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Petru Gherghel, Episcop de Iaşi

În sluj a carit ţiiire ă

Biserica, în calitate de familie a lui
Dumnezeu, trebuie să fie astăzi, ca şi ieri, un
loc de într-ajutorare reciprocă şi totodată un
loc al disponibilităţii de a sluji persoanele care
au nevoie de ajutor, atât în interiorul cât şi în
afara ei, aşa cum recent afirma sfântul Părinte
Papa Benedict al XVI-lea în prima scrisoare
enciclică

Când vorbim de Biserică în termenii post conciliari trebuie
să ne referim la întregul popor al lui Dumnezeu, de la păstori la
simpli credincioşi laici. Nimeni nu este şi nu trebuie exclus de la
această misiune şi dimensiune fundamentală a noului popor al lui
Dumnezeu. Fiecare trebuie să se alimenteze din dragostea lui
Dumnezeu, care s-a revărsat în noi prin Duhul Sfânt pe care l-am
primit în dar (Cfr ) şi fiecare trebuie să ştie să trăiască
această dragoste ca un adevărat imbold al tuturor acţiunilor
creştine.

Episcopii, preoţii, persoanele consacrate, ca şi orice
persoană laică, consacrată pentru iubire prin sfântul botez, toţi
sunt chemaţi să dea mărturie despre iubirea lui Dumnezeu, un
dar pentru întreaga familie umană din partea lui Dumnezeu cel
întreit în persoane.

Dumnezeu a încredinţat Bisericii sale calitatea sa
primordială, şi cere ca toţi cei ce se bucură să fie numiţi
fiii săi să dea mărturie despre ea în orice timp, prin orice mijloace
şi faţă de toţi oamenii.

Biserica nu poate şi nu trebuie să uite că are o întreită
datorie: vestirea cuvântului, celebrarea sacramentelor şi slujirea
carităţii.Aceste trei datorii nu se pot separa una de alta, căci toate
formează esenţa sa şi toate o fac cu adevărat utilă şi credibilă.

Ne bucurăm să ştim că încă de la început Biserica s-a

străduit să-şi împlinească această triplă misiune, iar în timpurile
noastre parcă şi mai mult este chemată să se îndrepte spre cea de a
treia misiune, slujirea carităţii, care o face pe deplin credibilă.

Ne bucurăm să ştim că organizaţiile caritative din Biserică,
desigur din Biserica noastră locală, prin multitudinea de
iniţiative, cerute de condiţiile actuale, fac ca instituţia divină a
Bisericii, întemeiată de Isus Cristos, întruchiparea carităţii, să-şi
prezinte pe viu rolul ei de a trăi şi sluji dragostea.

Parcurgând cu atenţie datele prezentate în continuare de
conducerea Centrului Diecezan Caritas Iaşi ne putem edifica
asupra programului complex al grupului, format din preoţi şi
laici, din specialişti şi voluntari în serviciul carităţii, care nu se
limitează doar numai la câţiva, ci se îndreaptă spre toţi, mai ales
spre cei ce se află în suferinţă, lipsuri sau dificultăţi.

Ca păstor şi episcop al familiei Bisericii noastre de Iaşi şi ca
membru şi beneficiar al slujirii carităţii, ţin să aduc un prinos de
recunoştinţă, mulţumire şi binecuvântare pentru tot colectivul
Centrului Diecezan Caritas Iaşi, spre cei ce îl conduc, spre toţi
cei angajaţi şi, mai ales, spre cei care se oferă voluntar în
ajutorarea tuturor celor care se îndreaptă spre acest instrument al
exersării carităţii din partea Bisericii noastre.

Odată cu acest gest de preţuire, îndrept spre aceeaşi
lucrători Caritas, spre toţi sponsorii şi susţinătorii proiectelor în
derulare, ca şi spre toţi beneficiarii serviciilor de caritate şi
demnitate creştină şi umană, un gând de încurajare şi un îndemn
sinodal „înaintaţi cu curaj în largul slujirii şi al carităţii”, ca astfel
împreună să-i aducem Dumnezeului nostru laudă şi preamărire
pentru toate darurile sale, mai ales pentru darul iubirii şi al
„Caritas”-ului.

Deus caritas est.

.

iubirea

Rom. 5,5

Pr. ,Egidiu Condac Director

16 ani de caritate

Pentru fiecare părinte este o bucurie
deosebită să vadă propriul copil
creşte şi se dezvoltă de la o zi la alta.
Î tăţilor ş

şi satisfacţii şi împliniri. Lacrimile
încercării se î esc cu cele ale bucuriei
şi ale speranţ

Şi Centrul Diecezan Caritas Iaş a
trecut prin frământări şi încercă momente mai grele dar a
avut şi realizări şi î , şi a ajuns la vâ stă
a adolescenţ care cu specificul ei, trezeşte năzuinţe, dă curajul
depăşirii obstacolelor şi dă forţ

atenţ stră a fost orientată
ăţ

o-culturale, continuă să fie marginalizate de că
astră

am avut în vedere copiii şi tinerii proveniţ i
dezorganizate sau cu un potenţial economic redus, că

, am dorit să le dăm o speranţă ş
impuls în viaţă

şi dificultăţi de natură diversă le-
am fost aproape spre a-i încuraja să răzbată

abilităţi precum şi bătrânii părăsiţ
pentru alinarea

măcar î
upare deosebită a fost ş tabili noi

parteneriate ş u diferiţi binefăcători ş
sprijini pe semenii aflaţi în nevoi, care ar putea

oferi mai mult curaj şi speranţă beneficiarilor noş
O altă necesitate, am considerat că lizarea

voluntarilor tineri ş
în alinarea sau ştergerea unor lacrimi ale încercării la

care sunt supuşi mulţi semeni de-ai noş
Dorim să ităm de experienţa acumulată

ti ua cu mai mult succes activităţile de până acum, conjugat
ş dorinţ a perfecţ re le oferim,
cu ajutorul binefăcătorilor noştri dar ş la
care sperăm să avem câ

Făcând o scurtă , nu putem ş
dacă activităţ ăsura aşteptă

s-ar mai fi putut îmbunătăţi.Acest lucru
probabil c î cia obiectiv cei care ne-au simţit ală

e-am simţit onoraţ şi încurajaţ şi de aprecierea
autorităţ din Iaş unei diplome de
recunoaştere a activităţ Ştim însă, că în faţa lui
Dumnezeu, căruia îi suntem profund recunoscători pentru ceea
ce suntem şi pentru ceea ce facem, ne-am străduit să ne
î vocaţ

atorii săi în alinarea suferinţ

cum

n ciuda dificul i a problemelor,
apar

mplet
ei.

i, asemenea unui copil,
ri, prin

mpliniri rsta de 16 ani. O vâr
ei,

a de a privi cu optimism spre
viitor.

În anul care a trecut, ia noa spre
acele grupuri de beneficiari care din cauza realit ilor socio-
economic tre
societatea no :
- i din famili

rora prin
proiectele noastre specifice i un

;
- multor familii aflate în nevoi

cu demnitate prin
noianul problemelor cotidiene;
- bolnavii, persoanele cu diz i,
uneori chiar de propria familie, au primit ajutor

n parte a durerii fizice, psihice sau sociale.
O preoc i aceea de a s

i contacte c i persoane
dornice de a-i

tri.
este sensibi

i nu numai, pentru a investi cu generozitate
timpul lor

tri.
prof pentru a

con n
i cu a de iona serviciile sociale pe ca

i cu fondurile europene
t mai mult acces.

evaluare ti cu certitudine
ile noastre au fost pe m rilor sau nu,

dac au fost eficiente sau
l vor apre turi de

ei.
N i i
ilor locale i, prin conferirea

ii noastre.

ndeplinim ia la care ne-a chemat: aceea de a fi
colabor elor aproapelui.

ă
ă
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Pr. Mihai Bud ,ău Director executiv

Studii, analize
Creşterea economică

.

tice, care
trebuie desigur tratate cu seriozitate

noas

-

a

eni?

a economic

,

a

,
sau prin cheltuieli de la buget

bili la problemele sociale.

În ultimii ani România a
înregistrat o creştere economică
continuă Evoluţia ţării noastre după
1989 ridică o mulţime de semne de
întrebare. Pe de o parte sunt statisticile
oficiale şi declaraţiile poli

.
Pe de altă parte se află situaţia din

teren care diferă de multe ori de realitate.
Ţara tră a înregistrat un succes atunci când a fost

primită în Uniunea Europeană, cel puţin din punctul de vedere al
majorităţii. Partenerii tradiţionali ai Caritasului ar putea spune că
din acest moment problemele noastre au găsit o rezolvare. Pentru
cei care activează în domeniul social caritativ este important de
aflat un răspuns asupra felului şi sensului în care evoluează
situaţia economică; dacă există o creştere, atunci trebuie văzut
cât de temeinică este şi pe cât timp va putea fi susţinută.
Beneficiază majoritatea cetăţenilor de această creştere? Există
categorii sociale, grupuri, zone geografice, neglijate sau
excluse? Care sunt acestea? Cine v susţine proiectele noastre şi
cât de hotărâţi vor fi aceşti parteneri sociali şi din ce zonă vor
v Iată de ce credem că e important să dispunem de informaţii
cu privire la starea reală a economiei naţionale.

De creştere ţional a beneficiat o
categorie relativ restrânsă de cetăţeni, care nu fac obiectul
proiectelor noastre. O altă categorie care a fost relativ favorizată
de această creştere o reprezintă cei care au beneficiat de
extinderea creditelor de consum, de scăderea dobânzilor pentru
aceste credite.

Statisticile consemnează o creştere a gradului de ocupare
a forţei de muncă.

Cu toate acestea există zone ale ţării sub media
naţională, mai ales în Nord-Est. Această regiune deţine toate
recordurile negative în privinţa dezvoltării: ocupării forţei de
muncă, a contribuţiei individuale la produsul intern brut, la
productivitatea muncii, la investiţiile în cercetare dezvoltare.
Numai în privinţa speranţei de viaţă cifrele statistice arată o
relativă omogenitate pe plan naţional.

Categoriile sărace sunt confruntate cu noi încercări. În
ultimul an cheltuielile private, prin credite şi cele publice tot
prin credite au depăşit producţia
internă, adică vânzările, accentuând deficitul contului curent.
Zonele geografice rămase restante la capitolul bunăstare, sunt pe
mai departe excluse de la acest capitol prin întârzierea
investiţiilor în infrastructur . În acest fel investiţiile de capital
sunt prizoniere unor regiuni mai prospere şi cu resurse umane
calificate superior.

Organizaţiile caritabile sunt deci constrânse să
prognozeze şi să anticipeze paşii pe care îi vor întreprinde
responsabilii treburilor publice în slăbirea acelor tensiuni care
devin tot mai evidente în societatea noastră. Vor mai trebui să
înveţe să-i facă părtaşi la proiectele lor pe acei membri ai
comunităţilor locale care au cunoscut succesul în întreprinderile
proprii şi sunt sensi

Iată tot atâtea provocări la care vor trebui găsite
răspunsuri.

ă na ă

ă

Combaterea sărăciei şi excluderii sociale

o regiune sau o

L

a din pricina st rii a
au familii.

,
impurile noastre.

mai

este

Puţine sunt domeniile în care relativitatea să nu fie la ea
acasă mai mult decât atunci când e vorba de bunăstare sau de
sărăcie. Este nevoie de multă precauţie pentru a nu deveni
nedrepţi. Putem vorbi deci despre sărăcie cu privire la o epocă, la

zonă, sau în funcţie de alte criterii. Nu este cazul
acestei discuţii să vorbim despre sărăcia de bunăvoie pe care şi-a
asumat-o Isus şi cei care au vrut şi vor în continuare să- urmeze.
Organizaţiile caritabile se ocupă de cei care au ajuns în această
stare ca urmare unei injustiţii ă societăţii, sau
unor circumstanţe din viaţa unor persoane s

Societăţile prospere au reuşit să rezolve problemele
generale ale membrilor lor, oferindu-le asistenţă acelora care din
motive mai mult sau mai puţin obiective au fost excluşi de la
bunăstarea generală. Desigur şi în aceste societăţi există situaţii
când membrii lor ajung să coboare pentru un timp sub limitele
nivelului general de viaţă. Pierderea unui loc de muncă sau
căutarea unei slujbe după terminarea şcolii, destrămarea unei
familii sunt situaţii prin care trec tot mai multe persoane în
t Dar societatea noastră se luptă cu situaţii mult
mai dificile. Putem spune că strategiile sociale ale diriguitorilor
nu lipsesc. Din păcate acestea nu se potrivesc la realitatea care o
ia mereu înainte. Se poate spune că sărăcia s-a instituţionalizat
sau încetăţenit. O mulţime de cauze întreţin această stare. Dar
două dintre acestea sunt importante. Dincolo de starea

economiei, situaţia educaţiei publice şi a sistemului de sănătate
sunt cele care determină ieşirea din sărăcie. Fără sănătate şi
educaţie, largi categorii sociale vor rămâne mereu prizoniere.
Mai mult, mari resurse economice vor fi irosite fără vina celor
care le produc, de către o administrare ineficientă şi asupra căreia
pluteşte bănuiala tot răspândită de corupţie. Cu toate aceste
minusuri, se constată totuşi, de la an la an, o ameliorare a
colaborării Caritasului cu autorităţile locale, la creşterea
interesului acestora pentru proiectele noastre.

Organizaţia noastră este un răspuns la implicarea
Bisericii în viaţa socială. De aceea întreaga învăţătură primită pe
calea Scripturii şi a Tradiţiei prezent în practica proiectelor
actuale, la fel după cum şi în faptele caritabile ale
premergătorilor din întreaga istorie de la începutul Bisericii.
Aceste proiecte încearcă să introducă în comunităţile unde
suntem prezenţi valorile în care credem, dreptatea socială,
precum şi o etică specifică muncii. În acest fel fiecare persoană
asistată este încurajată, în măsura în care se dovedeşte în stare, să
contribuie prin muncă la dezvoltarea familiei şi a comunităţii.
Mai mult, dinamica specifică unei organizaţii nebirocratice ca a
noastră încearcă să promoveze o cultură a colaborării eficiente în
interesul comun cu toţi cei îndreptăţiţi să gestioneze sau care
influenţează decisiv treburile publice.

ă
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Resurse umane

Pregătirea continuă

Fiecare organizaţie încearcă să-şi contureze un profil.
Valorile proprii care formează cultura organizaţională se află la
originea ace Ele se vor regăsi apoi diseminate în
produsele şi serviciile pe care organizaţia le aduce comunităţii.
Unii doresc să mărească profitul, eficienţa, productivitatea sau
cifra de afaceri. Toate acestea îmbracă haina unor strategii care
ţintesc în aceste direcţii. Dar unde poate ţinti cineva care îşi
justifică existenţa prin împlinirea poruncii Fiului lui Dumnezeu,
aceea de a iubi pe aproapele, de a-l căuta, a-l găsi şi ajuta
împlinind noua lege? Ţinta nu poate fi decât urmarea, calea spre
care suntem chemaţi. Pentru aceasta desăvârşirea sau măcar
îmbunătăţirea continuă a stării profesionale sau morale a fiecărui
membru al organizaţiei sunt o consecinţă firească.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi a ajuns în cei peste 18 ani
de existenţă la o maturitate organizaţională. Desigur nu numărul
anilor care coincid cu maturitatea pe care legea o acordă
individului decid în cazul acesta, ci experienţa care s-a adunat

aici. În tot acest timp societatea s-a schimbat dar Caritas în
această parte de ţară a avut timp să-şi consolideze o imagine pe
care încearcă să o menţină şi să o Ne considerăm prin
urmare responsabili şi implicaţi în mersul comunităţii din care
facem parte. Exigenţele tot mai mari la care suntem supuşi ne
impun un regim de continuare a pregătirii, formării primite în
şcoală. Fiecare membru al echipei este într-un fel sau altul
obligat să se documenteze. Să fie la zi cu informaţiile care, într-
un ritm tot mai alert curg peste noi. Caritas a găsit modalităţi
instituţionale sau informale pentru formarea personalului.
Discuţiile în grupuri mici sau întâlnirile, sesiunile organizate cu
alte grupuri de specialişti în diferite domenii sunt menite să ducă
la completarea unor abilităţi necesare.

În ultimii doi ani şi mai ales în ultimul an, 2007, Caritas a
resimţit tot mai acut nevoia de formare a membrilor săi dar şi a
comunităţilor unde îşi desfăşoară proiectele.

stui chip.

,

,

,

consacre.

Schimbarea sistemului de finanţare determină o implicare
tot mai profundă a Caritasului în relaţia cu întreprinzători privaţi,
cu mari agenţi economici, cu administraţii locale şi centrale. De
aceea s-a simţit nevoia să se adâncească colaborarea cu o
organizaţie specializată în strângerea fondurilor din cadrul
comunităţii, A.R.C. În două rânduri au fost organizate întâlniri cu
membrii acestei organizaţii, unde a avut loc un schimb viu de
impresii şi informaţii.

Pe de altă parte Caritas a dorit să continue o acţiune
începută în urmă cu trei ani în parohiile diecezei.

În acest fel a fost iniţiat un proiect numit, „ .
comunicare, l voluntarilor, Strângerea de fonduri din comunitate, Centrele

TeAscult, Lucrătorul social, Intervenţia în caz de calamităţi şi dezastre, Elaborarea de proiecte de finanţare.
stionarul de evaluare finală a cursului:

Mulţumim lui Dumnezeu că a făcut să ne întâlnim. Am învăţat multe lucruri de la fiecare dintre voi, lucruri pe care sper să le
pot pune în practică ajuns acasă

Tematica adoptată a fost ale ă pe baza solicitării din partea celor care au dorit să participe.
Este doar un început. Dorim în acest fel să cunoaştem şi să stimulăm o implicare tot mai mare a laicilor în proiectele

comunităţilor parohiale, a colaborării între laici şi persoane consacrate aşa cum s-a putut vedea şi din prezenţa participanţilor.

ProVocarea la caritate”
Temele propuse au fost: Tehnici de Managementu

Un participant a scris în che
„

.”
as
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Un profil tot mai limpede

Printre valorile oraşului Iaşi

Recunoaşterile publice îşi au înţelesurile lor. Interviurile, festivităţile sau premiile care se adună sunt un semn de pe
care orice organizaţie şi-o doreşte trecut nu a fost zgârcit pentru Caritas Iaşi cu astfel de

ca furnizori de formare profesională oferă posibilitatea Caritasului Iaşi să formeze în cadrul programului
Servicii de Îngrijiri la Domicili ” rstă sau imobilizaţi la pat. O primă serie a început să fie

formată la începutul lunii decembrie.
Nu ordinea scurgerii timpului contează în faptele care dau formă şi lumină chipului Caritas. Î gramul Intervenţii

în situaţii de urgenţ ş calamităţi Societăţii secţiunea
Dar un semn că organizaţia noastră îşi urmează vocaţia sa l-a reprezentat recunoaşterea şi acordarea părintelui Egidiu,

director şi reprezentant al Caritasului, în prezenţa autorităţilor locale şi a patriarhului BOR, PF Daniel, cu ocazia Sărbătorilor Iaşului,
a Diplomei de excelenţă din partea primarului municipiului Iaşi.

pată de globalizare, mesajul evanghelic adresat neamurilor capătă o semnificaţie aparte. Care sunt aceste
neamuri spre care suntem chemaţi să ducem mesajul lui Cristos?

În omilia pe care a rostit-o cu ocazia investirii sale ca superior al Societăţii lui Isus, părintele Adolfo Nicolas povestea că
unul dintre delegaţi care a venit să-l felicite i-a şoptit: Nu-i uita pe săraci oate că acesta este cel mai important salut dintre toate,
spunea părintele, aşa cum Paul se adresa bisericilor înstărite din vremea sa cerând ajutor pentru săracii din Ierusalim. Nu-i uitaţi pe
săraci.Aceştia sunt neamurile ” noastre

apreciere
.Anul ocazii.

Acreditarea
„ u , persoane care se vor ocupa de oameni în vâ

n luna mai pro „
i naturale” a fost premiat la Gala Civile, „Servicii sociale pentru categorii

defavorizate”.

Într-o lume preocu

SJ
„ ”. P

sf.
„ .

ă

Lunile de toamnă, în ciuda aspectului mohorât al vremii, sunt foarte dense. Lumea este ocupată cu diverse probleme personale
sau profesionale şi ignoră starea vremii.

Atât pentru programul Servicii de Îngrijiri la Domiciliu” cât şi pentru întregul Caritas luna octombrie a fost plină de
evenimente. Conferinţa internaţional Îngrijiri la domiciliu, C P ”, a fost anunţată cu un an înainte şi pregătită
intens în lunile care au premers.

Preocup
ţi.
Inclusă în programul de formare profesională continuă a personalului din acest program, conferinţa a avut un puternic ecou în

rândul autorităţile locale i centrale precum i al participanţilor la acest eveniment.
Exist ţea european ţ
ţa lor de peste 30 de ani în acest domeniu. S-au pus întreb

Prezenţa Cardinalului Javier Lozano Barragan, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Pastorala Sanitară de la Vatican, a
subliniat importanţa carităţii şi a profesionalismului în îngrijiri la domiciliu, aducând salutul personal al Sfântului Părinte Benedict al
XVI-lea tuturor participanţilor la această manifestare.

„
„ aritate i rofesionalismă

ările Centrului Diecezan Caritas Ia ăsfrâng numai asupra beneficiarilor ci
ă

ă o re ă de servicii de îngrijiri la domiciliu. Astfel, ări precum Germania ărtă
ări, s-au căutat răspunsuri iar în final s-a realizat o strategie de lucru

care să permită continuarea practicării acestor tipuri de servicii.

ş

şi nu se r şi asupra personalului angajat în
activit

ş ş
şi Austria au împ şit din

experien

Eveniment

Caritate şi profesionalism

9 10



caritas

Centrul Diecezan Caritas Iaşi Raport de activitate 2007

Nout ţă i

Faptele de caritate nu trebuiesc num rate ci numai înmul iteă ţ

ă
ă ă ă ş

ă

ă ă
ă

ăţ

ă ă
ţ ţ are

ăş ă ş
ă ăş

ă ţ ş ă
ţ ă Ş ă ă

ă ă ă
ă

ă ş

ţ ă ă
o ţ ă ă ă

ş ă ţ
ă ş
ş

ţ ă ă
ş ă
ă ă

ă .

Ne bucur m când putem
s num r m la sfâr it de an
lucruri sau fapte noi,
proiecte care au început.

Cu aceas t
convingere, la Caritas
Roma n a m c u ta t s
d i v e r s i f i c m a r i a
activit ilor noastre.

Clubul seniorilor este un
program care se adreseaz celor ce au atins frumoasa vârst a
în elepciunii. Este un program ini iat în anul 2007 c se
desf oar în parteneriat cu parohiile catolice din Roman i în
bun colaborare cu celelalte proiecte desf urate la Caritas
Roman.

Un dicton latin ne spune: „Habent Sua Fata Libelli”
(c r ile au propriul lor destin). Am putea spune i despre cl diri,
construc ii c au soarta lor. i nu putem decât s dorim ca aceast
soart s fie cea pentru care au fost menite acestea s se
împlineasc .

O mân de oameni care au experimentat generozitatea i

caritatea în via a lor cotidian , împreun cu responsabilii unei
rganiza ii caritabile au hot rât c trebuie f cut ceva mai mult

pentru ni te copii nec ji i. Este vorba despre membrii Ordinului
Ospitalier al Sfântului Laz r din Ierusalim i conducerea
Centrului Diecezan Caritas Ia i.

Ini iativa lor comun se refer la proiectul Don Bosco
pentru copii. Ideea, a a cum a fost prezentat la inaugurare de pr.
Egidiu Condac, s-a z mislit odat cu vizitarea proiectului de
c tre membrii ordinului

ă
ţ

Faptele de caritate nu
trebuiesc num rate ci numai
înmul i t e!

ţ
ă

ş ă ă ş ă ă
ţ ţă ş

ţ E ă Ş
ă ă ş

ă ă

ş ă ţă ă ş
ă ă ş pe ţ ă

ţ

ă
ţ

) ţ
ă , ş ţ

(pre ţiei) ţ ă
ţ ora

ă ş ţ
. a iliei ş

ş a ei
ţă ă ă

ă
ş

ă ă ţ ţ
ăţ ş ş

ş ş ă
ţ c

ă , PreasfinţitulAurel Perc
ş ă

d ţ ă
A fost un angajament nescris pe care copiii l-au f

ţie a carit ţii, a dragostei pentru
ţ

ţ
ţia

ă ăţ
ă ă , directorul executiv al Centrului

Diecezan Caritas Ia ă ă
ă ş

ţ Ei vor da roade
ţ ţ ţ

Era nevoie de un spa iu pentru servirea prânzului
copiilor. Încet-încet s-a dezvoltat necesitatea unei noi cl diri.
A a s-a decis soarta acestei noi cl diri de c tre ni te „binef c tori
uni i în credin i iubire” cum s-a exprimat la inaugurare
excelen a sa p. Aurel Perc . i în continuare înaltul prelat
afirm c „este un cadou frumos oferit copiilor din Ia i” care
„provoac bucurie pentru aceast mare realizare pentru Cristos
prezent în cei mici”.

Pentru lazari ti aceast experien reprezint a asea
cl dire adresat copiilor i care o finan eaz , cum nota la
inaugurare excelen a sa dr. Axel Mittelstädt, marele prior al
marelui Priorat al României al Ordinului Ospitalier al Sfântului
Laz r din Ierusalim.

De altfel, pentru Funda ia stomatologilor germani
(Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärtzte , finan ator principal
al cl dirii a a cum amintea la deschidere excelen a sa dr. Klaus

Winter experien a este legat de
prezen a în 55 de a unor proiecte de ajutorare a copiilor.

Remarcabil este i sus inerea în ridicarea acestui
edificiu din partea pr Franz Lutum, fam Margreth i Hans
Kellermann i firm Egon Herbert din Germania.

Într-o diminea de septembrie capricios, dup o var de
foc, un soare dulce de început de toamn a luminat acest
eveniment dedicat slujirii copiilor nevoia i.

Binef c torii, membrii organiza iei Caritas, invita i
dintre autorit ile locale i din Partea Mitropoliei de Ia i precum
i destinatarii acestui dar, copiii s-au unit în bucurie i rug ciune

pentru a sfin i acest moment prezidat de reprezentantul
p storului diecezei .

La sfâr it, copiii au oferit un r spuns potrivit pentru acest
ar nepre uit oferit de cei mari: un spectacol dat în noua lor cas .

„Copiii sunt prim vara unei societ i”, cum se exprima
p rintele Mihai Bud u

în cuvântul de deschidere. O prim var
care atunci când va deveni var se va ocupa de cei ajun i în
toamna vie ii.

şedintele funda
şe

şi vor
însuşi aceast şi c

şi plin de via şi
ştien i de efortul celor mari. Şi poate, cine ştie,

într-o zi vor duce mai departe tradi şi spiritul caritativ.

şi,

şi vor reînvia p
şi s

şi s

ătre
ă

ăcut. Că î
ă lec ă copii ă vor

păstra acest loc mereu vesel ă. De sunt la o vârstă
fragedă au fost con

ământul. Vor aduce
o nouă speran ă de via ă. Să investim în ei ă-i învă ăm să
primească dar ă dăruiască.
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Excluderea socială

Cauză sau efect?

ţ ţă ţ ă ţ ă ă ş ă ă
ţ ă

ă ţ ţă ţă
ţă ă ş ” ş ă

ă ţ ă ă ă ş
ă

ă ş ă ş ă î
ă

ă ă ţ Ţ ă ţ ţă ă
ă ă ţă ş ş .

” ă ţ ţă
ţ ş

ă ăţ ţ ţă ăţ
ş ţ

ţ este reprezentat de ă ţ î ţ Î trei
î ă ă

Ş ş . . . . (Biroul deAsistenţ ă
Caritas ş ş ăş ă ă ţ

ţ ă ă ă ă ş
ţ ţ ă

ţă ă ă
ă ă ă ş ţ ă ă E ă ă ş ă ş

ă ă
. ş ă ş ă

ă ă ţ â

Ra iunea de existen a organiza iei noastre o reprezint asisten a acordat celor s raci i care se afl în aceast stare ca efect al
injusti iei sociale. Caritas a dezvoltat multe proiecte care trateaz acest fenomen în complexitatea sa.

Exist situa ii critice, de urgen care sunt tratate în mod special. În cadrul Centrului deAjutor pentru Via din Roman oferim
un serviciu social acreditat numit „Asisten social persoanelor i familiilor aflate în dificultate i asta pentru c a reda demnitatea
persoanelor s race este un aspect important al luptei în favoarea vie ii. Sunt sute de persoane de toate vârstele, f r deosebire de ras i
religie care se adreseaz în fiecare an acestui birou cu diferite probleme.

Prin acest program ajut m financiar i 30 de elevi de liceu care provin din familii s race i care doresc s continue studiile.
Ajutorul nostru este mic dar este de folos, constând fie în achitarea abonamentului de transport fie în cump rarea de haine noi. Toate
acestea se realizeaz prin colaborarea strâns cu Fra ii OBLA I din Roman prin intermediul c rora se fac adop ii la distan , adic
binef c tori din Italia sau alte ri trimit periodic mici sume de bani pentru ace ti copii i tineri

Proiectul „Hope for the future , din Bac u, a fost implementat în anul 1999, prin ob inerea unei finan ri externe de la o
organiza ie cu acela i nume, dinAnglia.

Scopul acestui proiect este îmbun t irea condi iilor de via a familiilor cu dificult i materiale grave, oferirea unui sprijin
material i moral în situa ii deosebit de grave.

Grupul int familii s race din jude ul Bac u care se afl n situa ie de criz . n anul 2007, familii au
beneficiat de ajutor prin proiectul Hope, ajutor constând n bani pentru procurarea de alimente i rechizite pentru copii, îmbr c minte.

i în Ia i proiectul B A S C reprezint poarta de intrare în proiectele Centrului Diecezan
Ia i.Aici cazurile sunt analizate i orientate spre celelalte proiecte ale noastre sau se desf oar colabor ri cu alte organiza ii.
În data de 27 iulie 2007 a fost achizi ionat o cas de c tre Centrul Diecezan Caritas Ia i situat în satul Ciocârle ti, comuna

Scânteia, jude ul Ia i cu sprijinul KFD Münster, Germania. Casa a fost încredin at spre locuire unei familii beneficiare a Biroului de
Asisten Social Caritas, familie format din 10 membri.

Dar proiectele noastre încearc s înl ture i cauzele sau consecin ele s r ciei. xcluderea social poate s fie i cauz dar i
efect al s r ciei.

Centrul de plasament „Sf Iosif” a reu it s reintegreze social i profesional dou din beneficiare, una dintre acestea a fost
integrat în proiectul „Împreun ” alAsocia iei Caritas C mpulung-Muscel.

şi

ş

ş
ş

ă ă ă ă

ă Socială Caritas)

Un alt proiect care urm re te excluder social a unei
alte categorii sociale se ocup de tineri care au dep it vârsta de men inere în
centre de plasament, care provin din familii defavorizate sau
dezorganizate sau au un handicap u or. Ei sunt instrui i pentru o calificare i
apoi sunt orienta i spre pia a muncii. Acest proiect î i are sediul în
apropierea Ia ului în pitoreasca localitate Bârnova „

Combaterea excluderii sociale se adreseaz i grupului format din
persoane cu handicap.

Proiectul B.A.C.H.
face parte din proiectul na ional cu acela i nume.

Acest proiect func ioneaz în dou loca i în Ia i, i din acest an i în
Bac u.

a reu it r
. Prin toate ac iunile i evenimentele organizate se urm re te

combaterea excluderii sociale a unei categorii de persoane care dispun de un
poten ial pe care societatea îl pierde sau îl ignor .

Au fost organizate ac iuni în coli, evenimente sportive, schimburi
de experien cu beneficiari din Fran a, inform ri asupra legisla iei în
domeniu, grupuri de sprijin împreun cu membrii familiilor acestor
persoane.

Proiectul Antidrog abordeaz tema excluderii din perspectiva
prevenirii consumului de droguri. A fost organizat un amplu complex de
activit i de informare i con tientizare a popula iei cu privire la riscurile
consumului implementate atât în mediul rural
cât i în Municipiul Ia i.Astfel, în intervalul ianuarie decembrie 2007, 6617
de tineri cu vârste cuprinse între 10 i 30 de ani au beneficiat de activit ile
de informare i prevenire derulate în cadrul acestui program.

ă ş prevenirea ii e
ă ăş ţ

tineri
ş ţ ş

ţ ţ ş
ş

ţie socio-profesional
ă ş

Ia (Biroul de Asistenţ
ţ ş

ţ ă ă lit ţ : ş ş ş
ă

S- ş atragerea
ţ ş ă ş

ţ ă Persoanele cu dizabilităţi
nu au nevoie de mila noastră, nici de favoruri şi avantaje. Ele doresc şi au
capacitatea de a-şi planifica viaţa fără a fi percepute prin prisma
handicapului.

ţ ş
ţă ţ ă ţ

ă

ă

ăţ ş ş ţ
de droguri. Acţiunile au fost

ş ş -
ş ăţ

ş

şi se numeşte Centrul
de inser ”

şi şi Consiliere pentru
Persoane cu Handicap)

şi schimbarea statutului uno beneficiari în
voluntari

ă pentru tineri în dificultate.

ă

ă
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Copiii şi tinerii

Nevoi ţişi responsabilită

Complexitatea proiectelor Caritas nu ignoră în nici un fel nevoile copiilor şi tinerilor. Există mai multe proiecte care vizează
această categorie sub diferitele aspecte de vârstă şi de nevoi.

Cel mai vechi proiect cunoscut sub denumirea de „Orfelinatul Sf. Iosif”, actualul Centru de plasament cu acelaşi nume se
ocupă de primirea, cazarea şi educarea copiilor orfani sau din familii defavoriz

Situaţiile deosebite care privesc mamele singure sunt şi ele urmărite. Centrul „Preasfânta Inimă a lui Isus” se află în casa unei
doamne care şi-a pus la dispoziţie casa, timpul şi sufletul pentru salvarea acestor mame şi acestor copii. 90% dintre mamele care au
trecut pe aici au plecat cu dragoste faţă de proprii copii, au fost educate şi consiliate cum să pornească o nouă viaţă. Multe dintre ele au
primit Sacramentul Botezului odată cu botezul copiilor fiindu-le respectată confesiunea familiei din care proveneau. Altele s-au
căsătorit întemeindu-şi o familie, altele au absolvit cursuri de specializare în diferite meserii. Este asemenea unei şcoli care poartă
nostalgia generaţiilor trecute şi grija generaţiei prezente, o şcoală specială pentru mame şi copii. Momentan descifrează tainele vieţii 7
mame şi 8 copii

„Salvaţi copiii” este parte componentă a Centrului de Ajutor pentru Viaţă din Roman şi acoperă partea medicală a cazurilor
sociale deosebite, dedicat în special copiilor foarte bolnavi. În anul 2007, am reuşit să ajutăm familiile mai multor copii cu afecţiuni
deosebite. Pentru 3 copii cu afecţiuni mai grave am reuşit obţinerea de fonduri care să acopere costurile de transport şi consultaţie la o
clinică din Italia. .

, raşcolar, a copiilor aflaţi în situaţii
sociale critice. Educaţia se referă la ajutor în pregătirea temelor, socializarea copiilor prin diverse activităţi recreative după terminarea
orelor, la sfârşit de săptămână, sau tabere în vacanţa de vară. Diversificarea acţiunilor şi serviciilor, din care nu lipseşte masa de prânz,
urmăreşte asigurarea unei educaţii creştine, ajutând şi antrenând familiile din care fac parte copiii la acest efort comun. O altă formă
de ajutor pentru tineri este intervenţia în cazul tinerilor cu probleme speciale; handicap uşor care nu împiedică instruirea profesională
şi intrarea pe piaţa muncii. Proiectul de inserţie socio-profesional de la Bârnova are ca unul din obiective ajutarea acestor tineri

ate.

,

.

Unul dintre copii a fost operat pe 10 decembrie 2007
Un alt proiect, denumit „Don Bosco” pune accentul pe educare în cadrul unui program ext

.ă

urbane.

reg.
Proiectul protejat

, încurajând în

Prin organizarea i atmosfera creat în aceast cas ca vârstnicii s entru aceasta ei sunt
angaja î de cazare i mas , asisten medical i asisten social .

Deşi criteriile de convergenţă cu celelalte ţări membre ale Uniunii Europene nu sunt îndeplinite, ţara noastră are totuşi ceva în
comun: problema îmbătrânirii populaţiei.

Îngrijirea şi asistenţa bătrânilor devine cu atât mai dificilă în mediul rural, unde infrastructura economică dar şi medicală este
mai precară decât în zonele

Problema bătrânilor devine şi mai gravă cu cât ei sunt afectaţi de procesul masiv de migrare a populaţiei active din zonele cele
mai sărace. Unii dinte ei sunt nevoiţi să devină şi părinţi pentru nepoţii lor. Alţii sunt scoşi din drepturile lor în urma unor abuzuri din
partea unor rude sau altor persoane, sau au rămas fără locuinţă din motive economice sau sociale.

Caritas încearcă să umple un gol lăsat de transformările unei societăţi care pune tot mai mult accent pe individ şi pe nevoile
sale, subminând în acest fel însăşi existenţa societăţii ca înt

„Locuinţă ă pentru vârstnici” din Bacău are ca scop adăpostirea, protejarea şi siguranţa persoanelor singure,
bătrâne şi fără adăpost.

Adăpostul are o capacitate de 12 locuri şi oferă beneficiarilor condiţii pentru o viaţă liniştită acelaşi timp
menţinerea autonomiei personale a acestora.

ş ă ă ă, încercăm ă simtă atmosfera de familie. P
ţi n diferite activităţi casnice.Aici primesc servicii ş ă ţă ă ş ţă ă
Un proiect similar este în curs de pregătire şi în Gherăeşti, în apropiere de Roman.

Vârsta a treia

Frumoasa vârsta a înţelepciunii
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Servicii de îngrijiri la domiciliu

Lângă un om care suferă este un om care iubeşte

Creşterea calităţii înseamnă printre altele profesionalizare. Caritas
are mai multe proiecte care urmăresc asistenţa medicală şi socială a
persoanelor cu probleme.

Există proiecte care pun accentul pe latura socială. Altele, pe cea
medicală. Toate acestea însă nu fac abstracţie de nici una din componente.
Aceste proiecte au un caracter individual, de sine stătător.

Dar există şi proiecte care se desfăşoară într-o reţea, care au un
caracter de autonomie, cu propriile standarde profesionale şi care oferă un set
de servicii din ce în ce mai diverse şi complexe.

Programul Servicii de îngrijiri la domiciliu” este un alt proiect
naţional şi în acelaşi timp diecezan. Caracterul său complex îl face să fie
simultan un proiect medical, pentru combaterea excluderii şi sărăciei, dar şi
adresat cu precădere bătrânilor. De aceea şi ocupă un domeniu de sine
stătător.

În cadrul reţelei de centre de îngrijiri la domiciliu funcţionează în prezent 10 centre în dieceza
noastră, în anul 2007 fiind deschis un nou centru în satul Săveni, Com. Gropniţa/Jud. Ia i.

În acest an au fost îngrijiţi la domiciliu 1287 de pacienţi, cărora li s-au oferit îngrijiri medicale,
îngrijiri de bază şi servicii comunitare.

observat o mai mare deschidere a autorităţilor locale şi centrale în
domeniul îngrijirilor la domiciliu, Centrul Diecezan Caritas câştigând ca parteneri de finanţare
alături de Ministerul Muncii, Familiei i Egalităţii de Şanse, de Case Judeţene de Asigurări de
Sănătate, de primării ca Huşi, Bacău, Răchiteni şi Consiliul Judeţean Bacău.

re la domiciliu, împreună cu cei 83 de
voluntari au fost alături de beneficiarii noştri şi la evenimente speciale, cum ar fi Ziua mondial a
bolnavului, eveniment trăit alături de beneficiarii noştri în fiecare comunitate acolo unde există
un centru de îngrijire la domiciliu.

„

În decursul anului 2007 s-a

Cei 40 de colaboratori din cadrul programului de îngriji

ş

ş

ă

Încă de la începutul activităţii Caritasului în dieceza noastră a fost un
interes deosebit pentru sănătatea oamenilor. Se ştia, aşa cum se ştie şi acum,
că sistemul sanitar nu permite accesul la îngrijire şi tratament mai ales pentru
oamenii săraci. De aceea în marile centre Iaşi, Bacău, Roman, dar şi în marile
aşezări rurale au apărut cabinete medicale, stomatologice, farmacii pe lângă
parohii sau de sine stătătoare.

Şi în anul care a trecut ical din Roman a fost
voluntară. În anul 2004, cabinetul a fot dotat şi cu un ecograf, la care s-au
făcut în anul 2007 peste 1.500 de ecografii.

ritas Roman, a eliberat în anul 2007, aproape 10.000 de
reţete. Ne rugăm lui Dumnezeu, să-i putem ajuta pe toţi cei care, cu speranţă
vin la această farmacie.

O situaţie asemănătoare există şi în Bacău şi Iaşi.
Spre exemplu, cabinetul stomatologic din Bacău oferă alternative celor cu posibilităţi

materiale precare, oferind servicii cu preţuri accesibile tuturor persoanelor.
În decursul anului 2007 au primit servicii stomatologice aproximativ 1700 de persoane.
Ne bucură să avem în dieceza noastră un centru medical care asigură servicii de

kinetoterapie. t se află tot în Roman. Cele două clădiri
destinate acestor servicii primesc lunar peste 150 de beneficiari (copii, tineri şi adulţi), oferind
prin medici, asistenţi medicali şi kinetoterapeuţi următoarele mijloace, tehnici şi metode de
specialitate: consultaţii, gimnastic medicală, masaj, reflexoterapie, electroterapie, saună,
participarea beneficiarilor la diverse activităţi organizate de fundaţii şi instituţii de profi

Şi în Iaşi în cadrul proiectului Biroul de Asistenţ
au fost acordate servicii de kinetoterapie cu ajutorul unor specialişti. În acest fel

sperăm să răspundem unei nevoi tot mai mari din partea unor persoane suferinde şi cu probleme
sociale.

activitatea la cabinetul med

Tot în Roman în anul 2007, de tratamente stomatologice au beneficiat în
jur de 1.000 de persoane.

Farmacia Ca

Aces Centru medical de recuperare

l.
ă

ă şi Consiliere pentru Persoane cu
Handicap

Proiecte medico-sociale

Doctori f ţiără argin
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Calamit ţiă

Când natura se dezl ţuieăn

Problema dezastrelor naturale a preocupat şi preocupă Centrul Diecezan Caritas Iaşi. După ce ani la rând a intervenit prin
acţiuni de ajutor de urgenţă şi de reabilitare, în sprijinul celor loviţi de calamităţi, consideră acum că pregătirea pentru dezastre este un
obiectiv la fel de important ca şi celelalte tipuri de activităţi.

î an implementat un proiect de prevenţie si pregătire a comunităţilor pentru dezastre. Proiectul s-a desfăşurat
în comuna Ştefan cel Mare Bacău i şi-a propus să trezească spiritul de solidaritate şi de implicare în dezvoltarea comunitară a
populaţiei din aceast localitate dar i realizarea unor perdele de protecţie în principalele puncte vulnerabile în care s-ar putea
manifesta fenomenul alunecărilor de teren.

În prima etap a proiectului a fost pregătită echipa î
î

În data de 26 şi 27 noiembrie echipa C.D.C. împreună cu comunitatea din Ştefan cel Mare, a derulat a doua etapă a proiectului.
Ca acţiune concretă, în această etapă, s-a realizat plantarea a 1500 de puieţi de salcâm într-o perdea de protecţie care să fixeze o zonă
supusă riscului alunecării de teren. Deşi acţiunea a fost anunţată în cadrul Liturghiei duminicale, majoritatea participanţilor la acţiune
a fost formată din beneficiarii ajutorului social mobilizaţi de primărie. Este încă o dovadă a faptului că Dumnezeu lucrează prin cei
care valorează puţin în ochii acestei lumi, dar prin slăbiciunea cărora se arată slava şi puterea Lui. Sperăm însă că această acţiune va
continua în primăvară şi că, atunci, întreaga comunitate va participa cu bucurie urmând exemplul celor care au iniţiat-o.

Eforturile noastre de prevenţie i de pregătire a comunităţilor pentru calamităţi naturale sunt din ce în ce mai importante,
având în vedere c în ultimii ani tot mai multe localităţi sunt lovite de inundaţii i alunecări de teren.

Nici în anul 2007 nu am fost lipsiţi de astfel de evenimente neplăcute. În luna septembrie locuitorii din Tecuci au avut de suferit
în urma ploilor abundente care au provocat grave inundaţii. 600 de familii au fost afectate. Astfel, sinistraţii au primit de la Caritas
ajutoare de urgenţ constând în pachete cu produse de curăţenie, produse igienico-sanitare i haine.

Astfel, n acest am
, jud.

de voluntari care a mers n familii i a aplicat chestionare referitoare la cum
ar trebui s se implice comunitatea n prevenirea dezastrelor.

ş
ş

ş

ş
ş

ş

ă

ă
ă

ă

ă

Prin proiectele noastre am început să devenim un nume tot mai cunoscut în Iaşi dar şi în restul acestei regiuni din estul ţării. O
dovedesc intervenţiile frecvente pe posturile de radio şi televiziune, interviurile, dar şi apelurile telefonice, e mailurile, scrisorile prin
care ni se solicită ajutor pentru diverse situaţii critice sau urgente. Toate aceste nevoi ale comunităţii creează probleme de finanţare
pentru acţiunile noastre. În trecut proiectele noastre au fost finanţate de partenerii noştri tradiţionali din reţeaua Caritas, dar şi de c
alţi finanţatori din Europa sau din alte zone. Am încercat să păstrăm aceste relaţii practicând o totală claritate în raporturile reciproce.
Dar în acelaşi timp trebuie să ţinem seama că priorităţile unora dint e ei se schimbă. Suntem aşadar nevoiţi să trecem prin purgatoriul
adaptării la noile realităţi economice şi sociale ale ţării noastre odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Nevoile oamenilor sunt
aceleaşi peste tot, dar posibilităţile, din nefericire sunt foarte diferite.

De aceea membrii echipei Caritas începând cu cei de la strângere de fonduri şi continuând cu se
implică tot mai mult în căutarea unor surse alternative de finanţare în interiorul comunităţii.

C „ ţă ă” ă î
ieşeni î legătură aflaţi î ţie de risc ş

ă săli ă clădirii u
urm săptămâ porţilor tâmplărie,

coala ş Primăria , ieşeni, un
.

Şi celelalte proiecte au organizat astfel de acţiuni. O seară de concert a organizat şi proiectul de îngrijiri la domiciliu. Alte
acţiuni au fost organizate prin comercializarea unor obiecte produse de copii sau vânzarea de flori pentru a marca sărbătoarea femeii

simbol al maternităţii şi al vieţii.

-

r

responsabilii de proiecte,
Au fost organizate campanii, evenimente

cultural artistice, întâlniri cu oameni de afaceri.
ampania Vreau o via demn derulat n perioada 2-11 iunie 2007, a avut ca scop mediatizarea proiectului pentru tineri de

la Bârnova, sensibilizarea oamenilor de afaceri n cu problematica tinerilor n situa i strângerea de
fonduri pentru reabilitarea a dou de clas de la etajul centrului de formare. În cadrul acestei campanii, s-a organizat

na deschise - peste 200 de persoane au vizitat atelierul de prezentarea proiectului
în general din satul Bârnova i la comunei Bârnova cina de afaceri la care au participat 8 oameni de afaceri
târg de obiecte de artizanat concert de binefacere

la
început de martie,

ătre

ătoarele evenimente:
ăŞ

şi un

Atragerea de fonduri

Bate ţi se va deschideşi
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Cultur ţieă, educa

Hrană pentru sufletminte şi

Beneficiarii proiectelor Centrul de plasament „Don Bosco”, sau Centrul de inserţie socio-profesional
Bârnova primesc nu doar ajutor material. Dezvoltarea lor nu ar fi deplină dacă de sufletul lor nu s-ar ocupa cineva.

Încercăm, prin legăturile pe care le avem, să oferim intrarea acestor copii tineri pe tărâmul culturii şi al artei. Am încercat să
îmbinăm timpul de odihnă şi recreaţiile din excursii cu iniţierea în arta teatrală sau arta imaginii fotografice şi video.

spune că parteneri precum Centrul cultural „Xaverianum” sau Asociaţia Signis au devenit tradiţionali pentru
proiectele Caritas.

Prin participarea beneficiarilor proiectelor în spectacole teatrale, care au avut un caracter itinerant, s-a realizat o comunicare
mai bună.

Copii de la diferite proiecte, Centrul de plasament . , dar şi echipele
acestor proiecte au început să comunice mai bine, colaborând găsind căi de convergenţă în acţiunile viitoare.

Dar nu numai ei s-au bucurat de aceste lucruri. Copiii centrului de plasament, împreună cu tineri de la Colegiul Duino din
Trieste, Italia, au participat la un schimb de experienţă interculturală.

Adolescenţii au pregătit împreună un mic moment artistic care a fost prezentat vârstnicilor de la Căminul de Bătrâni „Sf.
Iosif”.

ţii

„Sf. Iosif”,

De acum putem

„Sf Iosif”, „Don Bosco”, Bârnova, s-au cunoscut mai bine

Evenimentul a avut loc odat

ă de la

ă cu venirea primăverii. Astfel, pe lângă momentul artistic, seniorii au mai avut parte de încă o
surpriză plăcută. Tinerii au oferit câte un buchet de ghiocei ca semn al longevită

şi

şi

şi al renaşterii.

De la an la an aştep ăm câte ceva în plus de la fiecare activitate. Dacă în urmă cu câţiva ani eram mulţumiţi să vedem voluntari
în jurul nostru, acum am devenit mult mai exigenţi, aşa cum spunea recent părintele Egidiu. Încercăm să-i facem să se implice în cele
mai diverse faze ale proiectelor noastre. Munca a devenit tot mai specializată, mai tehnică şi de aceea timpul nu are răbdare de multe
ori şi cu formarea lor Totuşi, în fiecare din aceste proiecte voluntariatul este o adevărată şcoală, iar timpul petrecut în Caritas va fi
valorificat în viitoarea biografie profesională a voluntarului.

Cele mai diverse domenii şi proiecte au nevoie de prezenţa şi sprijinul voluntarilor. De la strângerea de fonduri şi până la
proiectele medicale voluntarii sunt prezenţi şi bineveniţi. Cine sunt aceştia? Studenţi dar şi specialişti
formaţi şi cu experienţă, tineri dar şi persoane mature care doresc să fie alături de Caritas în puţinul timp rămas liber.

Desigur, studenţii asimilează acest timp cu practica solicitată de facultăţile lor. responsabilii noştri de proiecte, unii dintre
ei foşti voluntari, doresc să colaboreze cu acei studenţi care împărtăşesc viziunea şi valorile Caritasului, care doresc să se implice cu
adevărat în proiectele unde activează.

studenţi de la diferite facultăţ semnării
„ ”

Nu putem să-i ignorăm pe şi bineînţeles pe voluntarii permanenţi medici, farmacişti din cadrul
proiectelor medicale din Roman, Bacău şi Iaşi.

t

.

Dar

În acest an 140 de i au beneficiat de posibilitatea de a lucra pe baza unui contract de
voluntariat, cu beneficiarii proiectului Don Bosco .

voluntarii celorlalte proiecte, ,

Voluntarii

Resursă pentru Caritas şi sprijin pentru comunitate
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Donaţii de ajutoare materiale în 2007

produse alimentare - 8%
îmbrăcăminte - 59%
materiale construcţii, instalaţii sanitare - 21%
materiale igienico-sanitare - 7%
mobilier - 3%
diverse - 2%
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Beneficiari de ajutoare materiale în 2007

persoane în dificultate (prin intermediul parohiilor) - 61%
persoane în dificultate (prin intermediul diverselor asociaţii) -29%
instituţii de învăţământ - 1%
spitale, cămine de bătrâni - 9%
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Aspecte economico-financiare

Fonduri, resurse

Aderarea Rom niei la UE a adus unele modific ri i în structura resurselor noastre. Pe de o parte, finan atorii externi i-au
redus finan rile acordate României, iar pe de alt parte ponderea veniturilor interne a crescut semni i o
consecin a implic rii tot mai mari a Centrului Diecezan Caritas Ia n con tientizarea comunit ilor locale asupra nevoilor sociale
care exist .

În ceea ce prive n 2007 a fost finalizat construc n care se desf oar Centrul de
resurse pentru copii Don Bosco”, constructie început n 2006 i realizat în principal cu sprijinul financiar al asocia iei
Ordinul Sf. Laz r Germania.

Tabelul 1

Evoluţia societăţii noastre pune noi probleme de rezolvat organizaţiilor caritabile. Încercăm să le rezolvăm prin noi acţiuni,
proiecte, sau colaborări cu alte organizaţii sau autorităţi. Finanţarea acestora capătă noi forme odată cu aderarea noastră la Uniunea
europeană. Încercăm să păstrăm colaborarea cu vechii parteneri şi colaboratori. Încercăm să dezvoltăm colaborarea cu autorităţile
locale în interesul comunităţii în care activăm. În acelaşi timp ne implicăm tot mai mult în strângerea fondurilor din cadrul acestei
comunităţi. Toate aceste căi şi încă alte resurse sunt tot atâtea posibilităţi de a răspunde nevoilor diverse ale celor pe care îi ajutăm.

â ş ţ ş
ţă ă ficativ (tab. 1). Aceasta este ş

ţă ă şi î ş ăţ
ă

şte cheltuielile, î ă ţia imobilului î ăş ă proiectul
şi tineret „ ă î ş ă ţ

ă

ă

Sursă venituri 2006 2007
Subvenţii de la bugetul de stat şi local 4% 22,45%
Venituri externe 74% 55,5%
Colecte din parohiile romano-catolice 3% 5,4%
Alte venituri interne 19% 16,65%
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Cheltuieli 2007

cheltuieli pentru desfăşurarea proiectelor sociale - 71%
cheltuieli cu personalul - 4%
cheltuieli administrative - 6%
construcţii - 12%
alte cheltuieli - 7%
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Surse de venituri în anul 2007

subvenţii de la bugetul de stat şi local - 22%

venituri externe (în numerar) - 56%

colecte parohii romano-catolice (din Postul Mare, Advent) - 5%

alte venituri interne (recuperare TVA, sponsorizări, case de asigurări, diverse alte
fonduri proprii) - 17%
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Finanţatori şi donatori

România

Ai i
u

(FDSC)
Grupul de firme BRAS

anse

u
i

i

ria Sagna
S.C. Andrinelu S.A.
S.C. Coca Cola HBC România

i
S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L.

S.C. Vasnidia Com. S.R.L.
S.C. Alconf S.R.L.
S.C. Antibiotice S.A. I i
S.C. Christopher S.R.L.
S.C. E
S.C. Floraline S.R.L.
S.C. Hartmann S.R.L.

. . . . .
S.C. Oxigen Plus I i
S.C. Remat S.A.
S.C. Tradomotors
S.C. Vifor Internacional S.R.L.

rbites Iaş
Consiliul Judeţean Bacă
Fundaţia Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Ş
Parohiile romano-catolice din Dieceza de Iaşi
Primăria Bacă
Primăria Huş
Primăria Municipiului Iaş
Primăria R
Primă

S.C. Hitro Iaş

aş

-ON Moldova Distribuţie

S C Iaşisting S R L
aş

ăchiteni

Austria

CaritasAustria
Emmausfreunde, St. Poelten

Elveţia

Caritas Elve ia
Caritas Luzern

ţ

Franţa

Auteuil International
CaritasArdennes Cap Roumanie
Secours Catholique-Caritas France
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Colaboratori

Italia

Asocia Chiese dell'est onlus San Paolo, Brescia
Asoci
CaritasAmbroziana
Gruppo Famiglia, Vicenza
Societa di San Vicenzo de Paoli

ţia
aţia Lotta per laVita

Tonin Casa, Padova

Irlanda

Asoci ia Hope Internationalaţ

Statele Unite ale Americii
Loyola Foundation

Germania

Alexianer BrüdergemeAktion Mensch
Alexianer Brüdergemeinschaft Gmbh

ünster
Compania Di.Tech Ro
Deu.ro.pa
Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Emsdetten

Gerkensstiftung-De
Kfd Munster
Malteser Hilfsdienst Emsdetten

r din Ierusalim
Parohia „Sfântul Iosif”, Münster

RumanienhilfeAltendiez E.V.
Stiftung Caritas Ia

Deutscher Caritas Verband
Caritas M

FrauAnneTimer-Coesfeld

Ordinul Ospitalier al Sfântului Lază

Parohia St. Josef Oer Erkenschwick
Pr. Wolfgang Will-Erlangen

şi-Germania

România

Acţiunea Catolică
Asociaţia Caritas Câmpulung-Musce Argeş
Asociaţia CluburilorAlcoolicilor în Recuperare
Asociaţia Holt
Asociaţia Kolping Moldova
Asociaţ

l,

România

ia Maranatha

„Sf Iosif”

Biserica Sfântul Ioan Botez toru i
„

Ce
Centrul de Plasament „Ioan Holban”

„

F C Politehnica Ia i
ia „Hecuba”

Parohia „Sfânta i
Parohia „Adormirea i
Parohia „SfântulAnton de Padova i
ParohiaTecuci

tefan cel Mare
de Transport Public I i

S C Agio S R L
S C Decora Comp S R L
S C Tehnopres S A
S C FloraLine S R L Ia i
S C Monte Cristo Mobili S R L
S C ISPAL S R L Ia i
S C Rândunica S R L
Serviciul deAjutor Maltez
Se

Special Olympics Rom nia
„

Universitatea „Al. I. Cuza a i
„ ”

ântul

Asociaţia Signis România
Asociaţia SVPOneşti

l Bârnova, Iaş
Casa de Cultură Mihail Ursachi”
Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi

ntrul Cultural Xaverianum Iaşi

Centrul de PlasamentTătăraşi
ColegiulAgricol VasileAdamache” Iaşi
Congregaţia Don Orione, Iaşi
Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine
Congregaţia Surorile Providenţei
Congregaţio Jesu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Drepturilor Copilului

. .
Fundaţ Ia
Iaşi Nights

Tereza a Pruncului Isus” Iaş
Maicii Domnului” Iaş

” Iaş
, Galaţi

Primăria Municipiului Iaşi
Primăria Ş , Bacău
RegiaAutonomă aş

. . . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

rviciul de Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă
Tribunalul Iaşi

â
Şcoala Normală Vasile Lupu” Iaşi

” I
Universitatea PetreAndrei Iaşi

ă

ş
şi

ş

ş

ş

Germania

KFD Muenster
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Parteneri

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
AIESEC
Asociaţia „Renaşterea Speranţ
Asociaţia „Alexios” Iaşi
Asociaţia „Aproapele”, Bucure
Asociaţia „Centrul pentru dezvoltarea proiectelor comunitare Ia
Asociaţia â
Asociaţ
Asociaţia Cre „ ţii”
Asociaţia Distroficilor Muscular din România, filiala Iaşi
Asociaţia Nevăzătorilor din
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare Cluj-Napoca
Asociaţia Signis

ţ Direcţia Judeţean pentru Tineret Iaşi
Casa deAsigurări de Sănătate Bacău, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

a de Cultur a Studenţilor Ia i
Casa de Cultură „Mihai
Central Cultural Xaverianum Iaşi

e nire şi EvaluareAntidrog Iaşi
, Iaşi

Congregaţia „Surorile Providenţei” Iaş
Congregaţ intei Maria a Divinei Providenţe

gaţia Fraţii Şcolilor Creştine, Că „
Consiliul Judeţean Iaşi
CRFPS Pro Vocaţ
Direcţia deAsistenţă Comunitară Iaş
Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bacău, Ia ţ, Suceava, Vaslui
Direcţia Generală deAsistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaş
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

datia „Children on the Edge” Iaş
Fundaţia „Casa Speranţei” Iaşi
Fundaţia Culturală „Renaşterea Română
Fundaţ â

ei”

CluburilorAlcoolicilor în Recuperare din Rom nia
ia Consensual

România

Autoritatea Na ional pentru Tineret,

Cas
l Ursachi”

Centrul d Preve
Centrul de Recuperare a Copilului cu Handicap Sever, Galata

i
ia Fiicele Sf

Congre minul La Salle”

ie
i

i
- Specializarea Kinetoterapie

Fun i

”
ia Motivation Rom nia

şti
şi”

ştin-Umanitar

ş

şi, Neam

ă Slujirea Vie

ă ă

ă

România

Franţa
Fondation d'AuteuilAquitaine

Germania
KFD Munster

talier al „Sfântului Lazăr” din Ierusalim, filiala IaşiOrdinul Ospi

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 24 Ia i

Penitenciarul Iaşi
Primăria Bacă
Primă , Iaşi
Primăria Huş
Primăria Muncipiului Iaşi
Primăria Municipiului Iaşi Direcţ
Primăria Ră
Radio Iaşi
Reţeaua de magazine Flux

. . . . .

. . . ..
ul Public deAsistenţă Socială Bacă

Ş Generală B , Iaşi
Şcoala Generală Liteni, Iaşi
Şcoala nr. 19 „Titu Maiorescu” Corpul B
Şcoala nr. 32 „Titu Maiorescu” Corpul C
Şcoala nr. 19 „Titu Maiorescu”, locaţia „Ghe
Şcoala nr. 2 „Veronica Micle” Iaşi

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Ziarul de Iaşi

ş
Kiss FM

u
ria Bârnova

i

ia de Tineret
chiteni

S C Fidelio S R L
S C Mercury Mary S R L
Servici u

coala ârnova

orghe Ghib nescu”

Tele M

ă

Italia

Associazione Enyo B. DiTorino
Associazione Italia-Romania Futuro Insieme - ONLUS, Roma
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Structura organizaţiei

Centrul de Plasament „Sf. Iosif”

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, 700116ş

Cabinetul medical Caritas „Sf. Tereza”

Adres : Ia i , tr. Oltea Doamna n
elefon al Casei Parohiale Sf. Tereza : 0232 220 716

ă r. 3ş s
T ( )

Cabinetul stomatologic

Adres b-dulă: Ia i,ş Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 22-24

B Airoul de sistenţ Social Caritasă ă

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

Biroul tragere de fonduride dezvoltare a organizaţiei şi de a

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, 700116ş

Programul „Servicii de Îngrijiri la Domiciliu”

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
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

, tel.: 0232-414190

Î ţ ţ :
Î
Î
Î :
Î
Î
Î :
Î :
Î ţ :

10. Centrul de Îngrijire la Domiciliu S com. Gropniţa/Jud. Ia i

ş
ş

ş
ş

ş

ş

ă

ă ă

ăveni,

Centrul de Resurse pentru Copii „Don Bosco”şi Tineret

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

ă: Ia i, str. Oltea Doamna nr. 3ş

Biroul de A Consiliere pentru Persoane cu Handicapsistenţă şi Iaşi

Adres Ia i, str. nr. 4, 700ă: ş Theodor Pallady 454
Telefon/Fax: 0232-410076
E-mail: bach@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Centrul de inser n dificultateţie socio-profesională pentru tineri î

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, 700116ş

Proiectul Porţi de Emigrare Caritas”„

Adres
Telefon/fax: 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 iş ş

Centrul „Te Ascult!”

Centrul „Te Ascult!”
arohia Adormirea Maicii Domnului Iaşi

Adres : B-dul Ştefan cel Mare nr. 26

”
arohia „Sf. Anton” Iaşi

”
Parohia „Sf. Tereza a Pruncului Isus” Iaşi
Adres : Şos. Nicolina nr. 6

”
Oneşti

.

P „ ”

Centrul „Te Ascult!
P
Adres : Str. Tabacului nr. 2

Centrul „Te Ascult!

Centrul Nazaret „Te Ascult!

Adres : Str Ion Creang nr. 10

ă

ă

ă

ă ă

Biroul de A Consiliere pentru Persoane cu Handicapsistenţă şi Bacău

Adres c
Telefon ax 0234 581661

ă: ău,Ba Calea Moldovei nr. 9,
/F : -

Biroul Antidrog

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, 700116ş

Programul de interven i naturaleţii în situaţii de urgenţă şi calamităţ

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, 700116ş

Filiale ale C. D. Caritas Iaşi

Asociaţia Caritas Bacău

Adres
Telefon/fax: 0234-581661
E-mail: caritasbc@yahoo.com

ă ău, s: Bac tr. Calea Moldovei nr.9, 600352

Asociaţia Caritas Roman
Adres -3
Tel /fax: 0233-742220
E-mail: caritas.roman@clicknet.ro

caritasroman@gmail.com

ă: Roman, str. Griviţei nr. 1 , 611004
efon
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Mul umimţ

Informa ii detaliate despre proiecte ,ţ găsiţi pe situl organizaţiei noastre

www.caritas-iasi.ro

Dăruind vei dobândi

„Ruga
n Cristos Isus cu privire la voi!” (1 Tes 5,18).

ţi-vă fără încetare! Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui
Dumnezeu î

P umirile
noastre se transf tre Dumnezeu, pentru

ncetat.
umirile noastre se tra în cerere de spl i binecuvântare

inut financiar, pentru îndeplinirea misiunii noastre.
tri pentru gene ruirea cu care s-

au pus ia aproapelui, venindu-le în ajutor în momentele dificile ale ii.
umirea se transform n cerere de sprijin i ajutor n continuare, pentru a putea fi din ce în

ce mai utili celor care au nevoie de noi.

entru tot ceea ce am realizat în aceşti ani şi în mod deosebit în anul care a trecut, mulţ
ormă în rugăciuni de laudă şi recunoştinţă că Providenţa Sa

nemărginită pe care o simţim neî
Mulţ nsformă ră ată ş divină pentru toţi cei care

ne-au susţ fizic, moral sau sub orice altă formă
Mulţumim tuturor angajaţilor şi colaboratorilor noş rozitatea şi dă

la dispoziţ vieţ
Mulţ şi î ş şi îă
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