„ „

şi din alte şcoli din Iaşi.

ă

ă

ă
ă a

ărbătoarea

- a fost prezentat scenet cu ocazia sărbătorii Sf.Iosif”;ăo ă

Date de contact:
Adres

Telefon: 0232-210085; Fax:0232-217998
E-mail: centruplasament@caritas-iasi.ro

Web site: www.caritas-iasi.ro

ă ă ă: Ia i, str. S r riei nr. 134,
700116, judeţul Ia i

ş
ş

5
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Cabinetul medical Caritas Sf. Tereza„ ”

A fost at în anul 1998 ca punct sanitar la s apoi din anul 2000
Cabinet edicin eneral n actualul sediu din i.

înfiinţ , ubsolul bisericii Sf. Tereza Iaş
funcţioneaz de m g ă î spatele bisericii Sf. Tereza Iaş

„ ” i,
„ ”ă ca ăşi

Scop:

Oferirea unei alternative la sistemul medical actual pentru acordarea de asisten medical , (examen
clinic, investiga ii paraclinice, diagnostic i tratament) persoanelor defavorizate social.

ţă ă
ţ ş

În sediul cabinetului din str. Oltea Doamna oar programul proiectului pe parcursul a patru zile
din s pt mân (luni, mar i, miercuri ntre orele 16-18).

Personalul sanitar în regim de voluntariat i este reprezentat de:
-coordonator proiect Dr.Agnes Iacinta Bacu - medic specialist medicin i medicin de familie;
- Dr. Dr gan Emanuela - medic rezident nefrologie;
- Dr. Eva Iuliana - medic specialist radiologie;
- Dr. Delia Pogor - de familie.

Astfel, se asigur un pr pt mân la cabinet i 2-3 ore pe teren (consulta ii
la domiciliu i deplas ri la spitale).

Personalul este în permanent colaborare cu membrii celorlalte proiecte ale Centrului Diecezan Caritas
i sprijini i constant de pr.Anton Farca , paroh al Bisericii Sf. Tereza a Pruncului Isus”.

Proiectul a luat na n ajutorul celor suferinzi, persoane în v , cu
dizabilit i, cop i din familii nevoia i diverse cazuri sociale i
resursele necesare diagnosti rii i trat iuni acute sau cronice.

se desfăş ă
ă ă ă ţ şi vineri î

lucrează ş
şcă ă generală ş ă

ă

medic rezident medicină
ă ogram de aproximativ 8 ore pe să ă ă ş ţ

ş ă
ă

Iaşi ş ţ ş

ştere din dorinţa de a veni î al lor ârstă
ăţ al iilor proveniţ şe ş al lor care nu au posilitatea ş nici

că ş ării diferitelor afecţ

„

Obiective:

- acordarea de servicii medicale gratuite pentru
persoanele defavorizate social (vârstnici, persoane cu
deficien e, s raci)
- asigurarea de servicii med

categorie de persoane
- referirea c tre celelalte proiecte Caritas, în vederea
acord tor persoanelor care
au alte tipuri de nevoi.

ţ ă ;
icale de calitate pentru

această ;
ă

ării unui spriijin corespunză
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Activităţ şi i servicii:

- examene medicale în specialit , nefrologie, ecografie general , radiologie imagistic
;

- investiga ii: , determinarea glicemiei tensiunii arteriale;
- tratamente: aerosol, tratamente injectabile , pansamente;
- monitorizarea pacien ilor cu afec iuni cronice;
- îndrumarea pacien ilor c tre diferite specialit i din policlinici sau spitale pentru rezolvarea afec iunilor
chirurgicale sau care necesit spitalizare;
- medical copii din Gr dini a Surorile Providen ei” - Bucium;
- asisten primar campusul de var copii i tineri din proiectul
Caritas Don Bosco;
- asisten medical la domiciliu oferit personelor ce nu se pot deplasa;
- sf i Caritas a diverselor cazuri care un altfel de ajutor;
- consilierea cuplurilor s ie i ie în morala cre tin

ăţile: medicin generală ă ă
medicală

ţ examen sumar urină

ţ ţ
ţ ă ăţ ţ

ă
asistenţă ă primară şi epidemiologicăoferit lor ă ţ ţ

ţămedicală ă şi epidemiologică în cadrul ui ă pentru i ş i

ţă ă ă
ătuirea ş îndrumarea către alte proiecte necesită

în vederea că ătorie (educaţ sexuală ş contracepţ ş ă).

ă

ă

şi a

„

Rezultate :

În anul 2006 s-au efectuat:
ii ;

- 249 ecografii abdominale;
sur ri ale tensiunii arteriale;

- 258 examene glicemie;
- 56 consulta ;
- 20 profilaxii antigripale prin vaccinare;
- 80 tratamente i i intravenoase;

;

- 180 examene de bilan la copii din Gr dini
- 146 bolnavi cronici dispensariza i lunar;
- 3 consilieri prematrimoniale;
- distribuirea de materiale sanitare c tre spitale: Sf.
Spiridon (cl. a-III-a Chirurgie, ORL, Hematologie,
Institutul de Gastroenterologie, Oncologie) Spitalul
Clinic de Urgente (Chirurgie, Ortopedie) Spitalul
Parhon (Urologie)

- 1272 de consultaţ de medicină generală

- 845 mă ă

ţii la domiciliu

ntramusculare ş
- 18 sedinţe aerosol

ţ ă ţa Bucium
ţ

ă

,
,

.

Date de contact:
-prin nr. telefon al Casei Parohiale Sf. Tereza : 0232 220 716

-Adres : Ia i , Str. Oltea Doamna nă r. 3ş

Cabinetul stomatologic a fost înfiinţat în 1994 şi are
ca scop asigurarea de consultaţii şi tratamente
stomatologice, la preţuri reduse sau gratuite pentru copiii
asistaţi în Centrul de Plasament Sf. Iosif”, pentru
persoanele defavorizate sau , pentru
şomeri, pensionari şi studenţi ai Institutului Teologic
Romano-Catolic Ia .

„
cu venituri reduse

şi

Cabinetul stomatologic

Date de contact:
Adres b-dulă: Ia i,ş Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 22-24
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B Airoul de sistenţ Social Caritasă ă

Biroul de Asisten S Caritas este un
proiect pe care Centrul Diecezan C

din anul 1999

ipsa mijloacelor
materiale/financiare a celor car

ei toare),

care ar pute

tisfacerii nevoilor mat

În ultimii ani iroului de
A S Caritas a constat în acordarea de
ajutor material

Grupurile de suport organizate în cadrul
Biroului de Asisten Social Caritas (acreditat
pentru oferirea de asisten social persoanelor i
familiilor defavorizate aflate î

în societate.

ţă ocială
aritas îl

desfăşoară încă şi urmăreşte acordarea
unui ajutor direct, persoanelor/familiilor
defavorizate aflate în situaţii de risc.

Problemele sociale cel mai des întâlnite în
practica de zi cu zi şi cărora le corespund serviciile
de asistenţă socială acordate în cadrul Biroului de
Asistenţă SocialăCaritas Iaşi sunt: l

e solicită ajutor (lipsa
alimentelor necesare, lipsa îmbrăcămintei, a
încălţămint , lipsa locuinţei corespunză
stima scăzută de sine a persoanelor aflate în situaţii
de criză, lipsa unor cunoştinţe adecvate de ordin
educaţional a ajuta la depăşirea
situaţiilor de criză şi la formarea unor noi abilităţi
necesare în procesul integrării sociale.

Unora dintre ei le lipsesc cu desăvârşire
noţiunile de igienă dar şi mijloacele necesare
respectării lor (nu au apă curentă, detergent, săpun);
altora noţiunile de educaţie parentală (fiind
preocupaţi de starea gravă de sărăcie, neglijează
educaţia copiilor) dar şi mijloacele necesare
sa eriale ale copiilor lor (nu au
cum să le ofere un cămin adecvat, nu au haine,
alimente).

intervenţia B
sistenţă ocială

şi de suport psihologic. Datorită
numărului mare de cereri de ajutor din partea
persoanelor defavorizate şi a experienţei acumulate,
am devenit conştienţi de necesitatea formării
beneficiarilor noştri în cadrul întâlnirilor de grup
(metodă recunoscută ca fiind foarte eficace în
modelarea comportamentelor) pentru a putea
contracara efectele grave ale marginalizării.

ţă ă
ţ

n dificultate) vizează
în mod direct persoanele i familiile defavorizate
care vor beneficia de sprijin de specialitate pentru a
se integra

ă ă ş

ş

Scop:

Restituirea demnităţii umane şi acompanierea persoanei aflate într-o perioadă dificilă din viaţă (sărăcie,
marginalizare) până la eliberarea progresivă de cauzele care în situaţia de a solicita ajutor, antrenând şi
societate în această transformare completă a individului.

au adus-o
a

8
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Obiective:

- identificarea nevoilor u

-
ultate în acord cu nevoile lor;

-

-

cultate;
- lansare

- monitorizarea a proiectului.

rgente şi latente în
teritoriu;

primirea, ascultarea şi orientarea persoanelor în
dific

stimularea, responsabilizarea, recunoaşterea şi
susţinerea drepturilor persoanelor aflate în
dificultate prin intermediul proiectelor de ajutor
individual care urmăresc unicitatea şi demnitatea
uman ;

favorizarea unui model de solidaritate între
persoanele din comunitate prin organizarea de
cursuri de formare i grupuri de suport pentru
adulţii aflaţi în difi

a de mesaje şi antrenarea lumii creştine şi
a societ ţii civile în direcţia unei mai bune
cunoaşteri a realităţilor din teritoriu;

şi evaluarea continuă

ă

ă

ş
Activit i:ăţ

- onsiliere ial
- onsiliere individual
- co i suport (material, financiar)
beneficiarilor;
- cordare de servicii de informare i orientare;
-

ersoanele aflate în dificultate;
- criere proiecte de finan re;
-
- ezvoltare parteneriat
- onitorizare a proiectului.

c iniţ ă;
c ă şi de grup;
a rdare de consultanţă ş

a
strângere de date cu privire la problemele cu care se

confrunt familiile şi p
s ţa
formare şi instruire a personalului şi a voluntarilor;
d de e cu instituţii de stat şi private;
m şi evaluare continuă

ş

ă

Rezultate:
- .
14 mame defavorizate

- 557 de întrevederi cu beneficiarii la birou;
- 140 de anchete sociale realizate la domiciliul
beneficiarilor;
- 96 de pe

;
- 86 de voluntari s-au implicat

m

- 176 de famili
minte, alimente;

- 220 de copii au beneficiat de servicii de suport;
- 80 de cazuri noi au fost introduse în baza de date.

Continuarea proiectului Să-i educăm iubindu-i!”
social au participat la

întâlnirile grupului de educaţie parentală;

rsoane au fost orientate către celelalte
proiecte Caritas sau către instituţiile partenere ori
colaboratoare

în activităţile pe care
le desfăşură totalizând un număr de 2450 de ore
lucrate în folosul beneficiarilor noştri;

i au beneficiat de ajutor constând în
îmbrăcă

„

Date de contact: Adres b-dul
Telefon: 0232-2

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

ă: Ia i,
76393

basc

ş Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.22-24

9
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CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Biroul tragere de fonduride dezvoltare a organizaţiei şi de a

esteIdeea înfiinţării şi organizării unui astfel de birou s-a conturat în toamna anului 1999. Misiunea sa de
a identifica şi reuni resurse umane, profesionale, tehnice şi financiare pentru a sprijini populaţia defavorizată din
regiunea Diecezei de Iaşi.

Obiective generale
1. Identificarea şi negocierea deschiderii de proiecte social-caritative corespunzătoare nevoilor sociale din
regiune
2. Identificarea fonduri materiale şi financiare care să poată asigura continuitatea desfăşurării proiectelor
existente în cadrul Centrului Diecezan Iaşi
3. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare cu finanţatorii instituţionali şi donatorii individuali
4. Asigurarea transparenţei activităţii proiectelor sociale prin informare şi mediatizare, instituţiil
mass media locale şi/sau naţionale, cursuri şi seminarii la nivel diecezan
5. Acreditarea, conform legislaţiei în vigoare a serviciilor derulate în cadrul proiectelor Centrului Diecezan
Caritas Iaşi
6. Încurajarea activităţilor de voluntariat

;
lor

Caritas ;
;

colaborând cu e
- organizând ;

;
.

Activităţi
1.

depunere ;
2. Atragerea fonduril

;
3. Organizarea, de campanii, colect de fonduri din comunitate

;
4. a i sau donato a

;
5. ;
6. Raportarea rezultatelor

Obţinerea fondurilor necesare derulării proiectelor existente în cadrul Centrului Diecezan Caritas Iaşi prin
scrierea şi a proiectelor de finanţare către finanţatorii instituţionali

or necesare activităţilor social-caritative cu cheltuieli neprevăzute, desfăşurate în
comunităţile în care se derulează proiectele Centrului Diecezan Caritas Iaşi

implementarea şi coordonarea care să
reunească sprijinul material şi/sau financiar al mediului de afaceri din regiune şi al donatorilor individuali din
comunitate sau din străinătate

Identificarea finanţatorilor instituţionali sau individuali, potenţialilor sponsor ri, liniilor noi de
finanţare apărute

Gestionarea activităţilor desfăşurate cu voluntari
activităţii Centrului Diecezan Caritas Iaşi finanţatorilor, sponsorilor, donatorilor,

publicului interesat.

ări

- P

unele proiecte de

entru susţinerea demersurilor către finanţatorii instituţionali care dispun de
fonduri pentru proiecte sociale am acordat consultanţă pentru scrierea de noi
proiecte.Astfel s-au obţinut pentru (Centrul Resurse pentru
Copii şi Tineret „Don Bosco” şi

„ ”
pentru funcţion re şi pentru dotări (automobil,
amenajarea spaţiului propriu, dotarea cu
echipamente de lucru).

Prin aceeaşi metodă s-au obţinut fonduri
taberei anuale de vară a

copiilor şi a adolescenţ în localitatea

Centrul de
plasament Sf. Iosif ) fondurile necesare

a

-
pentru organizarea

ilor,
Pralea.

Rezultate obţinute în 2006

10
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- niţierea unui parteneriat cu Delegaţia Caritas
Ardennes Franţa în domeniul -

- „Instruire
pentru scriere de proiecte şi atragere de fonduri din
comunitate” adresat organizaţiilor laice şi religioase
care activează în municipiul Bacău şi localităţile
limitrofe;

- ;
Am informat periodic finanţatorii despre

activităţile Centrului Diec Iaşi prin
rapoarte narative şi financiare.

„

Iaşi ări şi
a “Coordonatori ai
campaniilor de atragere de fonduri” şi

. Premierea a avut loc în prezenţa
reprezentanţi de marcă

mediul politic şi societ ă
E ul este anual

Prin i
Copii Tineret am

realizat un curs bilingv francez român-

- Am organizat o serie de cursuri Diecezane de
formare a voluntarilor în domeniul Copii Tineret
-

ezan Caritas

Centrul
Diecezan Caritas a propus patru nominaliz

fost premiat la categoriile
„Cel mai fidel

donator” unor
ai mediului de afaceri din

România, din atea civil .

Atragere de fonduri din comunitate

-

din Iaşi pentru Centrul Diecezan
Caritas Iaşi;

bţin finanţări fundaţia „

printr-un program de donaţii salariale.
ă

funcţionării Centrului de Resurse pentru Copii şi
Tineret Don Bosco”;

taberei anuale de vară a
copiilor şi a adolescenţilor aţii
şi sponsorizări;

Servicii ” Iaşi
„S -i sprijinim împreună

pe bătrâni” susţinut de şi de

;
Obţinerea din donaţii şi sponsorizări

fondurilor necesare organizării de-a
patra ediţii a

;
Organizarea şi derularea de Crăciun

„Dăruind vei dobândi”. Campania s-a desf urat în
perioada 1-22 decembrie, a strâns fondurile
necesare pentru asigurarea cadourilor de Crăciun
pentru 100 de copii proveniţi

Iaşi;
Informarea periodică a sponsorilor şi a donatorilor

individuali prin rapoarte periodice despre
activităţile Centrului Diecezan Caritas Iaşi
desfăşurate cu sprijinul lor şi despre re

;
Pe 27 octombrie la Crown Plaza, Bucureşti în

cadrul ,

veniment organizat de Asociaţia
pentru Relaţii Comunitare premiază anual
implicarea socială a companiilor i a indivizilor.

Organizarea celei de-a doua campanii de atragere a
2% din impozitul pe venitul global al
contribuabililor

- O erea unei de la Oameni
pentru Comunitate” a companiei Coca Cola HBC
România
Aceste fonduri au fost destinate asigur rii

- Suplimentarea fondurilor necesare pentru
acoperirea cheltuielilor

de la Pralea, prin don

- Organizarea în colaborare cu echipa proiectului
„ de Îngrijiri la Domiciliu a
Concertului de binefacere

Cvartetul „Ad Libitum”
Corul Catedralei Romano-Catolice „Adormirea
Maicii Domnului”
- de la diverse
firme a celei

Galei Voluntarilor Caritas pentru a
marca în acest fel Ziua Mondial a Voluntariatului
(5 Decembrie)
- Campaniei

din familiile
defavorizate, asistate în cadrul Centrului Diecezan
Caritas
-

zultatele
acestora
-

Galei „Oameni pentru Oameni”

ă

ă

ăş
şi

ş
şi

Date de contact:
Adres

Telefon: 0232-210085; Fax:0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

ă ă ă: Ia i, str. S r riei nr. 134,
700116, judeţul Ia i

ş
ş
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CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Programul Servicii de Îngrijiri la Domiciliu”„

Programul Servicii de Îngrijiri la Domiciliu
este un program al Cen
parte a prog l

n
anul 1994 cu spijinul area Caritas Germa
D

omiciliu
la Roman, urm deschide

ti, Suceava, om
chiteni/jud Ia i i

ti (Ia i). n anul 2006 a fost deschis un nou
Centru de Îngrijire la Domiciliu

i parteneriat cu Asocia
eni/Vrancea.

A a îngrijirii
medicale persoanelor imobilizate la pat sau la
domiciliu.

1.

2.

3.

4.

;
5.

6.

7. Antrenarea, în acest t
a

chipa de lucru, din medic-
coordonator diecezan, coordonator diecezan executiv,

i medicali, as i sociali i îngrijitori la
domiciliu, a ngrijit în decursul anului 2006 un num r de
987 de persoane.

tia s-au efectuat 37.834 de vizite.

”
trului Diecezan Caritas Iaşi,

ramului naţional cu acelaşi nume a
Confederatiei Caritas România, iniţiat în ţara noastră î

şi finanţ nia. În
ieceza de Iaşi, proiectul fiinţează din anul 2000, an în

care s-a deschis primul Centru de Îngrijre la D
at de rea altor puncte de lucru la

Iaşi, Bac u, Huşi, Oneş C una
Ră eţul ş ş în satul Iugani/Comuna
Mirceş ş Î

în comuna
Sagna/Neamţ ş în ţia Kolping, un
Centru la Ploscuţ

sigurarea asistenţei sociale şi

Organizarea şi asigurarea asistenţei socio-medicale la
domiciliul persoanelor imobilizate la pat sau la
domiciliu;

Creşterea gradului de integrare şi participare socială a
persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu;

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

Asigurarea accesului la informaţii referitoare la
drepturile persoanelor imobilizate la pat sau la
domiciliu acestora şi aparţinătorilor lor

Optimizarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale
aparţinătorilor asistaţilor, ale voluntarilor şi ale
personalului implicat în îngrijire;

Crearea unui cadru organizat şi supervizat
profesional pentru activitatea voluntarilor;

ip de activitate, a
responsabilităţii comunităţii şi administraţiei locale.

E formată

asistenţ istenţ
î

Pentru aceş

„

ă

ă
ş

Scop

Obiective

12
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Serviciile oferite acestora au fost: 177.463
îngrijiri medicale, 46.096 îngrijiri i 28.236
servicii comunitare. Toate aceste servicii au fost
acordate în urma evalu rilor complexe a nevoilor
socio-medicale i a planurilor individualizate de
asisten i îngrijire.

I. n cadrul rogramului de form
desf n decursul a

sesiuni de cursuri:
1. Doctrina Social a Bisericii”, curs ce s-a desf urat
la Oratoriul Don Bosco” Bac u i a avut ca formator
pe Pr. Prof. Lucian Farca

.
2. Managementul comunic i no i metode de
prezentare a serviciiilor de îngrijiri l

stirea Sf. Carol Borromeu”
din Gioseni/Bac pe -na
Ingeburg Barden de la Caritas Germania.

II. Ziua Mondial a Bolnavului de
personalul ngrijiri la

turi de bolnavi la
liturghiile ce s-au organizat în comunita

ocazie.

III. Concertul de binefacere, organizat pe data de 5
oiembrie, la catedrala romano-

ile ce au avut ca scop sensibilizarea
opiniei publice cu privire la problematica v
i promovarea spiritului caritabil n comunitatea

noastr . Concertul a avut tema B trânii au nevoie de
ajutorul nostr nu-i s m s cad !” i a fost
organizat cu sprijinul Cvartetului de Coa

i Ad libitum” i al Corului
Catedralei Romano-Catolice Ia i, dirijor pr.

tariu. Concertul a fost transmis în direct la Radio
Ia i.

de bază ş

ă
ş

ţ

Î P are profesională
ăşurat la nivel diecezan, î nului 2006 au

fost cuprinse două

l-
ş de la Institutul Teologic

Romano-Catolic Ia
ării ş ţiuni ş

a domiciliu”, curs
ce s-a desf şurat la Mănă

ău şi a avut-o ca formator d

ă a fost marcată
şi voluntarii Programului de Î

Domiciliu prin participarea ală
ţile catolice cu

această

n catolică din Iaşi, a fost
una din activităţ

ârstei a treia
ş î

ă
u! Să lă ă ă ă ş

rde al
Filarmonicii Moldova Iaş , ş

ş Florin
Spă
ş

ă

ă ă
ă

ă

ă

ş

ş
ş

şi

„
„

„

„

„

„

Alte a ictivit ţă

1.Centrul de ngrijire la Domiciliu Roman, str. Grivi ei nr.1, Jud. Neam ; Tel. 0233/742365
2. Centrul de ngrijire la Domiciliu Ia i, str. Th.Pallady nr.4, Tel./fax: 0232/410075

3. Centrul de ngrijire la Domiciliu Bac u, str. Petru Rare , bl.9, sc.B, Ap.1, Tel./fax:0234/545289
4. Centrul de ngrijire la Domiciliu Hu i, str. Corni nr.25; Tel./fax 0235/481466

5. Centrul de ngrijire la Domiciliu Iugani, sat Iugani, com Mirce ti, Tel. : 0232/718654

Î ţ ţ
Î

Î
Î

Î

ş
ş

ş
ş

ă

6. Centrul de ngrijire la Domiciliu R chiteni, com. R chiteni, Tel. 0232/718775
7. Centrul de ngrijire la Domiciliu One ti, str. Pr. Eduard Sechel nr. 3, Tel. 0234/313121

8. Centrul de ngrijire la Domiciliu Suceava, str. T.Vladimirescu nr. 14, Tel./fax 0230/530022
9. Centrul de ngrijire la Domiciliu Sagna, com. Sagna /Jud. Neam , tel. 0233/766566

Î
Î

Î
Î ţ

ă ă
ş
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CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Centrul de Resurse pentru Copii „Don Bosco”şi Tineret

Scop:
Centrul de esurse pent ”

race
un sprijin în educarea copiilor lor.

R ru Copii Don Bosco a
luat fiinţă în septembrie 2000, din dorinţa de a oferi familiilor să

şi Tineret „

Obiective:
- Prevenirea abandonului şcolar;
- Prevenirea delicvenţei juvenile şi a vagabondajului;
- Informarea şi consilierea membrilor societăţii civile;
- Formarea continuă a voluntarilor în domeniul copii-tineret;
- Formarea şi educarea copiilor.

Servicii oferite:
- sprijin, îndrumare i suport pentru fiecare copil n parte;
- la de baz ;
- oferirea de ajutor material, ajutor în efectuarea temelor;
- i ;
- ;
-

.

ş
şcolare

î
meditaţii gratuite materiile

consilierea beneficiarilor direcţi şi a părinţilor acestora
realizarea de diferite cursuri specifice şi campanii de informare
activităţi de strângere de fonduri pentru diferite grupuri de copii şi

tineri

ă

Din 2000, au beneficiat de serviciile oferite prin acest proiect, peste 4000 de copii din judeţele Iaşi, Bacău şi
Neamţ.

14
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Rezultate:
-

;
- extinderea serviciilor

;
-

-

i de socializare,

creşterea numărului de beneficiari prin realizarea de proiecte de
susţinere educaţională a copiilor pe teritoriul Diecezei de Iaşi

oferite prin îmbunătăţirea şi diversificarea
activităţilor de socializare şi susţinere materială realizate şi pentru
copii care nu pot participa la un program de sprijin educaţional

îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor prin abordarea unor noi
tipuri de activităţi cultural-recreative;

50 de copii au participat zilnic la un program socio-educaţional
constând în ajutor la efectuarea temelor, meditaţii gratuite la materiile

de bază, activităţ consiliere psihologică,
sprijin material şi psiho-social;
şcolare

- 120 copii
j , (19August 2006);

- 7 copii din cadrul Paro

jud
Cluj;
-

-

din diferite localităţi din Dieceza de Iaşi, au participat la
Tabăra de Vară organizată la Pralea, ud. Bacău

hiei Sf. Tereza” Iaşi însoţiţi de doi
animatori, au participat în perioada 17-24 iulie la Campusul
organizat de Caritas Greco-Catolic Cluj în localitatea Ocoliş eţul

80 copii din cadrul Titu Maiorescu”
au primit cadouri de Crăciun;

17 familii defavorizate din Iaşi au beneficiat de donaţii constând în
rechizite pentru anul şcolar 2005-2006;

„

„ „şcolilor şi Vasile Lupu” Iaşi

- 150 familii

, ,

- 70 familii beneficiare ale
u

- Familiile celor 50 de copii din programul ed

-

favorizate cu care vor lucra în viitor.

din 14 sate din Judeţul Bacău au beneficiat de rechizite
achiziţionate în urma desfăşurării acţiunii „O Floare pentru o Viaţă
2006” 8 Martie 2006 în oraşul Bacău în parteneriat cu Acţiunea
Catolică a Copiilor;

proiectelor desfăşurate de Asociaţia
Diaconia” din cadrul Protopopiatului II Moldova a beneficiat, prin

intermediul Centrului de Resurse pentru Copii „Don
Bosco”, de o donaţie constând în alimente şi rechizite;

ucational au primit
donaţii lunare de alimente, rechizite şi îmbrăcăminte. O parte dintre
aceste familii au primit i sprijin financiar pentru plata datoriilor la
întreţinere;

165 tineri studenţi de la facultăţile de asistenţă socială şi psihologie
din Iaşi, au beneficiat de posibilitatea de a lucra pe bază de
voluntariat cu copii defavorizaţi social pentru a pune în practică
tehnicile învăţate dar şi pentru a cunoaşte profilul categoriilor de
persoane de

„
şi Tineret

ş

Date de contact:
Adres

Tel.: 0232-210085; Fax: 0232-217998
E-mail: donbosco@caritas-iasi.ro

Web site: www.caritas-iasi.ro

ă ă ă: Ia i, str. S r riei nr. 134,
700116, judeţul Ia i

ş
ş

15

mailto:donbosco@caritas-iasi.ro
http://www.caritas-iasi.ro


CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Biroul de A Consiliere pentru Persoane cu Handicapsistenţă şi Iaşi

Birou i Consiliere pentru
persoane cu H

iei Caritas
România. În Dieceza d i

u din luna octombrie
2006.

în societate.

În

an
cu o

Î

l de Asistenţă ş
andicap Iaşi (B.A.C.H.) face parte din

reţeaua naţională a programului cu acela ce
funcţionează la nivelul Confederaţ

e Iaş sunt prezente două astfel
de birouri, primul funcţionează în Iaşi din anul 2001,
iar celălalt funcţionează la Bacă

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii
vieţii persoanelor cu handicap şi promovarea
integrării lor

Datorită dizabilităţiilor, aceste persoane sunt
izolate ca rezultat al etichetării ,
mentalităţilor şi a dificultăţilor pe care
le întâmpină în integrarea în
societate.

contextul socio-
economic actual, numeroase
familii în care trăieşte o
perso ă cu dizabilitate, se
confruntă îngreunare
semnificativă a condiţiilor
de viaţă. Acest lucru duce la
izolare destabilizare. n
plus, familia trece printr-o
c r i z ă d e i d e n t i t a t e
caracterizată atât de schimbări
în structura acesteia (concubinaj,
divorţ, familii monoparentale), cât
şi de redefinirea rolurilor parentale şi a
relaţiilor între generaţii. Această criză se
accentuează în cazul familiilor care includ şi o
persoană cu dizabilitate din cauza lipsei
mecanismelor de adaptare şi datorită problemelor
specifice pentru a căror rezolvare nu primesc un
suport adecvat.

şi nume

şi

i f
iile de dificultate.

- informarea persoanelor cu handicap

;
- acordarea

compensatorii,
servicii terapeutice;
- informarea

;
-

;
- consilierea de specialitate a

;
-

;
- organizarea cursurilor de
formare;
- promovarea intereselor
persoanelor cu handicap

- o r g a n i z a r e a

;
-

.

- c 634
beneficiar i cu handicap sau
familiei acestora);
- sprijin cu mijl r de
120 beneficiari;
- sprijin material pentru persoane

960
pachete cu produse a

Îmbunătăţirea condiţiilor de trai i a
posibilităţilor terapeutice de tratament a persoanelor
cu dizabilităţi, prin refacerea i dezvoltarea
capacităţilor individuale ş amiliale necesare pentru
a depăşi prin forţe proprii situaţ

despre
legislaţie şi modul de solicitare a facilităţilor acordate
prin lege

de asistenţă în obţinerea de proteze,
orteze şi de diferite materiale/aparate

privind serviciile de asistenţă socială
existente pentru persoanele cu handicap

crearea şi întreţinerea unei baze de date cu servicii
destinate persoanelor cu handicap

persoanei
cu handicap şi familiei acesteia

organizarea şi sprijinirea
grupurilor de părinţi cu scop de

autosprijinire şi susţinere

în
faţa diferitelor autorităţi;

u n o r
manifestări, acţiuni şi

act ivităţi cu ş i pentru
persoane cu handicap şi

familiile lor cu scopul recreerii
şi lărgirii reţelei sociale

mediatizarea serviciilor destinate
persoanei cu handicap şi influenţarea

opiniei publice în sensul unei atitudini de
acceptare şi de acordare de şanse egale

onsiliere şi orientare pentru un număr de
i (copii, tineri şi adulţ

oace de deplasare pentru un numă

cu deficienţe care se
confruntă cu dificultăţi socio-economice:

limentare de bază.

ş

ş

Activitatea de asistenţă socială derulată în
cadrul sistenţă şi

Iaşi în decursul anului 2006
a constat în

Biroul de A Consiliere pentru
persoane cu Handicap

:

Scop:

Servicii oferite:
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Acţiuni organizate în anul 2006:
a

b ul

c re “Obţinerea ş

d meciul demonstrativ de baschet şi tenis î

e iua Mondial ţi

f , cursul ”

) Seminarul cu tema „Parteneri Sociali pentru Integrare”

) Meci demonstrativ de baschet în fotoliu rulant

) Stagiul de forma i Managementul Fondurilor
Structurale”

) 14 octombrie 2006, n fotoliu
rulant

) 3 decembrie 2006, Z

) 4-8 decembrie 2006 „Formare de Formatori

de Fundaţia Motivation Româ î cu Centrul Diecezan
Caritas Iaş ţ C e pentru Persoane cu
Handicap) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Iaşi. La acest seminar au luat parte ş eneficiari ai Biroul de Asistenţă ş

;

n ziua de 31 august 2006 de
Centrul Diecezan Caritas prin proiectul Biroul de Asistenţă şi Consiliere
pentru Persoane cu Handicap pe esplanada Palatului Culturii din Ia i şi a
fost susţinut de echipa de baschet a Fundaţiei Motivation Româ a, singura
de acest gen din România afiliat la federaţ

A avut loc î septembrie 2006 la Mănăstirea Don
Orione Iaşi. Stagiul a fost organizat de către Iaşi,
în parteneriat cu Asociaţ fiind conceput şi susţ către
un formator din Marea Britanie cu experienţă în obţinerea ş

erline din Fonduri Structurale

est eveniment a fost organizat în centrul municipiului Iaş , pe
ulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt (în faţa Primăriei Iaşi) de către Centrul

Diecezan Caritas Ia prin proiectul Biroul deAsistenţă şi Consiliere pentru
Persoane cu Handicap, în colaborare cu Fundaţia Motivation Româ

A fost organizat simpozionul „Ş în parteneriat
cu Fundaţia „Casa Speranţei”. Scopul a fost crearea unui cadru de discuţ
despre problematica dizabilităţii în contextul actual al integrării României
în Uniunea Europeană. Simpozionul a urmă

e a persoanei cu dizabilităţi;

Cursul a fost organizat de Centrul Diecezan Caritas Ia prin
proiectul Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane cu Handicap

pentru angajaţii Direcţiei
Generale deAsistenţăSocială şi Protecţia Copilului Iaş Acest curs face din

Evenimentul a avut loc în ziua de 16 februarie 2006 fiind organizat
nia n parteneriat

i (prin Biroul de Asisten i onsilier

i b ui i
Consiliere pentru persoane cu Handicap Ia i

Acest eveniment a fost organizat î

ni
iile de specialitate;

.
n perioada 6-7

Centrul Diecezan Caritas
ia Primul Pas” inut de

i managementul
a peste 30 milioane de lire st ale Guvernului
Marii Britanii;

Ac i
B

nia;

i noi suntem ca voi”
ie

rit de asemenea promovarea
unei imagini pozitiv

pentru personalul din Centrul REVIS Hârlau i
i.

ă

ă

ş

ş

ş

şi

şi

ş

„

„

Planul din cadrul centrelor
”.

”

Naţional de Formare Profesională Autorităţii
Naţionale pentru Persoane cu Handicap

ăa persoanelor cu dizabilită

Ia i, tr. nr. 4, 700ş S Theodor Pallady 454
Telefon/Fax: 0232-410076

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

Ba Calea Moldovei nr. 9,
/F : -

c
Telefon ax 0234 581661
ău,

Date de contact:
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CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Centrul de inser n dificultateţie socio-profesională pentru tineri î

Scurt istoric
Proiectul î i desfa o i. A debutat la 1 noiembrie 2002,

aducând un model n i rii, Proiectul socio-
economic”. Î

ene.
ie de

ocrotire, este i pentru care orice per
ine este inexi .

ş ş

şi

ară activitatea în comuna Bârnova, la 12 km de Iaş
ou de proiect în cadrul asociaţiei ş în regiunea de Nord Est a tă

mbinarea acestor dou aspecte este de succes, deoarece beneficiarii sunt instruiţi într-un mediu
optim form rii lor ca individ se confrunt cu situaţii reale, cotidi

Necesitatea unui astfel de proiect, se justifică prin faptul că num rul tinerilor care părăsesc o instituţ
încă ridicat, la fel şi numărul celor care au abandonat şcoala ş spectivă de a se

autosusţ stentă

„
ă

ă ă
ă

Scop:

realizeze
ie de risc. Beneficiarii acestui proiect n una din urmatoarele categorii:

1. t sesc ;
2. tineri c colar i au ;
3. or.

Proiectul îşi propune să integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârste între 16-22 ani, aflaţi
în situaţ se încadrează î

ineri ce pără centrele de plasament, datorită depăşirii limitei de vârstă
are se află în retard ş ş o situaţie familială critică

tineri cu handicap uş

Obiective:

1. Calificarea beneficiarilor în meseria de tâmplar;
2. Consilierea psihologic a

i problemele cu care s-au
ei;

3. O tre bene
n vederea re

i profesionale;
4. stabil pentru fiecare
beneficiar.

ă
ă

ă

beneficiarilor, cu scopul de a-
şi dep ş confruntat de-a lungul
existenţ

bţinerea de că ficiari a deprinderilor de viaţă
independentă, î alizării unei adev rate inserţii
sociale ş

Identificare unui loc de muncă
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Activităţi şi servicii:

Cali anual, ii n proiect
pen de 18 luni. de urmatoarele servicii:
1. de Ministerul Muncii;
2. alific n cadrul atelierului, su i a personalului angajat telierul este
organizat pe 3 dom

3. uport i irea problemelor personale;
4. upo minte
5. eminarii de informare a benefici iile
angajat-angajator, alcoo i drogurile
6. n aer liber, la spectacole,

i autoapreciere
7. stabil inerea diplomei de calificare;
8. onitorizarea beneficiarilor, timp de 6 luni angajare.

ficarea tinerilor se organizează pe promoţ de câte 10-12 tineri, ce sunt incluşi î
tru o periodă În aceast timp, tinerii beneficiază

curs de calificare, teoretic şi practică, cu obţinerea diplomei de tâmplar, avizată
c are practică î b supravegherea maiştrilor ş ; a

enii de activitate diferite (tâmplarie în lemn, în pal melaminat şi sculptură artizanal oferind
astfel tinerilor o pregătire temeinică şi complexă;

s emoţional ş psihologic pentru depăş
s rt material pentru cazare, hrană, îmbrăcă ;
s arilor pe diverse teme (munca în străinătate, relaţiile inter-umane, relaţ

lul ş );
activităţi recreative, ieşiri î implicarea beneficiarilor în activităţi de voluntariat, în

scop de socializare ş ;
identificarea unui loc de muncă , după obţ
M după

ă

ă),

Rezultate:

1. În anul 2006, r 3 sesiuni diferite.
i n proiect 5 tineri din comuna B rnova, aceasta având un impact deosebit asupra com ii.

2. În luna iulie, a avut loc antierul româno-francez culturi”.
, Auteuil Inte iona , cu scopul de a valoriza tinerii

afla n dificultate. antier, s-a realizat reabilitarea dispensarului medical din comuna B rnova
de 17 francezi.

3. Atelierul de artiza . În urma unei
a Francofoniei, s-a dotat ateli i sculele necesare, s-a reali

n care sunt expuse produsele realizate.

proiectul a avut un numă de 29 beneficiari, grupaţi în În premieră, au fost
incluş î â unităţ

ş Construim împreună, partajând diferenţele a două
A fost o acţiune umanitară iniţiată de asociaţia franceză rnat l

ţi î În timpul acestui ş â
de către beneficiarii proiectului împreună cu o echipă

nat, a avut o evoluţie deosebită finanţări primite de la Organizaţia
Internaţională erul cu aparatura ş zat prima serie de
prototipuri şi s-a tipărit un catalog î

„

Date de contact:
Adres

Telefon: 0232-210085; Fax: 0232-217998
E-mail: barnova@caritas-iasi.ro

Web site: www.caritas-iasi.ro

ă ă ă: Ia i, str. S r riei nr. 134,
700116, judeţul Ia i

ş
ş
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CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Proiectul Porţi de Emigrare Caritas”„

În acest moment peste 2 milioane de români
.

Pentru a preveni
„

”.

muncesc peste hotare şi alte câteva
mii se gândesc să lucreze în străinătate pentru a asigura un trai mai bun familiilor lor

problemele cu care se pot confrunta migranţii sau familiile
acestora, rămase în ţară, Centrul Diecezan Caritas a iniţiat în 2004 proiectul Porţi de
Emigrare

Scop:
Proiectul i pentru combaterea

emigr rii clandestine a ,
„Porţi de Emigrare” îşi propune să ofere soluţi

ă cetăţenilor români din judeţele Bacău Neamţ şi Iaşi.

Obiective:
- Informarea despre drepturile şi îndatoririle pe care emigranţii le au în ţările de
destinaţie;

care doresc să plece în străinătate pentru evitarea muncii la
negru şi preferarea unui loc de muncă legal în ţările de destinaţie
- Prevenirea traficului de forţă de muncă şi a traficului de fiinţe umane pe plan local;
- Creşterea gradului de conştientizare a consecinţelor emigrării asupra unităţii familiei;

Îmbunătăţirea relaţiilor cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale care
lucrează în domeniul asistării sociale a emigranţilor.

- Orientarea persoanelor
;

-

Servicii:
- C

expunerii la traficul

- Informarea în dificultate
care ar putea apela;

- Editarea de materiale informative despre i
;

- Consi

- Intermedierea rela
.

onsultanţă gratuită despre modalităţile de obţinere a unui loc de muncă legal în alte
state şi despre drepturile şi obligaţiile pe care emigranţii le au în ţările de destinaţie;
- Informarea potenţialilor emigranţi despre riscurilor de forţă de
muncă şi de fiinţe umane;

persoanelor care se află în alte ţări situaţii de despre
modalităţilor de depăşire a crizei şi despre serviciile instituţiilor la

drepturile şi obligaţiile pe care emigranţi le
au în ţara de destinaţie şi despre riscurile implicate de emigrarea ilegală

lierea potenţialilor emigranţi în vederea depăşirii riscurilor destrămării familiilor
din cauza emigrării;
-Acordarea de consultanţăpentru reunificarea familiilor emigranţilor români;

ţiilor cu organismele guvernamentale care se ocupă de problematica
migraţiei
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Activităţi:
31 martie-1 aprilie, Seminarul Kolping la Slănic Moldova

, a realiz rii unui
seminar de formare pentru se

te corespunz tor pentru un
Reprezentantul programului „

Caritas” a prezentat în cadrul discu

Câţiva tineri membri ai familiilor Kolping au avut iniţiativ ă
tineri care să-i motiveze pe aceştia să rămână în ţară şi să

pregă ască ă loc de muncă, să fie capabili să susţină un interviu
şi să fie acceptaţi pe postul dorit. Porţi de Emigrare

, ţiilor cu participanţii la seminar, riscurile la care se
expun dacă acceptă să muncească la negru în străinătate. Au fost prezentate şi studii de
caz, care au avut un impact deosebit asupra tinerilor.

19 mai Românii între casă şi diaspora. Efectele emigrării asupra familiei,
Programul „ ” a organizat în colaborare cu Centrul

Cultur Xaverianum o care
.

le cu care
-ar putea confrunta, drepturile le pe care le au

, sau nu

Porţi de Emigrare Caritas de
” conferinţă s-a bucurat de un public

numeros, printre care s-au numărat şi mulţi din beneficiarii proiectului Scopul acestei
conferinţe a fost de a-i face conştienţi pe cei care doresc să lucreze în străinătate că este
foarte important ca ei să fie informaţi înainte de a pleca, să cunoască greutăţi
s şi obligaţii conform legislaţiei în vigoare
din ţările de destinaţie, care sunt pericolele care le ameninţă familia după plecare şi abia
apoi, în deplină cunoştinţă de cauză să hotărască dacă plecarea lor este cea mai
bună soluţie.

ă şi Spiritualitate „

Vizităde Studiu Migraţiereferitoare la ,Atena 2006

a MSV a fost România.

În perioada 11-14 octombrie 2006 a avut loc în Atena (Grecia) cea de-a 6-a
întâlnire anuală a responsabililor cu probleme de migraţie în cadrul Caritas.
Evenimentul, intitulat Migration Study Visit” (MSV), îşi propune să încurajeze
schimbul de experienţă în domeniul migraţiei şi colaborarea dintre organizaţiile
membre din diferite ţări ale Europei. Gazda din 2005

„

11-12 septembrie, - „Conferinţa internaţională Organizaţiile Caritas din Europa
Centrală şi de Est în faţa provocărilor: parteneriat accesarea fondurilor
europene”

şi

a

emigrarea, în aspectul s

În zilele de 11 şi 12 septembrie 2006, Confederaţia Caritas România organizat
împreună cu Centrul Diecezan Caritas Iaşi Conferinţa internaţională „Organizaţiile
Caritas din Europa Centrală şi de Est în faţa provocărilor: parteneriat accesarea
fondurilor europene”. În grupurile de lucru s-au găsit câteva arii de interes comun,
printre care traficul de persoane şi ău multidimensional, alături
de alte idei de proiecte sociale, educaţionale sau de formare.

şi

Beneficiari:
În ultimul an de activitate, 98 de persoane au

”.
beneficiat de serviciile oferite de programul „Porţi de

Emigrare Caritas

Date de contact:
Adres

Telefon : 0232-218786;
E-mail: migranti.caritas.iasi@gmx.net

Web site: www.migranti.cnet.ro

ă ă ă: Ia i, str. S r riei nr. 134,
700116, judeţul Ia i

ş
ş

/fax

21

mailto:migranti.caritas.iasi@gmx.net
http://www.migranti.cnet.ro


Centrul „Te Ascult!”

Ce este Centrul Te Ascult!”?„
- un punct de referin pentru persoanele în dificultate, unde si pe dispus s le asculte, s

sirii unor solu ii la problemele lor;
- un instrument al Caritasului local, care contribuie la sensibilizarea comunit ii, în a a fel înc
cunoscute nevoile din teritoriu;
- o anten ”, un punct de observare, de culegere de date pentru a face o radiografie cu

r n teritoriu.

Centrul TeAscult!” este locul unde:
- fiecare membru al comunit ii poate veni s i spun problemele;
- oamenii din comunitate se pot implica în rezolvarea problemelor;
-
- se face un inventar al problemelor din comunitate;
- se face leg tura între nevoi i resurse;
- se încearc rezolvarea problemelor;
- resursele din comunitate;
- se încurajeaz parteneriatul;
- se programe pentru dezvoltarea comunit ii.

ţă aflate pot gă cineva ă ă le
orienteze şi să le acompanieze în vederea gă ţ

ăţ ş ât să se facă

ă privire la diferite tipuri de
să ăcie prezente î

ăţ ă îş ă

se stimulează şi se promoveazăvoluntariatul;

ă ş
ă

se identifică
ă

realizează implic ăţ

„

„

ării

Scop:

:Obiective şi activităţi

C
Motiva ia principal la baza

acestui serviciu este convingerea c fiecare om este un
purt tor de valori, este o persoan , un frate, indif

ia, de cultura sau de religia sa.

Obiectivul prioritar al unui C Te Ascult!” este
acela de a contribui la stimularea solidarit ii ,
prin:
- ascultarea persoanelor când t

i în ceilal ti i de propria
situa ie s din nou rela ii constructive;
- la nivelul ii cre tine, stimularea se face pân în
momentul în care aceast solidaritate devine un stil de via ;
- implicarea societ i a institu iilor locale în
rezolvarea problemelor de s r cie din teritoriu.

reşterea gradului de implicare în comunitate a
enoriaşilor din parohie. ţ ă care stă

ă
ă ă erent de

situaţ

entru
ăţ ţii

în dificultate până îşi recapă ă
încrederea în ele ş ţi, devenind conş enţ

ţ şi reuşind ă stabilească ţ
comunităţ ş ă

ţă
ăţii civile ş ţ

ă ă

„
şi a carită

ă

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI
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Realizări:
În anul 2006 Centrul Diecezan Caritas Ia i a început colaborarea cu parohille pentru deschiderea

centrelor TeAscult!”.
În luna februarie au fost deschise trei centre TeAscult! în parohiile :

- Sf. Tereza”,
- Sf.Anton”,
- Adormirea Maicii Domnului”.

Înainte de deschidere a fost organizat un curs de formare pentru voluntarii din aceste entre dup modelul
cursurilor pe care Centrul Diecezan i le-a desf urat în toat dieceza în anul 2005 „Lucr torul social
între misiune i caritate”.

În luna noiembrie cu sprijinul Ordinului Fransciscan Secular a fost deschis un nou Centru „TeAscult!”
ti. r de 7 voluntari coordona i de Umberto i Salvatrice

Virgadaula, .
Î

- în - Sf Tereza”, „Centrul Te Ascult!- Adormirea Maicii Domnului”, „Centrul Te
Ascult! - SfAnton”;
- .

din ru a-i primi pe

cei deza
Tot în luna noiembrie cu Comisia Superioarelor Majore din România a fost realizat o întâlnire

cu tema „Doctrina Social a Bisericii”. La înt iilor din Ia i precum
i laici implica i în activit ile sociale ale Centrelor „Te Ascult!”. În prima parte a zilei Pr. Corneliu Berea a

prezentat documente ale Bisericii privind doctrina social „Rerum Novarum” (Papa Leon al XI I lea n
1891) iar a doua parte a zilei a fost dedicat prezent rii Centrelor „Te ascult!” ca modalitate de punere în oper a
doctrinei sociale (Diana Tama ngere de fonduri din comunitate (Claudiu Petrina).

ş

şul Iaşi
„

„
„
„
„

” din ora

c ă
Caritas Iaş ăş ă , ă

ş
în

localitatea Oneş În acest centru activează un numă ţ ş
colaboratori socio-pastorali pentru Parohia din Oneşti

n Dieceza de Iaşi funcţionează până în prezent patru Centre „TeAscult!”:
Iaşi: „Centrul Te Ascult!

în Oneşti: „Centrul Nazaret -TeAscult!”
În cadrul acestor proiecte sunt implicaţi 20 de voluntari adulţi care oferă timpul lor pent

vantajaţi şi pentru a le fi alături în găsirea de soluţii pentru problemele lor.
împreună ă

ă âlnire au participat reprezentanţi ai Congregaţ ş
ş ţ ăţ

ă precum I - î
ă ă ă

ş) precum şi a metodelor de strâ

Centrul „Te Ascult!”
arohia Adormirea Maicii Domnului Iaşi

Adres : B-dul Ştefan cel Mare nr.26

”
arohia „Sf Anton” Iaşi

P ”

Centrul „Te Ascult!
P

Adres : Str. Tabacului nr.2

„
ă

ă

Centrul „Te Ascult!

Centrul Nazaret „Te Ascult!
Adres : Str Ion Creang nr.10

”
Parohia „Sf Tereza a Pruncului Isus” Iaşi

Adres : Şos. Nicolina nr.6

” Oneşti
.

ă

ă ă

Date de contact:
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Biroul Antidrog

unui
s, i combater

Ac
/ coli, licee, comunitate,

familiil afectate de
consumul droguri.

eficient timpul liber
alte

Beneficiarii proiectului vor
,

/

Programul se adresează tinerilor şi presupune promovarea
stil de viaţă sănăto prevenirea ş ea consumului de alcool, tutun
şi alte substanţe care conduc la dependenţă.

ţiunile principale vizează derularea programelor/campaniilor
de informare prevenire în ş consilierea celor
dependenţi sau în situaţie de risc şi asistarea or

de

În urma derulării activităţilor de informare, prevenire, consiliere
şi sprijin, tinerii vor putea să-şi gestioneze , derulând
activităţi departe de tentaţiile consumului de tutun, alcool sau
substanţe stupefiante.

deprinde abilităţi de luare a deciziilor
privind viaţa personală cunoscând implicaţiile şi riscurile
consumului abuzului de tutun, alcool sau alte substanţe stupefiante.

Scop: prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.

Obiective
Înfiinţarea biroului de consiliere

ţe psihoactive;

educare în şcoli, licee,
universităţi, comunitate;

pentru ea

mplicarea factorilor decizionali locali şi naţionali în programele de
prevenire.

a persoanelor dependente de
substan

Derularea campaniilor de informare/

Oferirea de alternative petrecer timpului liber;

I
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Servicii oferite:
- Consiliere în problematica consumului/abuzului/
- izate;
- Informarea vire la l

/de /traficul drogurilor;
-

- de formare în problematicile:

II. Managementul voluntarilor;

IV. Construirea echipei. Managementul echipei. Managementul
timpului;
V. Derularea campaniilor de sensibilizare. Campaniile de advocacy;
VI. Comunicare în cadrul echipei;

/SIDA.

dependenţei de droguri (alcool, tutun, stupefiante);
Îndrumarea clienţilor către serviciile special

clienţilor cu pri egislaţia referitoare la
consumul ţinerea

Derularea campaniilor de educare, conştientizare în comunitate,
şcoli, licee;

Oferirea de cursuri
I. Implicaţiile sociale ale consumului, abuzului şi ale dependenţei de
alcool, tutun şi stupefiante;

III. Redactarea proiectelor de finanţare;

a
VII. Implicaţii sociale ale infecţiei cu virusul HIV

Activităţi 2006
Înfiinţarea „Biroului de Prevenire şi Consiliere
privind consumul de tutun, alcool şi substanţe
stupefiante”

de colaborare cu Agenţia
NaţionalăAntidrog;

Formarea Reţelei de Voluntari;

Elaborarea planului de activităţi pentru anul 2007.

Contactarea partenerilor media, a finanţatorilor.

;

Încheierea parteneriatului

Date de contact:
Adres

Telefon: 0232-210085; Fax: 0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

ă ă ă: Ia i, str. S r riei nr. 134,
700116, judeţul Ia i

ş
ş
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CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Programul de interven i naturaleţii în situaţii de urgenţă şi calamităţ

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

Scop

Când
, prin

ne propunem s fim prezen i printre
persoanele afectate pentru a le oferi i
eficient,

moral.

natura se dezlănţuie prin cutremure,
incendii sau inundaţii Programul de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi calamităţi
naturale ă ţ

rapid ş
ajutor material, consiliere psihologică şi

sprijin

Obiective:

- ajutor material în situa ;
- consiliere psihologic i asisten ;
- reabilitare i reconstruc ie .

ţii de urgenţă
ă ş ţămedicală

ş ţ de locuinţe

Activităţi si servicii

în zonele afectate în trei etape:
I. :

1. ajutor material: alimente, produse de , cizme, p turi, corturi
necesitate pentru a ajuta sinistra treac de situa .

2. c medical .
II.Ajutor pe termen mediu pentru reabilitare:

1. ajut ilor s se ntoarc la casele lor acolo unde este posibil;
2. d enie n aceast a doua faz
ii primesc ajutoare materiale mai consistente, , sobe, lemne de foc.

III. Ajutor pe termen lung privind reabilitarea a proiectului sinistra
i reconstruc ii, mobilier, se concep

programe agricole pentru a ajuta persoanele afectate de inunda revin de dinaintea
dezastrului.

Intervenţia noastră se conturează
Ajutor de urgenţă

igienă personală ă şi alte produse de strictă
ţii să ă ţia de criză

onsiliere psihologică şi asistenţă ă

orarea sinistraţ ă î ă
onarea de produse de curăţ şi unelte pentru curăţarea caselor. Î ă ă a proiectului

sinistraţ alimente de bază
şi reconstrucţia locuinţelor: în această fază ţii

sunt ajutaţi la reparaţia ş ţia caselor. Se donează materiale de construcţ
ţii să ă la viaţa normală
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Rezultate

deoarece principala surs

Tot în satul Cosm ti Vale, în luna mai, am
donat cu ocazia deschiderii cabinet medical,
renovat dup i materiale
sanitare.

În luna mai ia
sinistra ilor din satul Apa As u i am donat materiale
de construc ii la 20 de familii care au început i
construiasc singure case cu materialele primite de la
guvern, materiale insuficiente îns pentru terminarea
caselor. De asemenea au primit materiale de
construc ii 3 familii din parohia tefan cel Mare, 2
familii din parohia Luizi C i 2 familii

rgineni.
La sosirea verii am demarat

inerea autoriza ie a 30 de
case în Cosme ti Vale

e. Aceste 30 de familii au fost alese în
func ie de situa delicat

nd în componen persoane cu handicap,
r venituri.

Dup ce atât noi cât i b
ia caselor, 68 de familii din

C ti i tefan cel
Mare i mobil pentru noile case.

Pe 29 octombrie, a avut inaugurarea
oficial .

cate anul 2006 nu ne-a scutit de
evenimente neferici iile din luna mai
am interve rsarea

rii. Aici am participat
i volu ar ,

urând programe socio-educative pentru copii
sinistra i, acordând consiliere psihologic atât în
satele afectate cât n taber

sinistra ii, distribuind ajutoare, realizând
anchete sociale nd asisten a medi .
Caritas a fost singura organiza în zonele
afectate din jude ul Dolj din luna mai p n luna
august, voluntarii i angaja ii din Ia i fiind prezen

în aceste echipe mixte.
Luna iunie a anului 2006 a fos de triste e

pentru jude ul Suceva, în special pentru localitatea
Arbore, unde, în urma unor ploi abundente viiturile au
luat via a a 11 persoane i au distrus multe case

rii. am început
interven iile prin consiliere psihologic i anchete
sociale, pentru a afla nevoile oamenilor

aproximativ
60 de case noi pentru familiile cele mai grav afectate,
iar Caritas Ia i a donat strictul necesar de obiecte
ca

au r mas cu
pagube de interior. Astfel au fost donate 125 paturi cu
saltele i pl pum , 46 sobe, 140 ifoniere i 30 de
aragaz , n func ie de nevoile fiec rei familii.

Pentru Programul de intervenţii în situaţii de
urgenţă anul 2006 a însemnat continuarea reabilitării
şi a reconstrucţiei de locuninţe începute după
inundaţiile din iulie 2005 în judeţele Bacău, Vrancea
şi Galaţi, dar şi noi intervenţii după noul val de
inundaţii din sudul ţării şi din Suceava.

În primele două luni din anul 2006 am reluat
distribuţia de lemne pentru foc pentru familile
sinistrate. Astfel, 237 de familii din Cosmeşti Vale, 11
familii din Ştefan cel Mare şi 65 de familii din Târgu
Ocna au primit lemne pentru căldura caminului lor.

În acelaşi timp, până în luna aprilie am
continuat şi distribuţia a 2000 de pachete cu alimente
şi 2000 de pachete cu produse igienico-sanitare în
satele Vadu Roşca, Cosmeşti Vale şi Apa Asău,
precum şi în parohiile catolice din satele Dărmăneşti,
Ştefan Cel Mare şi Mărgineni.

În primavară am demarat un program agricol
pentru satul Cosmeşti Vale, ă
de venit a oamenilor din Cosmeşti este agricultura.
Astfel 400 de familii au primit câte un pachet cu
seminţe de legume, fertilizator pentru pământ,
(deoarece şi pământul a avut de suferit în urma
inundaţiilor), un set de unelte agricole, pui şi furaje
pentru pui.

eş
re ului

ă inundaţii, medicamente ş

am evaluat din nou situaţ
ţ ă ş

ţ să-ş
ă

ă

ţ şi Ş
ălug ra ş din

Mă
procedurile legale

pentru obţ ţiilor de construcţ
ş şi am început construcţia

acestor locuinţ
ţ ţia lor materială şi socială ă,

avâ ţă sau
familii fă ă

ş eneficiarii am finalizat
reparaţia şi construcţ

osmeş Vale, Apa Asău, Mărgineni ş Ş
au primit sobe ş ă

loc
ă a celor 30 de case din CosmeştiVale

Din pă
te. După inundaţ

nit şi în satele afectate de revă
Dună în echipe mixte, alături de
angajati ş ntari din centrele Caritas din ţ ă
desfăş

ţ ă
şi î ele militare unde se

refugiaseră ţ
şi asigurâ ţ cală

ţie prezentă
ţ ână î
ş ţ ş ţa

cea mai constantă
t plină ţ

ţ

ţ ş şi
gospodă Şi în această localitate

ţ ă ş
, intervenţii în

urma cărora am dezvoltat un plan de acţiuni. În satul
Arbore au fost construite după inundaţii

ş
snice pentru aceste locuinţe cât şi pentru familiile

care şi-au reparat vechile locuinţe, dar

i
uri î ţ

ă

ă

ă

ă
ă

ş ş ş

În final dorim să mulţumim finanţatorilor,
partenerilor şi voluntarilor. Împreun am putut
ajuta prin intermediul proiectul implementat din iulie
2005 până la sfarşitul anului 2006. Mulţumim u

omunităţilor de români din străinătate, persoanelor
particulare din ţară şi din străinătate.

ă cu ei

tut ror
celor care au fost solidari cu noi în special
c

Raport de activitate 2006
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Ajutor acordat Cantităţi
donate

Nr.
beneficiari

Sumă Finanţator

Pachete alimente 9000 3500 368.919,51 RON
102.153,66 Eur

Caritas Germania
Caritas Austria

Nunţiatura Apostolică Bucureşti
Fundaţia “Arcanum” Elveţia

“Lotta per la Vita”, Italia
“Hope International” Irlanda

Caritas Innsbruck, Austria
Asociaţia “Ordinul Sf. Lazăr din

Ierusalim”
Pachete
igienico-sanitare

15.400 4500 411.670,59 RON
115.554,63 Eur

Caritas Germania
Caritas Austria

Colecte Biserici Catolice România
Caritas Bolzano, Italia

KFD, Germania
Pachete pentru copii 1100 300 171.926,12 Ron

48.123,08 Eur
Caritas Elveţia

Caritas Germania
Caritas Milano

Lemne pentru foc 2080 mc 572 514.963,52 Ron
142.439,99 Eur

Caritas Spania
Caritas Italia

Caritas Austria
Sobe 524 buc 524 177.829,5 Ron

49.197,36 Eur
Caritas Cehia

Caritas Taiwan
Mobilă 230 seturi 230 192.014,14 Ron

54.663,38 Eur
HVB Bank

Caritas Germania
Caritas Belgia

Medicamente Locuitorii
din 3 sate

56.790,80Ron
15.895,66 Eur

Caritas Elveţia
“Hope International” Irlanda

Reparaţii case –
materiale de
construcţii

180 761.224,26 Ron
214.213,76 Eur

Caritas Austria
Caritas Germania

HVB Bank
Europa FM şi CENTRAS

Nunţiatura Apostolică Bucureşti
Colecte Biserici Catolice România

Program agricol-
seminţe, fertilizator,
pui, furaje pentru
pui, unelte agricole

400 pachete 400 139.525,75 Ron
30.138,21 Eur

Caritas Spania
Styler Mission Germania

Alte ajutoare (pături,
plăpumi, aragazuri...)

3000 284.238,41 Ron
79.615,91

Caritas Germania
Caritas Austria

“Lotta per la Vita”- Italia
Donatori privaţi

Construcţii case 40 40 familii 2.101.417,46 Ron
587.515,69 Eur

Caritas Germania
Caritas Ungaria
Chiese dell’est
Caritas Japonia
Caritas Franţa

Catholic Relief Services, USA
Transport ajutoare 36.538,94 Ron/10.292,65 Eur

TOTAL buget proiect 5.217.059 Ron/1.469.594,09 Eur

Date de contact:
Adres

Telefon: 0232-210085; Fax:0232-217998
E-mail: calamitati@caritas-iasi.ro

Web site: www.caritas-iasi.ro

ă ă ă: Ia i, str. S r riei nr. 134,
700116, judeţul Ia i

ş
ş

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI
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Voluntariatul-resursă pentru Caritas sprijin pentru comunitateşi

Centrul Diecezan Caritas Iaşi datorează derularea multor activit
voluntarilor din comunitatea ieşeană. În toate proiectele social ,
beneficiem de această componentă a voluntariatului. Primim ajutor

tineri (studenţi şi liceeni), cât şi de la persoane adulte (lucr m adeseori
cu specialişti din învăţământ, medicină, arhitectură). Încercăm prin acest
material să vă ilustrăm, în linii mari ce înseamnă să fii voluntar în Caritas şi
de ce considerăm această resursă ca fiind una extrem de importantă pentru
noi i pentru comunitate.

ă

ă

ţi
noastre e

atât de
la şi

ş

1.
”

Centrul de Resurse pentru Copii
Don Bosco

şi
Tineret „
Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- asistarea copiilor şi tinerilor în efectuarea temelor;
- organizarea activităţilor extraşcolare (ieşiri în natură, vizite la
muzee, activităţi sportive) şi de divertisment;
- miniproiecte (acordarea de prim-ajutor, reguli de circulaţie);
- pregătire individuală pentru limbi străine
- instruirea în utilizarea calculator

i

a ;
ului;

- organizarea

ţile pentru
diferite ocazii (Cr

ţirea pliantelor, lipirea afi
ţilor

recreative pentru copi ,
ţinerea activit ţilor administrative.

sau alte materii

şi participarea la jocuri individuale sau de grup, în
sal

şoar
şte, serb

şelor;
- tab şi desf şurarea activit

şi a programelor din perioada taberei,
sus

ă sau în aer liber;
- amenajarea sălilor în care se desfă ă activită

ăciun, Pa ări ocazionale);
- împăr

ăra de la Pralea: organizarea ă ă

ă

2. Biroul de Asistenţă Socială Caritas
Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- consilierea iniţială a beneficiarilor;
- consiliere de grup;
- realizarea anchetelor sociale;
- vizite periodice la beneficiari;
- distribuire de pachete la domiciliu;
- ajutor în realizarea proiectelor de finanţare;
- traduceri diverse în limbi străine;
- moderarea grupului de suport;
- moderarea cursurilor de pregătire.

Raport de activitate 2006
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3. Biroul de Asisten i Consiliere pentru
Persoane cu Handicap

ţă ş

Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- consiliere psiho-socială;
- realizarea anchetelor sociale;
- meditaţii cu beneficiarii proiectului;
- implicarea în organizarea diverselor acţiuni de promovare sau
evenimentelor adresate beneficiarilor;
- distribuirea de materiale informative.

a

4. de ngrijir la DomiciliuServicii Î i

Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- evaluări socio-medicale;
- luarea în evidenţă a cazurilor;
- identificarea domiciliilor pacientilor;
- ajutor gospodăresc (cumpărături, menaj)
- implicarea în cadrul campaniilor de informare sau de sensiblizare
a opiniei publice.

;

5. Programul de interven
i naturale
ţii în situaţii de

urgenţă şi calamităţ

Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- realizarea anchetelor sociale;
- preg tirea pachetelor pentru beneficiari
(alimentare/igienico-sanitare/pentru nou-născuţi);
- distribuirea pachetelor în zonele calamitate;
- servicii de secretariat

ă

şi a altor ajutoare
.

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI
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6. Porţi de Emigrare Caritas”„

Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- documentare pe problematica relaţionată procesului de emigrare;
-activităţi de studiu şi cercetare;
-acordarea de consiliere şi consultanţă p potenţialii/actualii
emigranţi pe probleme specifice emigrării;
-implicarea în cadrul campaniilor de informare sau de promovare a
proiectului;
- arhivarea informaţiilor referitoare la beneficiari.

entru

8. Centrul de Plasament Sf. Iosif”„

Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- efectuarea temelor;
- explicarea
-
-
- calculator ;
- entrului.

şi aprofundarea noţiunilor predate la şcoală;
consiliere şi orientare şcolară;
implicarea în activităţi social-recreative;
iniţiere şi perfecţionare în lucrul cu ul
discuţii individuale cu beneficiarele c

7. Biroul Antidrog
Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- articiparea la cursuri ce au ca teme:

I
;

Tipuri de droguri, t

-

-

- ormare

- raduceri ale materialelor de specialitate;
- mplicarea în re

p
mplicaţiile bio-psiho-sociale ale abuzului şi

dependenţei de substanţe stupefiante
ipuri de dependenţă;

Cauze şi efecte ale consumului de droguri;
Programe de intervenţie în problematica dependenţei de
substanţe stupefiante;

derularea campaniilor de informare în licee, facultăţi şi
comunitate;

activităţi administrative, organizarea diferitelor evenimente
derulate de BiroulAntidrog;

f a grupurilor de suport pentru adolescenţii cu probleme
legate de abuzul de substanţe psihoactive;
t
i alizarea materialelor audio-video privind

prevenirea consumului de substanţe psihoactive.

Raport de activitate 2006
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9 Centrul de inser
n dificultate

ţie socio-profesională
pentru tineri î

.

Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- seminarii ce dezvoltarea personal
- sprijin în activit i gospod re ti (la apartamentul tinerilor);
- ie iri cu scop de socializare: film, teatru, vizite la muzee, sport;
- preg tirea examenului de absolvire a cursului de tâmpl rie;
- al turi de tineri la repararea mobilierului persoanelor
vârstnice, imobilizate.

organizarea lor au ca temă ă;
ăţ ă ş

ş
ă ă

participarea ă

10 Cabinetul medical Caritas „Sf. Tereza”.
Beneficiazăde ajutorul voluntarilor pentru:
- examene medicale;
- investiga ii;
- tratamente;
- monitorizarea pacien ilor cu afec iuni cronice;
- îndrumarea pacien ilor c tre diferite specialit i din policlinici
sau spitale;
- medical ;
- asisten medical la domiciliu oferit personelor ce nu se pot
deplasa;
- consilierea cuplurilor s ie i

ie în morala cre tin

ţ

ţ ţ
ţ ă ăţ

asistenţă ă primară şi epidemiologică
ţă ă ă

în vederea că ătorie (educaţ sexuală ş
contracepţ ş ă).

11. Biroul „Atragere de fonduri”
Benefici de ajutorul voluntarilor pentru:
- organizarea acţiunilor de sensibilizare
- promovarea proiectelor Centrului Diecezan Caritas Ia i
i a imaginii beneficiarilor acestora

- susţinerea acţiunilor de str ngere de fonduri din
comunitate prin distribuirea de pliante, afişe;
- susţinerea activităţilor de secretariat (pentru
coordonarea acţiunilor de voluntariat).

az

â

ă
;

ş
ş ;

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI
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12. Centrul Te Ascult!„ ”
Benefici de ajutorul voluntarilor pentru:ază
- activit i de explorare i informare;
- activit i de formare;
- activit i de consiliere.

ăţ ş
ăţ
ăţ

13. Voluntariat deschis la distanţă/la domiciliu
Voluntarii centrului se pot implica în acest mod în:
- identificarea resurselor pe internet pe diverse problematici;
- introducerea informaţiilor în baze de date;
- tehnoredactare;
- traduceri.

Raport de activitate 2006

Voluntariatul este activitatea desf urat din proprie ini iativ , de orice persoan fizic , în folosul
altora, f r a primi o contrapresta ie material

ăş ă ţ ă ă ă
ă ă ţ ă (Defini ie adoptat de Consiliul Na ional al Voluntariatului,

Iunie 2002).

C

l

ţ ă ţ

onstienţi fiind de faptul că voluntarii reprezintă şi pentru noi o resursă am continuat şi în acest an să
stimulăm şi să încurajăm implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat în cadrul proiectelor sociale. În funcţie
de înclinaţiile şi aptitudinile sale, am oferit fiecarui tânăr ocazia de a ajuta, de a se implica, de a dărui din timpul
său persoanelor care au nevoie de ajutor. Astfel de la începutul anului universitar 2006-2007 peste 300 de tineri
stundenţi şi nu numai, ne-au trecut pragul. Văzând aproape la tot pasul că printre noi trăiesc şi oameni care au
nevoie de ajutor, aceştia nu au trecut nepăsători pe lângă bătrânii imobilizaţi la pat, bolnavii de care nu se mai
îngrijeşte nimeni, tinerii defavorizaţi, familiile sărace care trăiesc la limita subzistenţei, dar mai ales pe lângă
copiii abandonaţi sau cei pentru care a merge la şcoalănu mai constituie o prioritate.

Ne bucurăm că putem oferi voluntarilor noştri posibilitatea de lucra alături de noi, de a învăţa şi de a-şi
însuşi din cunostinţele şi experienţa noastră. Ne bucurăm ca încet, încet, termenul de voluntariat a devenit tot mai
cunoscut şi noi am contribuit la realizarea acestui lucru. Dar mai ales ne bucurăm că putem transmite şi pe
această cale mulţumirile noastre şi ale beneficiarilor noştri. Implicarea şi dăruirea voluntarilor noştri într-adevar
contează! În numele nostru şi a beneficiarilor noştriVĂMULŢUMIM!
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Date financiare
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Beneficiari de ajutoare materiale 2006

persoane în dificultate (prin intermediul parohiilor) - 59%
persoane în dificultate (prin intermediul diverselor asociaţii) - 34%
instituţii învăţământ - 6%
spitale - 1%
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Donaţii de ajutoare materiale 2006

produse alimentare - 17%
îmbrăcăminte - 45%
materiale construcţii, instalaţii sanitare - 26%
materiale igienico-sanitare - 4%
mobilier - 4%
diverse - 4%

34



Raport de activitate 2006

0

20

40

60

80

Surse de venituri în anul 2006

subvenţii de la bugetul de stat şi local - 4%

venituri externe (în numerar) - 74%

colecte din parohiile romano-catolice (din Postul Mare, Advent) - 3%

alte venituri interne (recuperare TVA, sponsorizări, case de asigurări, diverse alte
fonduri proprii) - 19%

0

20

40

60

80

Cheltuieli 2006

cheltuieli cu ajutoare financiare şi donaţii în natură - 78%
cheltuieli cu personalul - 8%
cheltuieli administrative - 7%
alte cheltuieli - 7%
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Asocia ia Caritas Bac uţ ă

Proiecte:

Grupuri int :

eneficiari:

Locuin rotejat entru rstnici

ţ

B

ţ p p vâ

ă

ă ă

- Locuin rotejat entru rstnici
-Ajutor de rgen
-Ajutor pentru amilii
- Distribuire de jutoare manitare
- Speran entru iitor
- Mas la omiciliu
- Prietenii lco licilor nonimi
- Tab r de var pentru copii Niculae Moromete
- Cabinet Stomatologic

ţ p p vâ ;
u ţ

f ;
a u ;

ţ p v ”;
d ;

a o a ”;
”;

.

ă ă
ă;

ă
ă

ă ă ă

„

„
„

- b tr ni f r locuin
- familii n dificultate
- persoane cu venituri mici
- persoane, familii aflate n situa ii de urgen

- Locuin rotejat pentru rstnici - 12 persoane
- Mas la omiciliu - 30 persoane/lun
- Ajutor pentru amilii - 23 familii/lun
- Ajutor de rgen - 35 cazuri
- „Speran entru iitor 3 familii
- Stomatologie 300 cazuri

ste o cas pentru v rstnici f r locuin .
R spunz nd cererilor tot mai numeroase, Caritas
Bac u a deschis pentru prima oar un apartament
social pentru v rstnici f r locuin n anul 1997; al
doilea apartament a fost deschis n anul 2000. Cele
dou apartamente au fost nlocuite n anul 2004 de o
locuin special construit pentru a-i ad posti pe
beneficiarii proiectului, i anume „Casa Caritas .

Locuin a Protejat are o form de organizare
simpl , similar organiz rii n familie. V rstinicii
din centrul nostru sunt angaja i n activit i casnice,
prin aceasta urm rindu-se men inerea propriei
autonomii. Ei primesc servicii de cazare i mas ,
asisten medical i asisten social .

n anul 2006 au fost ocroti i n cadrul acestui
proiect 12 persoane.
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Proiectul Mas la Domiciliuă ”„

Obiective, servicii i activit i:ş ăţ

A î î â ţ
l proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor prin a

â ţ or

;
păstrarea â relaţiilor sociale;

;
;

.

nceput n anul 1997 i are ca beneficiari b tr ni f r posibilit i financiare i/sau cu probleme
medicale grave. Scopu cordarea de servicii la
domiciliu, evit ndu-se astfel institu ionalizarea l .

- suplimentarea hranei
- /redob ndirea
- plata unor facturi
- procurarea de medicamente
- informare, orientare, îndrumare

ş şă ă ă ă

„ ”
Lunar sunt ajuta i n cadrul acestui proiect n jur de 30 de v rstnici i persoane cu dizabilit i grave.

Pentru buna desfăşurare a proiectului au fost implicaţi o parte din membrii grupului Maltez de la Parohia
Sf. Nicolae din Bacău, şi alţi câţiva voluntari.

ţ î î â ţş ă
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Proiectul A Fjutor pentru amilii”„
Func ioneaz din anul 1998 i reprezint o barc de salvare” pentru familii aflate n situa ii ,

c rora le ofer ajutor material, sprijin moral i consiliere.
n anul 2006 au fost ajutate n Unele din acestea

riscau s - i piard locuin a, din cauza imposibilit ii de a pl ti ntre inerea sau chiria. De asemenea, am
ajutor familiilor unor persoane grav bolnave, pentru procurarea de medicamente.

Un sprijin special l-am oferit familiilo /rudelor care ngrijesc copii
abandona i de unul sau ambii p rin i, pentru a putea fi evitat nstr inarea lor,
consider nd c familia reprezint mediul dezirabil pentru cre terea
oric rui copil.

De doi ani colabor m, n cadrul acestui proiect, cu Pr. D m t r, din
M rgineni. Sprijinul nostru se adaug eforturilor unui grup de oameni
binevoitori din aceast parohie care ajut la ridicarea sau repararea unor case pentru cei

din comunitatea lor. Astfel, n perioada 2004-2005 a fost ridicat o locuin pentru o familie
nevoia care tr ia n condi ii improprii cre terii copii . Sper m ca aceast activitate organizat credincio i
din M rgineni n folosul celor s continu e i s fie un model pentru alte comunit i.

ţ î ţ defavorizate

Î î total 30 de familii, din care 23 au primit ajutor lunar. tre
ţ ţ î ţ oferit

r î
ţ ţ î

â

î

defavorizaţi î ţ
î ţ lor , de i

î defavorizaţi, i ţ
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ă ă ă ă

ă ă ă
ă ă

ă
ă ă ă ă
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ş

„

„Speran entru Viitor

Proiectul P A A ”

ţ p ”

rietenii lcoolicilor nonimi

ă

„

Este un proiect sus inut de Funda ia Hope or The Future” din Anglia, destinat unor familii aflate n
nevoie, care, datorit num rului mare de membri sau problemelor grave de s n tate, au dificult i n procurarea
alimentelor de baz . n anul 2006 au fost ajutate prin acest proiect 3 familii.

Pe data de 25 noiembrie, Grupul de Alcoolici Anonimi din Bac u a s rb torit doi
ani de existen .

Alcoolicii Anonimi” sunt o comunitate interna ional de sute de mii de alcoolici, b rba i i femei, uni i
rezolvarea problemei lor comune, consumul de alcool. Singura cerin pentru a dob ndi calitatea de

membru n grupul deAlcooliciAnonimi este dorin a de a nceta consume alcool, iar metoda este gratuit .

ţ ţ F î
a ţ î

Î

” într-un cadru festiv
ţ

ţ ţ ţ
pentru ţ â

î ţ î s

„

„

„

ă ă ă ă ă
ă

ă ă ă
ă

ă ă
ă

ă ă

ş

Tab ra pentru copii „N M ”ă iculae oromete
n luna iulie a avut loc cea de a treia edi ie a taberei de var Niculae Moromete”,

organizat de asocia ia noastr mpreun cu Funda ia Bucure tii Noi i n colaborare cu
voluntari Scout din parohia Fericitul Ieremia“ Bac u. Programul a inclus

, jocuri scout, plimb r , nviorare, rug ciune comun . Mul umit echipei de
scouti ti, supravegherea i animarea copiilor au fost optime.

Î ţ
ţ î ţ ” î

din lecţii de
echitaţie i î ţ

ă
ă ă ă

ă
ă ă ă ă

„
„

„
ş ş

ş ş
Ajutor de urgenţă

cordat n diverse situa ii : refacerea distrugerilor
produse de calamit i naturale, opera ii urgente, refacerea locuin elor n
incendi , situa ii de evacuare din locuin .

Ajutorul de urgenţ î ţ cum ar fi
ţ ţ ţ deteriorate î urma

ilor ţ ţ

ă este a
ă

ă

Cabinet stomatologicul
Acest cabinet ofer o alternativ celor cu

posibilit i materiale reduse. n cursul anului 2006 au
primit servicii stomatologice n jur de 1500 de
persoane.

ă ă
ăţ Î

î

Date de contact:
Telefon: 0234-581661

E-mail: caritas@bacau.astral.ro
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Asocia ia Caritas Romanţ

1. Farmacia Caritas

2. Cabinet medical general

3. Cabinet stomatologic

ul

ul

,
mentelor care sunt atât de scumpe în raport cu veniturile mici ale

acestora.
realizarea

este oferirea

ezultate: c ca 10.000 în
anul 2006.

de
a oferi o alternativa la sistemul sanitar de stat, deficitar n acei ani.

l

or
tratament medicamentos. rincipalii beneficiari sunt le

ezultate
450 de ecografii abdominale.

,

veni

În anul 2007, de

Ne bucurăm pentru faptul că din anul 1997 am reuşit să fim
aproape de o largă categorie a societăţii româneşti: pensionarii. De fapt
toată lumea se poate îmbolnăvi, indiferent de venituri şi stare socială.
Pensionarii însă sunt cei mai afectaţi de problema procurării
medica

înfiinţării şi al menţinerii acestui proiect este
unei farmacii sociale care să reprezinte o alternativă pentru pensionarii cu
venituri mici, ce nu-şi pot procura medicamente.

de medicamente persoanelor nevoiaşe la
care se adaugă bucuria de a fi de folos persoanelor care solicită
săptămânal acest serviciu. R ir de reţete eliberate

înfiinţării unui cabinet medical în anul 1997 a fost acela
î

Serviciile medicale oferite de Cabinetul medica (consultaţii de medicină
generală, ecografii abdominale) sunt foarte apreciate şi acum la aproape
10 ani de la înfiinţare, mărturie fiind zecile de consultaţii săptămânale.
Programul consultaţiilor coincide cu programul de funcţionare al
Farmaciei, fapt care permite ca pacientul să plece de la noi având
beneficiul mai mult servicii medicale: consultaţie medicală, diagnostic
şi P persoane fără
venituri, pensionari, cazuri sociale, dar cabinetul stă la dispoziţia oricui.
R le estimate la sfârşitul anului sunt de peste 1000 de consultaţii şi

În perspectiva dezvoltării fireşti a serviciilor noastre medicale
pentru persoanele nevoiaşe în anul 2000 am deschis şi un cabinet
stomatologic.

este de a oferi tratament stomatologic cât şi educaţie
igienică dentarăbeneficiarilor serviciilor noastre sociale.

principal este acela de a în sprijinul celor care nu
pot s cheltuielile aferente tratamentelor necesare.

au fost suportate total sau parţial către Asociaţia
Caritas Roman aproximativ 700 de tratamente pentru cazuri sociale.

S ul

Obiectivul

ul

Scopul

Obiectivul

cop

Scop

ă achite

Proiecte medico-sociale
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În cadrul
ri

Având rezultate
deosebite, Punct de lucru Roman face obiectul

a ca scop completarea serviciilor medicale
recuperatorii oferite de Centrul de Îngrijiri Medico-sociale la Domiciliu.

, .

vi vi de
paleta de servicii medicale de acest gen.

P

Asociaţiei Caritas Roman îşi desfăşoară activitatea şi un
Centru de Îngriji Medico-sociale la Domiciliu-Punct de lucru Roman,
proiect naţional al Confederaţiei Caritas România.

ul unei prezentări aparte.
Centrul de recuperare medicală re

care se regăsesc aici sunt: asigurarea de tratament celor
cu diverse afecţiuni prin kinetoterapie, reflexoterapie, masaj, gimnastică
medicală şi electroterapie saună

În anul 2006 a fost deschis şi Centrul de Recuperare Reumatologică
şi Neurologică într-o clădire renovată za clădirea Centrului Medical
de Recuperare care să întregească
Beneficiarii celor două centre sunt atât pacienţii Centrului de Îngrijiri la
Domiciliu- unct de lucru Roman, cât şi cei care primesc trimiteri de la
Spital.

Obiectivele

4. Centrul de recuperare medicală şi kinetoterapie

Centrul deAjutor pen

„

tru ViaţăRoman

Centrul Maternal Preasfânta Inimă a lui Isus” de la
Dumbrava(lângăPiatra Neamţ)

acreditat este:
ate aflate n dificultate.

„
n anul 2002.

i în toate formele
acesteia.

acestui entru este prevenirea abandonului de copii în rândul
tinerelor mame combaterea avortului.

sunt diverse dar
zd consilierea

Încă de la începutul anului 2006 Asociaţia Caritas Roman a obţinut
acreditarea serviciilor sociale oferite prin Centrul de Ajutor pentru Viaţă.
Denumirea serviciului Asistenţ socială pentru persoane şi
familii defavoriz î Aria largă a acestei acreditări ne-a
permis continuarea proiectelor noastre din anii precedenţi. Astfel, în slujba
vieţii şi a demnităţii umane, Centrul de Ajutor pentru Viaţă desfăşoară
următoarele programe:

Celor încă nenăscuţi sau celor a căror fragedă pruncie şi viaţă le sunt
puse în pericol, uşile Centrului Maternal Preasfânta Inimă a lui Isus” le-au
fost deschise încă di În anul 2006 au fost găzduite peste 10
cupluri mamă-copil şi mame cu 2 sau 3 copii. Generozitatea unei doamne
care îşi pune an de an la dispoziţie viaţa, casa, timpul şi rugăciunile fac
echip bună cu vocaţia Centrului Caritas la apărarea vieţi

şi
cele mai importante sunt legate de

gă uirea mamelor şi a copiilor sau a viitoarelor mame, , reluarea
legăturilor de familie, reintegrarea în societate, găsirea unui loc de muncă, a
unei locuinţe, începerea unei vieţi noi.

ă

ă

S ccopul

Obiectivele

Proiecte sociale
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Între momentul iniţial, al intrării în acest Centru şi momentul final,
când mama părăseşte acest loc se produc stări sufleteşti dintre cele mai
diferite şi : s de neîncredere sau de dăruire reciprocă,
clipe de slăbiciune sau clipe de v

putea
prin cununiile şi botezurile făcute în fiecare an, respectând

confesiunea şi alegerea fiecărui nou cuplu sau mamă, prin bucuria şi
recunoştinţa pe care aceste persoane le manifestă la părăsirea centrului
pentru că au dobândit o lie şi un nou mod viaţa.

p sunt susţinute lunar 15 familii cu bani,
îmbrăcăminte, mobilier n contribuţia unor
binefăcători din Italia. Programul se desfăşoară în parteneriat cu Misionarii
Oblaţi

uarea în evidenţă a cazurilor sociale (
- a şi soluţionarea lor

în limita posibilităţilor prin consiliere, vizite lunare la sediul Centrului de
Ajutor pentru Viaţ , ajutor material constând în îmbrăcăminte alimente
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun au fost oferite la sediul Caritas Roman sau
la domiciliul beneficiarilor noştri 500 de pachete cu produse alimentare
specifice acestor sărbători.

La sfârşitul anului 2006 s-au pus bazele unei noi activităţi care are în
vedere susţinerea a cu posibilităţi materiale reduse.
Ajutorul a constat în cumpărarea şi oferirea de îmbrăcăminte şi încălţăminte
noi.

Proiectul a început în anul 1996 ca urmare a numărului mare de
solicitări de ajutor social primite fie prin intermediul parohiilor catolice din
jurul localit ţii Roman fie direct la sediul asociaţiei.

pe cât posibil a numărului de
cazuri sociale urgente din zona Roman, lucru greu de realizat, având în
vedere creşterea galopantă a nivelului de sărăcie în special în mediul rural.

cu îmbrăcăminte, rechizite,
hrană, materiale de construcţii, mobilier. Grupul ţintă îl reprezintă familiile
cu mulţi copii, fără venit, persoane şi familii calamitate. Activităţile au ca
punct de pornire solicitările primite din partea parohiilor sau a primăriilor
care ne propun o colaborare pentru soluţionarea cazurilor deosebite.
Urmează ancheta socială şi evaluarea situaţiei, urmând ca pas cu pas să
rezolvăm problema principală care de cele mai multe ori o constituie lipsa
unei locuinţe care să ofere siguranţă şi condiţii optime de trai. Rezultatele se
identifică prin zecile de familii ajutate cu mobilier, materiale de construcţii,
conectarea la reţeaua de electricitate sau ridicarea din temelie a unei
locuinţe

profunde entimente
ictorii personale asupra comportamentului

anterior sosirii aici. Rezultatele vizibile ale unei astfel de munci le-am
identifica

fami de a privi

Prin acest rogram
pri

ai Mariei Imaculate din Roman.

l 150 în
anul 2006 familii numero se, copii orfani, tinere mame)

.

10 elevi de liceu

de atunci a fost reducerea

proiectului sunt: ajutorarea

.

şi alte tipuri de ajutoare,

şi

Proiectul are ca scop

Scopul

Obiectivele

ă

ă

Adopţii la distanţă

„Unde sămergem, Doamne?”

Centrul de primire a cazurilor sociale urgente
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Hrană suplimentară pentru Şcoala Specială
şi Centrul deAsistenţăMedicală şi Socială

a Bolnavilor Cronici din Roman

Încă o şansă!”

”

Roman

„

„Pas cu pas

„Centrul Medico Social Caritas Sfânta Maria”- Sagna-

asigurarea unui supliment alimentar zi copiilor
dar

a Bolnavilor Cronici din Roman.
distribui a

produselor primite prin Programul IPHD-USAID
. B

ale
Roman.

sprijinirea familiilor care au copii care suf

pentru

8 e
, Belgia Germania.

i

n anul 2005
locali, având

un Cabinet Stomatologic Centrul

eosebite.

Scop:

Scopul

Obiectivul

lnic (dulciuri),
de la Şcoala Specială şi bătrânilor internaţi în Centrul de Asistenţă
Medicală şi Socială

rea zilnică a suplimentului alimentar, dar şi
desfăşurat în parteneriat

cu Asociaţia Caritas Bucureşti eneficiarii acestui proiect sunt cei 107
bolnavi internaţi în Centrul amintit şi cei 95 de elevi ai Şcolii Speci

eră de diferite
afecţiuni grave.

căutare unor sponsori binefăcători care s
operaţii şi tratamente, în ţară sau

străinătate; realizarea de contacte prin colaboratorii noştri externi pentru
soluţionarea cazurilor.

copii ajutaţi prin obţiner a de fonduri
pentru operaţii sau tratamente în ţarăt şi în Italia

Este proiectul desfăşurat în parteneriat cu Surorile Maestre ale
Sfintei Doroteea „Fiicele Sfintelor Inimi” şi cu Centrul Comunitar
„Romaniţa” din Roman.

acestei colaborări începută în anul 2005 este socializarea
copiilor abandonaţi din cadrul fostului Leagăn de copii, în încercarea de a
înlocui afecţiunea care ar trebui oferită de familie şi care lipseşte acestor
copii instituţionalizaţi din fragedă pruncie.

principal este acela de a fi cât mai mult în mijlocul
acestor copii prin desfăşurarea de activităţi educative şi de a sprijin
material prin donarea de scutece în fiecare lună.

Este un nou punct de lucru al Asociaţiei Caritas Roman, construit în
î cu ajutorul colaboratorilor noştri din străinătate, al donatorilor

sprijinul Primăriei Sagna, Consiliului Local dar şi al Parohiei
Catolice Sagna.

Inaugurarea oficială a avut loc pe data de 29 aprilie 2006 în prezenţa
P.S. Petru Gherghel şi a invitaţilor din ţară şi străinătate. Centrul adăposteşte
o Farmacie, şi de Îngrijiri la Domiciliu
Caritas Iaşi-Punct de lucru Sagna. De asemenea suntem în strânsă legătură
cu Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Sagna pentru
rezolvarea cazurilor sociale d

Obiectiv:

Scopul:

Obiective: /

Rezultatele anului 2006:

ă suporte
cheltuielile pentru transport,

şi

Date de contact:
Asocia

Tel /fax: 0233-742220
E-mail: caritasroman@clicknet.ro

ţia Caritas Roman, Str. Griviţei nr. 1, 611004
efon

41

mailto:E-mail:caritasroman@clicknet.ro


CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI

Finanţatori donatorişi

Austria

Caritas Interna

Elve

Fran a

Germania

Italia

Irlanda

Olanda

România

Statele Unite ale Americii

Nachbar in Not

Secours Catholique Caritas France
Deutscher Caritasverband
Caritas Erlangen, Germania
Caritas Freiburg, Germania
Caritas Austria

Caritas Innsbruck
Caritas Española
Caritas Ungaria
Caritas International, Belgia
Caritas Cehia
Caritas Italiana
Caritas Bolzano, Italia
Caritas Milano, Italia
Caritas Trieste, Italia
Caritas Ambroziana, Italia
Caritas Verona, Italia
Caritas Japonia
Caritas Taiwan
Catholic Relief Services USA

Arcanum Stiftung

Auteuil International
Organisation Internationale de la Francophonie

Action Medeor
Kirchengemeinde „St. Joseph“ Oer Erkenschwick
Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist,
Emsdetten
Kfd Münster
Malteser Hilfsdienst Emsdetten
Rumanienhilfe Altendiez E.V
Bistum Caritas Iasi Stiftung
Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte
Gerckens Stiftung

Deu.ro.pa
Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh

Steyller Mission
Renovabis

Asociatia “Lotta per la Vita”
Societa di San Vicenzo de Paoli
Tonin Casa

Hulp aan Röemenie

Parohiile roma
iei

Guvernul României

S.C. Coca Cola HBC România

S.C. Hermes Top
S.C. Trado Motors
S.C. HitRo
S.C. FloraLine
S.C. Ileda Group
S.C. Ia isting
S.C. Alconf
S.C. Icar Tours

Loyola Foundation

ţional

ţia

ţ

Caritas Elveţia
Caritas Luzern Elveţia

,

Ordinul Ospitalier al Sfântului Lazăr din Ierusalim

Fundaţia Hope International Donegal

no-catolice din Dieceza de Iaşi
Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Famil

Nunţiatura Apostolică

S.C. Ceramica Iaşi
Ia

Ia
Ia

Ia

ş

Ia

şi
şi

şi
şi

şi
Grupul de firme Conex Iaşi
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Caritas Interna

Germania

Italia

România

ţional

Caritas Española
Caritas Tenerife

SOLidarity with WOmen in DIstress (SOLWODI)

Pri

Gruppo Abele
Spitalul Pediatric Gesù Bambino, Roma
Spitalul Regina Margherita, Torino

Parohiile romano-catolice din dieceza de Ia

Centru „

ia „

Fundatia Link Romania

„
Asociatia Consensual
Fundatia „Children On The Edge”

„ ”

iilor la nivel diecezan

„ ”

„

TAROM
Cong

Caritas Greco Catolic Cluj
SC FloraLine SRL
S.C. Initio SRL

Ambasada României la Roma
Sfântul Scaun,

Vatican

Ordinul Ospitalier al „Sfântului Lazăr” din
Ierusalim

Asociaţiei „Lotta per la Vita”,
Ambasada Italiei la Bucureşti

măria din Perugia Sectorul servicii sociale
Primăria din Torino Sectorul servicii sociale
Primăria din Roma

Parohia „Santa Croce“ Torino (pr. Lucian Roşu)

Biserica Catolică (Episcopia Diecezei de Iaşi,
preoţii români care activează în dieceză şi în
străinătate, precum şi preoţi străini, congregaţii
religioase)

Centrul de Plasament Tătăraşi, Iaşi
l de Cultură şi Spiritualitate Xaverianum”,

Iaşi
Asociaţ Slujirea vieţii”, Iaşi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului -Centrul de Plasament Galata, Iaşi
Hotel „Unirea“ Iaşi
Oficiul de Stare Civilă, Iaşi
Oficiul de Evidenţă a Populaţiei, Iaşi
Consiliul Local Bârnova, Iaşi

Fundaţia Holt România
Asociaţia Alături de voi”, Iaşi

, Iaşi
Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine Iaşi
Asociaţia „Mica Operă a Divinei Providenţe“
Acţiunea Catolică a Cop
Congregaţia „Surorile Providenţei” Iaşi
Asociaţia Sf. Vincenţiu de Paul , Iaşi
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Şcoala Ghe. Ghibănescu" Iasi
Şcoala „Tudor Arghezi” Iaşi
Primăria Iaşi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Drepturilor Copilului din Iaşi, Boto
Casa de Asigurări de Sănătate din Iaşi, Neamţ,
Vaslui, Bac
Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie
din Iaşi, Neamţ, Vaslui Bac
Poliţia de Frontieră Ia

Ia
regaţia „Surorile Milostive ale Sf. Carol

Borromeu” Gioseni, Bacău

Ia
Ia

Asociaţia “Family for Family” Rădăuţi, Suceava

Ambasada României pe lângă

Asociaţia pentru Protecţia Românilor din Afara
Graniţelor (Spania)

şi

şani, Buz

şi
şi

şi
şi

ău

ău, Suceava

ău, Suceava

Caritas Terni

Parohia Heilig Blut-Dinslaken, Germania

Primaria Municipiului Roman
Spitalul Municipal Roman

Congregatia Surorilor Providentei, Adjudeni

Micile Slujitoare ale lui Cristos, Rege
ai Mariei Imaculate

Surorile Maestre ale Sfintei Dorotee

Centrul Misionar Gorizia Grupul de ajutor Leon
Bianco Cormons
Crucea Rosie Italian Comitatul provinciei Trento
Corpul voluntarilor de prim-ajutor Grupul din
Sover
Unione Famiglie Trentine Trento

-
,

ă- ,
,

-

Spitalul Judetean Neamţ

Primăria Sagna
Directia de Sanatate Publica Neamţ

Congregaţia Misionarii Verbiţi

Misionarii Oblaţi

Asociaţia pentru Sănătatea Familiei

Colaboratori
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Caritas Internaţional

Deutscher Caritasverband

ernational Donegal

S.C. Roly&Seb S.R.L.
S.C. Josze Com S.R.L.
S.C. BauPartner S.R.L

Congregatio Jesu, Ilfov
Asociatia Kolping Moldova

Germania

Irlanda

România

Asociaţia KFD Münster

Fundaţia Hope Int

Consiliul local al Municipiului Iaşi
Primaria Răchiteni, Iasi
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca, Iaşi
Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap, Inspecţia Judeţeană Iaşi. Direcţia de Asistenţă
Comunitară Iaşi
Serviciul de Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Iaşi
Agenţia NaţionalăAntidrog Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi
Asociaţia Distroficilor Muscular din România, filiala Iaşi
Asociaţia „Alexios” Iaşi
Acţiunea Catolică
Serviciul de Ajutor Maltez, Iaşi
Congregaţia „Surorile Providenţei“, Iaşi
Congregaţia „Mica Operă a Divinei Providenţe Orioninii“, Mănăstirea „Don Orione“, Iaşi
Fundaţia “Casa Speranţei” Iaşi
Fundaţia „Children on the Edge” Iaşi
Asociaţia „Renaşterea Speranţei”
Asociaţia Nevăzătorilor din România
Asociaţia „Primul Pas“ Iaşi
Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare, Iaşi

Facultatea de Teologie Romano-Catolică (Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaşi)
Asociaşia Sfântul Vicenţiu de Paul Oneşti, Bacău
Primăria Huşi, Vaslui
Primăria Bacău, Bacău
Serviciul Public de Asistenţă Socială, Bacău
Asociaţia Signis România

Parteneri
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Principiile fundamentale ale Doctrinei Sociale a Bisericii

1. Fundamentul a tot ceea ce Biserica
viziunea ei despre demnitatea a

2. Ne re

3.
are primul dreptul moral

4. Dr
Ele :

5. Sistemul economic

6. : de a promova demnitatea
persoanei umane

.

7. daruri de la Dumnezeu, destinate beneficiului
tuturor.

8. Pacea es , în mod activ.

9.

10. Suntem
solidaritate, .

crede despre dimensiunea morală a vieţii
este transcendentă fiinţei umane.

Persoana umană este în acelaşi timp sacră şi socială. alizăm demnitatea
şi drepturile în relaţie cu ceilalţi, în comunitate.

Testul moral al unei societăţi este modul în care îi tratează pe cei mai
vulnerabili membri ai săi. Săracul asupra conştiinţei unei
naţiuni.

epturile omului constituie condiţiile minime pentru viaţa în comunitate.
nu includ doar drepturi civile şi politice, ci şi drepturi economice hrană,

locuinţă, educaţie, îngrijire medicală, loc de muncă.

trebuie să slujească oamenilor, şi nu invers. Toţi au
dreptul la muncă, la salariu decent, la condiţii de muncă sigure; au dreptul de a forma
asociaţii şi dreptul la iniţiative economice, dar dreptul acesta are limite.

Guvernarea are o funcţie morală pozitivă
de a proteja drepturile omului şi de a construi binele comun. Toţi

au dreptul şi datoria de a participa la viaţa politică instituţională

Bunurile pământului sunt

te rodul dreptăţii. Ea trebuie promovată construită

Toţi oamenii au dreptul de a participa la viaţa economică, politică şi
culturală a vieţii unei societăţi.

împreună o singură familie umană, chemată la muncă pentru
pace şi dreptate globală

,
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Date de contact

Director :
r. Egidiu Condac

i
P

Pr. Mihai Budău

: 004- -
.

: 004- - ;
.

tel. 0232 222274; 0744965557;
e-mail: egidiucondac@caritas-iasi.ro

tel. 0232 222274 0744558463;
e-mail: budymichael@yahoo.com

Adres :ă

Cod fiscal:
Banca:

Cont în lei:
Cont în Euro:

Centrul Diecezan Caritas Ia
Str. Sărărie 134, 700116-Iaşi ânia;

004- 2 - 004- -

4488681
BRD Sucursala Ia

şi,

şi, str. Anastasie Panu 1B-2A;
Cod Swift (BIC): BRDEROBU

, nr. , Rom
Tel. 0 32 210085; fax 0232 217998;

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

RO36BRDE240SV0 8119112400
RO94BRDE240SV06888962400

mailto:egidiucondac@caritas-iasi.ro
mailto:budymichael@yahoo.com
mailto:contact@caritas-iasi.ro
http://www.caritas-iasi.ro


Centrul Diecezan Caritas Iaşi
Raport anual de activitate

2006


