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„Trec o singură dată prin viață. Tocmai de aceea, orice lucru bun pe care îl pot face trebuie să-l fac acum, pentru
că nu voi mai trece din nou prin aceeași situație”. (Sf. Tereza de Calcutta)
Aceste câteva pagini care redau pe scurt activitatea unui an întreg 2016, desfășurată de Centrul Diecezan
Caritas Iași, ne oferă prilejul de a face câteva reflecții și poate chiar de a da naștere în noi la câteva provocări.
Acțiunile din cadrul programelor sociale ar putea fi rezumate prin trei cuvinte cheie: îngrijire, educare, integrare.
Ne este din ce în ce mai cunoscut fenomenul de îmbătrânire accelerată a populației, fapt reieșit din statisticile
oficiale, situându-ne în anul 2015 pe locul al treilea în rândul țărilor din Uniunea Europeană cu cel mai mare
declin demografic. Pe lângă problemele vârstnicilor se adaugă cele ale copiilor și tinerilor proveniți din familii
defavorizate sau cu părinți în străinătate. Acestea ne-au inspirat să ne dedicăm muncii nobile de educație,
consiliere și formare, pentru a susține și a suplini prin programe adaptate pe cât posibil lipsa celor care constituie
adevăratele repere pentru aceștia în făurirea viitorului lor. În toate aceste intervenții sociale am avut în vedere
integrarea în societate, fără de care nu se poate dezvolta o coexistență armonioasă și o garantare a participării
la binele comun.
Astfel persoane vârstnice, copii, tineri, familii afectate din cauza problemelor sociale, cu toții sunt semeni de-ai
noștri care ne amintesc de mesajul lui Cristos: „Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai
mici, mie mi-aţi făcut.” (Matei 25:40)
Împreună cu beneficiarii îmi exprim recunoștința față de Dumnezeu pentru că a orientat asociația Caritas spre
a oferi ajutorul specializat prin atâtea persoane profesioniste și inspirate de caritate creștină și ne-a pus la
îndemână și mijloacele necesare.
Împreună cu colegii vreau să-mi manifest bucuria pentru momentele de satisfacție, de reușită, când au adus
zâmbetul și mulțumirea pe fețele celor pe care i-au întâlnit și susținut, dar vreau să mă alătur și momentelor de
dificultate întâmpinate și care nu au fost puține.
Deasemenea simt că împreună cu toți colegii și binefăcătorii Caritas Iași am devenit parte din comunitate,
susținând eforturile de solidaritate, de ajutorare, de a crea o mentalitate de incluziune și integrare socială.
Aceste eforturi sunt susținute și de implicarea multor voluntari, de diferite vârste dar toți animați de dorința de
a multiplica binele în societate.
Nu s-ar fi putut întâmpla atâtea evenimente în favoarea aproapelui care are nevoie de un sprijin, dacă nu ar fi
fost atâția care să susțină cauza Caritas, povestind și celorlalți despre acțiunile caritative la care au fost părtași
sau încurajându-i pe cât mai mulți să devină și ei actori ai carității.
Mulțumim episcopilor și preoților diecezei de Iași, autorităților locale și centrale precum și tuturor susținătorilor,
sponsorilor, voluntarilor și binefăcătorilor pentru că au înțeles ca pe o chemare specială din partea lui Dumnezeu
să facă parte din marea familie a carității și astfel să transmită celor pe care Caritas îi slujește speranța că vor
putea fi ocrotiți în continuare prin același har pe care numai Dumnezeu poate să-l răspândească pe deplin,
folosindu-se și de intervenția noastră modestă dar prețioasă.
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Domeniul pentru Vârstnici
și Persoane cu Dizabilități
Domeniul pentru Vârstnici și Persoane cu Dizabilități este dedicat
actitivităților cu și pentru persoane vârstnice și persoane cu
dizabilități și are în componență Programul „Servicii de Îngrijire la
Domiciliu” și Unitatea protejată CDC Plast.
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Îngrijire
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reprezentate

de

Domiciliu” este constituit dintr-o retea de

îngrijire medicală la domiciliu, şi anume: injecţii,

șapte centre de îngrijire la domiciliu, aflate

pansamente, tratamentul şi profilaxia escarelor,

în diferite locații din județele Moldovei.

clisme, perfuzii, monitorizări tensiune arterială,
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dispozitive medicale, etc., executate la stricta

Pe parcursul anului 2016 personalul CID,

indicaţie şi supraveghere a medicului curant al

format din 60 de angajați, a asistat peste

beneficiarului.

1200 de persoane vârstnice.

Serviciile socio-medicale constau în ajutor în

Încă din anul 2000, încercăm zi de zi,

realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcare-

să facem față provocărilor, să creștem

dezbrăcare, sprijin la deplasarea în interior,

calitatea serviciilor oferite și să ajungem în

ajutor în alimentaţie, comunicare.

casele persoanelor care au nevoie de noi.

Serviciile

Activitatea se desfășoară în peste 20 de

cumpărături, ajutor în activităţile vieţii zilnice.

localități, și colaborăm cu Agențiile Județene

La acestea se adaugă şi alte servicii, cum ar

pentru Plăți și Inspecție Socială, Consiliile

fi: consiliere juridică şi administrativă, sfaturi

locale, Serviciile de Asistență Socială din

în îngrijire, acordarea de mijloace de îngrijire,

cadrul primăriilor, spitale, cabinete medicale,

organizarea de activităţi şi serbări pentru

Casele de Asigurări de Sănătate Județene

asistaţi.

precum și alte instituții implicate în activități

Pe parcursul anului am fost alături de

de asistență socială.

beneficiarii noștri și cu prilejul anumitor

Scopul Programului „Servicii de Îngrijire la

sărbători și evenimente cum ar fi: ziua de

domiciliu” este acela de a acorda asistenţă

8 martie, Paștele, Pelerinajul persoanelor

socială şi îngrijire medicală la domiciliu

bolnave de la Cacica, Ziua Internașională a

persoanelor care prin condiţia lor fizică şi/

Persoanelor Vârstnice, sărbătorile de Crăciun.

sau psihică sunt izolate la pat sau la domiciliu.

Cu aceste ocazii, personalul nostru împreună

și

socio-medicale

sociale

constau

în

ajutor

la

cu voluntarii au efectuat vizite la domiciliul
beneficiarilor și activități de socializare. Scopul
acestor activități a fost de a aduce alinare și
motive de bucurie persoanelor vârstnice.

Pelerinajul persoanelor bolnave de la Cacica
Vineri, 13 mai 2016, s-a desfășurat la Cacica
pelerinajul bolnavilor și al personalului care
lucrează în cadrul structurilor sanitare și
socio-caritative. Acesta se realizează anual
în Dieceza de Iaşi, cu ocazia Zilei Bolnavului.
Ținând cont de anul în care ne aflăm, Anul
Jubiliar al Milostivirii, cei aproximativ 1000
de credincioși au obţinut indulgenţa plenară,
intrând pe Poarta Sfântă şi participând cu
evlavie la ceremonia celebrată în sanctuar.
„Mobility for Iași”
În luna august a acestui an, Centrul Diecezan
Caritas Iași a primit o donație, care constă
în 5 mașini, destinate activității de îngrijire
la domicliu. Acest lucru a fost posibil cu
ajutorul colegilor de la Caritas Münster,
Germania care au inițiat proiectul „Mobility
for Iași”. Au aderat la acest proiect fundația
Darlehnskasse a Băncii din Münster (DKM),
ulterior a devenit partener și firma de
vânzări auto, Bäumer, din orasul Ibbenbüren,
Germania. Autovehicolele străbat străzile
satelor și orașelor regiunii Moldova pentru a
ajuta personalul medical și social în oferirea
serviciilor de calitate persoanelor vârstnice
imobilizate la pat sau la domicliu.

1 octombrie – Ziua Internațională a
Persoanelor Vârstnice
Centrul Diecezan Caritas Iași, prin Programul
Servicii de Îngrijire la Domiciliu i-a sărbătorit
pe cei mai în vârstă din comunitate. Cei care
s-au putut deplasa au participat la Sfânta
Liturghie și apoi s-au bucurat de momentele
speciale pregătite pentru ei. Beneficiarii
imobilizați la pat au fost vizitați, cu această
ocazie, de către personalul Caritas și de
către voluntari.
În cadrul proiectului „Seniori activi și
implicați”, finanțat prin legea 350 de
Consiliul Județean Vaslui, s-au desfășurat
următoarele tipuri de activități : recrutare
de voluntari pentru implicarea în activitățile
de socializare cu persoanele vârstnice
imobilizate la pat sau la domiciliu, organizare
de grupuri de suport pentru aparținătorii
persoanelor

vârstnice,

derularea

unei

campanii de monitorizare a stării de sănătate
în comunitate și organizarea unui spectacol
cu ocazia Zilei Vârstnicului.
Campania „Întoarce-ti privirea spre casă” ce
se derulează în perioada 01 decembrie 201631 ianuarie 2017 și are ca scop strângerea
de fonduri în parohiile din dispora pentru
susținerea activității Serviciului de Îngrijire
la Domiciliu.

Atelierul CDC PLAST
este rezultatul direct al implementarii cu succes a proiectului IDEAS și care are ca
principal obiectiv rezolvarea a două probleme cu puternic caracter social, și anume:
1. Crearea de locuri de muncă pentru persoanele provenind din medii defavoritate;
2. Realizarea de profit ce urmează a fi distribuit către activități sociale.
Atelierul este autorizat ca Unitate protejată prin autorizația nr. 1686/07.01.2016.
În cadrul Atelierului funcționează 2 linii de productie de ultimă generație, cu
ajutorul cărora putem oferi clienților ambalaje flexibile de o calitate superioară.

Echipa ATELIERULUI CDC PLAST poate produce o gama variata de ambalaje flexibile cu destinatii multiple atat pentru comert cat si
pentru industrie. Operatorii mase plastice persoane cu dizabiltati sunt implecati in procesul de producție și beneficiază de susținere
și consiliere pentru a răspunde cerințelor clienților noștri.
Gama de ambalaje pe care le putem executa:
- pungi CPP / BOPP pentru ambalarea produselor de panificatie si patiserie
- saci și pungi LDPE artik pentru ambalare produse congelate (carne, legume, fructe, etc)
- pungi și saci LDPE/BOPP pentru ambalare produse alimentare si nealimentare
- saci LDPE pentru ambalare PELETI
- saci LDPE pentru ambalare / transport materiale de constructii
- saci și pungi pentru ambalare detergenti si produse curatenie, inclusiv CLOR)
- pungi BOPP / LDPE cu clapeta adeziva pentru ambalare produse textile
- sacoșe tip Banana pentru magazine / depozite /distributie
- sacoșe tip Maiou pentru magazine / depozite /distributie
Produsele executate pot fi personalizate conform graficii puse la dispozitie de catre beneficiar. Ambalajele fabricate de ATELIER
CDC PLAST vor fi comercializate direct sau prin distribuitori atat la nivel local cat si la nivel national, livrarea bunurilor facandu-se
prin intermediul unui curier rapid.

Domeniul Copii, Tineri, Familii
În cadrul domeniului Copii, Tineri, Familii sunt trei programe sociale, respectiv: Centrul de Resure pentru Copii și
Tineri „Don Bosco”, Centrul de Plasament „Sf. Iosif” și Centrul de Resurse pentru Familii.
Viziunea domeniului este să devenim un garant al calității și al profesionalismului în sfera acordării serviciilor sociale
complexe în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, precum și promovarea respectării demnității umane.
Conform planificării strategice a domeniului

Centrul de Plasament „Sf.Iosif”

Copii, Tineri, Familii pentru perioada 20162018, sunt stabilite următoarele obiective:

Cei 12 beneficiari ai Centrului de Plasament „Sf. Iosif”, au fost implicați în

Obiectiv

1

-

de

următoarele activități: activități cultural-recreative, de socializare, pentru

incluziune socială a grupurilor vulnerabile

formarea autonomiei personale, sociale și manipulării financiare, activități de

prin menținerea și îmbunătățirea calității

pregătire a lecțiilor și pentru dezvoltarea abilităților de viață.

serviciilor existente.

Dintre acestea, amintim în mod special:

Obiectiv 2 - Creșterea calității serviciilor

Ateliere de confecționat articole handmade, cu ocazia sărbătorilor Crăciun,

acordate prin suplimentarea personalului,

Pascale și în apropierea primăverii. Produsele realizate au fost comercializate în

perfecționarea și monitorizarea continuă

cadrul a două târguri de strângere de fonduri și au fost dăruite colaboratorilor

a activității resurselor umane implicate în

și susținătorilor Caritas Iași.

acordarea serviciilor.

Organizarea și desfășurarea unei tabere in comuna Timișul de Sus din judetul

Obiectiv

3

Creșterea

-

șanselor

Îmbunătățirea

calității

Brasov, tabara in cadrul careia au fost organizate mai multe activitati de

serviciilor prin stabilirea unui portofoliu de

dezvoltare si de formare a beneficiarilor.

parteneriate în vederea

furnizării în mod

Organizarea și desfășurarea de grupuri de suport, in cadrul cărora activitatea

integrat a serviciilor de asistență socială prin

a fost orientată către: schimbarea atitudinii adolescentului/ tânărului față de

implicarea instituțiilor publice, alte ONG-uri

sine si vis-a-vis de posibilitățile de integrare și participare la viața comunitară.

și a instituțiilor din cadrul bisericii.

Admiterea unei beneficiare de la centrul de plasament la o bursă de mentorat-

Obiectiv 4 - Susținerea activităților socio-

Blue Haren- America.

educaționale,

beneficiarilor

Participarea unei beneficiare de la centrul de plasament la Conferința

domeniului, prin înființarea și dezvoltarea

Regională la Lourdes, în Franța, în perioada 23-26 mai, organizată de Caritas

unor

Europa, care a avut ca și principal rezultat invitarea beneficiarei la Bruxelles la

adresate

programe

centrate

pe

creșterea

vizibilității și strângerii de fonduri.
În structura de personal a domeniului
Copii, Tineri, Familii sunt:1 pedagog social,
1 psiholog, 1 asistent medical, 2 asistenți
sociali, 2 coordonatori program/asistent
social, 1 coordonator centru, 1 coordonator
program, 1 director domeniu și 70 de
voluntari.
Anul 2016 a fost dedicat dezvoltării
abilităților,

activităților

extracuriculare,

pregătirii pentru integrarea sau reintegrarea
pe piața muncii și activitățlor în care s-au
realizat demersuri

pentru ca persoanele

aflate în dificultate să-și dorească și să
se implice activ pentru ca să depășească
situația de vulnerabilitate socială.

un intership- „Asistența socială în contextul actual”

Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”
În cadrul celor două Centre de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași și Buruienești, cei 60 de
beneficiari au fost implicați în activități orientate spre prevenirea abandonului școlar și familial: activități
educaționale, de recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă,
orientare şcolară şi profesională. De asemenea s-au realizat activităţi de sprijin și consiliere pentru părinţi
sau reprezentanţii legali ai copiilor. Dintre acestea, amintim în mod special următoarele activități:
„Să învățăm din trecut ca să construim în viitor” : copiii au avut ocazia de a cunoaște oameni în vârstă din
localitate care se ocupă cu activități tradiționale de meșteșugărit (împletit coșuri cu nuiele, potcovit etc).
„Educație sanitară” : cu ajutorul unui voluntar student medicinist, au fost organizate 6 întălniri având ca
temă igiena și îngrijirea personală, alimentația sănătoasă, cunoașterea corpului uman, păstrarea sănătății
și noțiuni de prim ajutor.
„Călătorind în jurul lumi”: copiii au avut ocazia să descopere continente cu ajutorul călătoriilor imaginare,
care le- au permis să cunoască istoria, legende, tradiții, peisajele unor continente dar și obiecte originale
care caracterizează viața și cultura copiilor din diferite colțuri ale lumi, precum și problemele sociale care
le afectează demnitatea.
„O floare pentru o viață “ -această campanie este o tradiție în cadrul Centrului, prin care copiii oferă
mărțișoare și felicitări mamelor din cadrul celor două maternități din Iași. Cu această ocazie copii au
mulțumim mamelor pentru faptul că au ales să dea naștere copiilor și au oferit un moment de bucurie
mămicilor care încă mai au de așteptat până când micii beleluși le vor spune La mulți ani, mămică dragă!
„Schimb de experiență în Italia” - în luna martie, doi angajați din cadrul Centrului au participat la o
activitate de schimb de experiență cu asociația Incontro Fra Il Popoli din Italia, cei din urmă realizând
activități educaționale în scoli. Scopul a fost acela de a observa metodele educațioanale pe care aceștia le
folosesc pentru ca mai apoi să fie diseminate în rândul instituțiilor de învățământ cu care noi colaborăm.
„Cros pentru școli” - în luna aprilie, copiii și voluntarii din cadrul Centrului au participat la o acțiune,
organizată de către Fundația Comunitară Iași, care a constat în participarea la un cros ce a avut drept
scop strângerea de fonduri necesare, în cazul nostru, organizării taberei de vară.

„Festivalul ouălor încondeiate” - în săptămâna
premergătoare Sărbătorilor Pascale, copiii
au participat la ateliere de încondeiat ouă
prin diferite tehnici și metode, de la cele
tradiționale, prin pictare și colorat, până la
mărgele, nasturi, hârtie colorată și sfoară.
A fost o ocazie prin care copii și-au dezvoltat
simțul estetic, și-au dezvoltat capacitatea de
a se concentra pe sarcina primită și au creat
o expoziție care a fost la dispoziția celor
care ne-au călcat pragul, unele dintre lucrări
fiind dăruite și celor care ne sunt parteneri,
colaboratori și sponsori.
„Un altfel de Don Bosco” – în cadrul
Săptămânii Altfel și centrul „Don Bosco”
s-a transformat într-un Centru altfe, așa că
în fiecare zi copiii au avut parte de o nouă
experiență: au fost la masă la restaurant
unde au învățat bunele maniere, au avut o zi
de sport, ocazie cu care un antrenor de fitnes
i-a cooptat pe copii la o zi de mișcare, o zi
au fost curprinși de competiții sportive, o zi
au vizitat diferite ateliere de pictură, teatru
și marionete. O săptămână altfel prin care
educația s-a făcut altfel și prin joc și joacă
am asimilat noi cunoștiințe și noi abilități.
„Exploratori de trecut, cuceritori de viitor”
- tabăra educațională Pralea 2016. Cei 70
de copii din cadrul celor două Centre „Don
Bosco” și din cadrul programului Centrul
de Resurse pentru Familii au avut parte în
această vară de clipe de neuitat în perioada
11- 16 iulie, la Pralea.

Cafeneaua părinților - sub egida acestei denumiri, pe parcusul anului 2016,
părinții au participat la grupuri de suport cu diferite teme, de la metode și
tehnici de educare și rezolvare a conflictelor până la strategii de îmbunătățire
a relațiilor familiale, punându-se accent pe relația copil-părinte.
„Ziua Familiei” - familia este nucleul unei societăți mai bune, mai morale mai
fericite. Astfel, Centrul „Don Bosco” a sărbătorit Ziua Familiei, dorind prin
această activitate să aducem împreună copii și părinți care să petreacă câteva
momente împreună. În această viață, în care mereu suntem în grabă, am
dorit să ne oprim un pic și să ne uităm în interioul fiecăruia și să reușim să ne
cunoaștem mai bine și să îi apropiem pe copii de părinți și pe părinți de copii.
O zi reușită, plină de implicare și zâmbete.
„Mă întorc la tine iar și iar mare albastră“ -copiii din cadrul Centrului au avut
parte de o experiență de neuitat , fiind plecați o săptămână la mare. Pentru
toți cei 20 de pitici a fost prima dată când marea le-a umplut privirea de
albastru marin, de valuri și pescăruși. Această tabără de o săptămână a fost
încununarea eforturilor lor de pe parcursul anului, fiind selectați acei copii care
au înregistrat cele mai bune rezultate școlare.
Igiena dentară - în colaborare cu Universitatea Apolonia, copiii din cadrul
Centrului au avut parte de un seminar cu privire la importanța igienei
orale. Deasemenea, copii au avut ocazie să li se facă și anumite intervenții
stomatologice, carii, detartraj și fluorizări.
„Mâncare pentru suflet” - evenimentul caritabil a adus la aceeași masă oameni
deschisi către a dărui și a susține o cauză atât de importantă precum este masa
copiilor. Preparatele culinare ne-au redus la tăcere. Fără glas ne-a lăsat și Chef
Ciprian Feghiuș, dând dovadă de implicare la maxim și de un suflet cum greu
mai poți găsi în aceste vremuri, când totul se petrece în viteză.
Caravana lui Moș Crăciun - cu ajutorul partenerilor noștri de la Round Table
Germania, am făcut fericiți peste 4600 de copii care au primit de la Moș
Crăciun o cutie plină cu de toate, dar mai ales plină cu speranțe și bucurie
Ajutoarele Moșului au fost copii din Germania care au pregătit cadouri pentru
copii din România. Caravana lui Moș Crăciun a ajuns atât în satele din județul
Iași cât și în cele din Neamț și Vaslui și la mai multe organizații ieșene.

Centrul de Resurse pentru Familii
Scopul principal al Centrului de Resurse pentru Familii este sprijinirea,

Dintre acestea amintim, în mod special:

orientarea și creşterea calităţii vieţii pentru familiile aflate în dificultate prin
desfășurarea unor acțiuni/terapii cu caracter inovator care vor conduce la

Ziua Internațională a Siguranței pe Internet

dezvoltarea abilităţilor de viaţă, creșterea integrării și participării lor la viața

– a avut ca principal scop diseminarea

economică și socială.

informațiilor cu privire la modalitatea în care
internetul poate fi util și dăunător totodată

Activitățile realizate cu și pentru cele 40 de familii active ale centrului au fost

în momentul navigării, dar și informarea cu

orientate în mod special spre: terapie ocupațională și dezvoltare personală

privire la riscurile la care copiii, tinerii și adulții

pentru beneficiarii proiectului; Servicii de informare, orientare și consiliere

se pot expune în momentul în care decid să

pentru persoanele şi familiile aflate în dificultate;Servicii de sprijin pentru

facă publice informații personale pe arhi-

familii defavorizate; Terapie suportivă prin organizarea unor grupuri de suport;

cunoscutele platforme de socializare online.

Integrare socio-profesională și educațională;Promovarea intereselor familiilor

Ziua Internațională a Toleranței - Am discutat

aflate în dificultate

despre definiția termenului de „tolerant”
traduși atât în termenii copiilor cât și a
„oamenilor mari”, am adus în atenție formele
toleranței și modalitățile de a exersa toleranța
în viața de zi cu zi, lansând astfel mesaje spre
antrenarea societății civile în direcția unei mai
bune înțelegeri și comunicări, evitând astfel
etichetarea socială.
Activități specifice de terapie suportivă - prin
participarea la grupurile de suport realizate
persoanele aflate în dificultate au dobândit
sentimentul de apartenenţă la un grup şi
totodată abilităţi şi cunoştinţe care le-au
ajutat să depaşească situaţia de criză
Târgul

Mărțișorului

2016

–

în

cadrul

Domeniului Copii, Tineri, Familii, am realizat
obiecte hand-made împreună cu beneficiarii
centrelor noastre (copii, tineri și familii), astfel
încât să strângem resurse materiale necesare
și să oferim vizibilitate sectorului social,
încurajând spre implicare și dăruire.
Seminar

de

informare

beneficiari

„Ne

implicăm activ în propria noastră viață” am accentuat necesitatea implicării active
în procesul evidențiat mai sus mai ales din
partea beneficiarilor, pentru că, în fapt, este a
lor nevoia de sprijin și îmbunătățire a situației
materiale, familiale și sociale.
În familia Centrului de Resurse pentru Familii
- 15 mai 2016 a reprezentat un moment de
sărbătoare pentru Centrul de Resurse pentru
Familii, dedicând o întreagă activitate familiei
și membrii acesteia, cu ocazia sărbătoririi Zilei
Internaționale a Familiei.

Swimathon Iași 2016 – pentru prima dată, Centrul de Resurse pentru Familii a înscris
echipa „Magic Team” în cadrul Swimathon Iași în vederea strângerii de fonduri astfel
încât 10 copii să poată participa împreună cu beneficiarii Centrului de Resurse pentru
Familii „Don Bosco” Iași și Buruienești în cadrul taberei de vară „Exploratori de trecut,
cuceritori de viitor”.
Un „weekend galben”cu soare si minioni! - 21-22 mai 2016. A avut ca principal scop
strângerea de fonduri din cadrul proiectului „Împreună în tabăra de vară!” înscris în acest
an la Swimathon Iași, astfel încât să ajungem mai aproape de visul celor 10 copii pentru
care luptăm: participarea pentru prima dată într-o tabără de vară socio-educativă.
Concert caritabil - 03.06.2016, la Retro Cafe, Centrul de Resurse pentru Familii a
organizat un prim Concert Caritabil, reprezintând o altă variantă de strângere de fonduri
din cadrul proiectului „Împreună în tabăra de vară!” înscris în acest an la Swimathon Iași/
Sport în aer liber cu și pentru familii - în Grădina Palas Iași, a avut loc evenimentul Sport
în aer liber, eveniment realizat cu scopul de a promova proiectul nostru înscris în cadrul
Swimathon Iași. Am dorit să realizăm o activitate sportivă pentru amatorii de sănătate și
activități în aer liber.
Biblioteca de sport - Proiectul inițiat de Biblioteca Județeană Iași a fost implementat
în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași prin Centrul de Resurse pentru Familii și
Clubul Sportiv Master San din Iași. Proiectul și-a propus să experimenteze noi instrumente
eficiente pentru dezvoltarea și practicarea sportului ca metodă de incluziune socială prin
lectură.
Campania „Ghiozdanul cu rechizite” - Centrul de Resurse pentru Familii, program al
Centrului Diecezan Caritas Iași, a demarat la începutul lunii septembrie 2016 campania
„Ghiozdanul cu rechizite”, campanie care a avut ca principal scop sprijinirea a 35 de copii
proveniți din medii defavorizate în procesul educațional, echipând astfel ghiozdanele cu
rechizite necesare începutului de an școlar.
Bazar Caritabil - în perioada zilelor de 13-16 septembrie 2016, Centrul de Resurse pentru
Familii împreună cu Centrul de resurse pentru copii și tineri ,, Don Bosco” au desfășurat
a treia ediție a „Bazarului Caritabil”, practic, o activitate de strângere de fonduri pentru
beneficiarii celor două centre sociale. Ideea derulării acestei acțiuni are la bază exercițiul
de responsabilitate financiară a beneficiarilor și încurajarea independenței sociale.
Festivalul Toamnei - derulat împreună cu Centrul de Resurse pentru Copii și Tineret
„Don Bosco”, a pornit de la ideea de joc și joacă, de la dorința de a împleti activitățile
noastre cu natura, dar și sărbătorile internaționale, precum vestitul Halloween.
Proiectul „Pâine în așteptare” - Având la bază motto-ul Centrul Diecezan Caritas Iași
„Dăruind vei dobândi”, proiectul denumit sugestiv „Pâine în așteptare”, a luat naștere
în luna august 2016, având scopul de a sprijini familiile defavorizate beneficiare ale
Centrului nostru. Cu ajutorul Brutăria Artizanală - Coșul cu pâini și implicând totodată
comunitatea ieșeană, fiecare persoană poate să cumpere un anumit număr de pâini pe
care să le lase „în așteptare”. Mai exact, pâinile cumpărate anticipat vor ajunge la familiile
cu posibilități reduse din municipiul Iași.
Să împodobim Crăciunul! – a doua ediție – campanie de strângere de fonduri pentru
beneficiarii Centrului, prin intermediul căreia am reușit să sprijinim 28 de familii
beneficiare ale Centrului care au primit pachete cu alimente neperisabile și 52 de copii
care s-au bucurat de cadouri.

Programul de intervenții în situații de urgență și
calamități naturale
Situația de urgență în anul 2016, în care Caritas a trebuit să intervină la nivel internațional
a fost criza refugiaților din Siria.

Centrul Diecezan Caritas Iași, prin programul de intervenții în situații de urgență
și calamități naturale, s-a implicat la rândul său în această criză, alăturându-se
echipelor internaționale pentru a oferi ajutor umanitar refugiaților.
Un reprezentant din Caritas Iași a lucrat în acest an în Grecia, acolo unde sunt
peste 60.000 de refugiați. Din luna martie, specialistul nostru a lucrat în tabăra
din Idomeni, care adăpostea aproximativ 15.000 de refugiați.
Astfel, s-a intervenit de la distribuții de alimente, produse de igienă și lemne de
foc, activități cu copiii, și până la formarea echipelor de voluntari si specialisti.

O sarcină importanta a fost cea de a angaja asitenți sociali, psihologi, translatori și de organiza echipa locală a
Caritas Salonic, pentru ca aceasta să poată continua singura programele cu refugiații. Rezultatele nu au întârziat să
apară: Caritas Salonic lucrează acum în 3 tabere de refugiați, programele oferite de aceasta având trei componente
majore:
- asistență umanitară - distribuții de alimente, apă, produse de igienă personala și îmbunătățirea infrastructurii
igienico-sanitare din tabere.
- suport psiho-social, în special pentru categoriile vulnerabile
- ateliere educaționale pentru femei - ateliere de croitorie sau coafura si cursuri de engleza sau matematica pentru
copii.
Dacă ne gândim că în urmă cu câțiva ani, atunci când am avut situații de urgență, specialiști din rețeaua Caritas
Internațional ne ofereau consultanță și ne sprijineau în implementarea proiectelor, acum putem spune că organizația
noastră, a devenit la rândul său, consultant pentru organizații mai puțin dezvoltate, oferind expertiza pe care a
dobândit-o de-a lungul timpului prin seriozitate și implicare.

Rețea, Voluntariat, Un Milion de Stele
și Responsabilitate Socială
Una din prioritățile Caritas Iași este îmbunătățirea calității serviciilor prin stabilirea unui portofoliu
de parteneriate în vederea furnizării în mod integrat a serviciilor de asistență socială prin implicarea
instituțiilor publice, alte ONG-uri și a instituțiilor din cadrul bisericii.
Asociația noastră este membru fondator

în Confederația Caritas România și în Federația

Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Servicii Sociale-FONSS, membru activ în Senior Net,
Comisia ONG, Asociația Directorilor de Instituții pentru Vârstnici, ADIV-membrii în Consliul
Director, Membrii in Comitetul de Monitorizare POCU.
De asemenea una din prioritățile asociației este dezvoltarea conceptului de implicare socială
prin promovarea voluntariatului și implicarea activă a voluntarilor. Motiv pentru care în cadrul
voluntariatului se pune accentul pe componenta de formare, monitorizare și motivare a voluntarilor.
Pe parcursul anului 2016, s-au organizat trei cursuri de formare adresate voluntarilor, s-au implicat
peste 70 de voluntari în oferirea serviciilor din cele 5 programe Caritas și li s-a mulțumit pentru
întreaga activitate în cadrul Galei Voluntarilor organizată pe data de 14.12.2016.
O componentă importantă a programelor asociației noastre este cea de sensibilizare a comunității
cu privire la problematica persoanelor aflate în dificultate. Anul acesta, acţiunea de solidaritate
faţă de persoanele care trăiesc în sărăcie, care sunt marginalizate social sau care sunt singure şi
bolnave, s-a desfășurat pe data de 13 Noiembrie în opt localități din Moldova, pentru al zecelea an
consecutiv s-a organizat acțiunea Un Milion de Stele.
Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit poate fi considerată o dovadă de responsabilitate
socială, de spirit civic și caritabil. Astfel, Centrul Diecezan Caritas Iași a desfășurat în anul 2016
Campania „Susține cu 2% pentru că îți pasă 100%”.

Domeniul Formare și Proiecte europene
În cadrul Domeniului Formare și Proiecte Europene, latura Formare, Centrul
Diecezan Caritas Iași a obținut o finanțare de la Renovabis pentru Dezvoltarea
Capacității Organizaționale a asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, prin
creșterea performanțelor personalului, asigurarea perfecționării continue,
implicarea în activități de lobby și advocacy și creșterea vizibilității serviciilor.

Astfel, datorită acestei finanțări, angajații au participat la cursuri de formare profesională,
repartizate pe mai multe module, respectiv:
- Cultura organizațională – cunoașterea misiunii de către toți angajații organizației
- Structura – Cunoașterea structurii de către toate persoanele din organizație
- Modul de evaluare a strategiei vechi și elaborarea unei strategii noi pentru perioada
2017-2021
- Curs economico-financiar care a avut ca scop creșterea competențelor de management
financiar, managementul schimbării și managementul riscurilor.
- Curs de comunicare modul 1 si modul 2 – bazele distingerii rolurilor profesionale de cele
personale precum și feed-back-ul cu conținut pozitiv și negativ orientat spre dezvoltare.
Cursurile, care au fost susținute de către experții de la Progres Art, au fost binevenite și
motivante, oferind angajaților posibilitatea de a cunoaște elemente esențiale de misiune,
identitate și valori ale organizației.
În cadrul Domeniului Formare și Proiecte Europene, latura Proiecte Europene, au fost
depuse 6 proiecte de finanțare, 4 în calitate de solicitant și 2 în calitate de partener,
repartizate astfel:
- în cadrul Apelului POCU/20/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate
(non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri
integrate, au fost depuse un număr de 3 cereri de finanțare în calitate de solicitant și unul
în calitate de partener.
Obiectiv general - Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate, prin activități
specifice reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru un număr de 1680 de
persoane din comunitățile marginalizate (non-roma), aferente următoarelor localități:
comuna Preutești, jud. Suceava, com. Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, orașul Târgu Frumos,
jud. Iași și municipiul Huși, jud. Vaslui.

Tot în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Centrul Diecezan Caritas Iași a mai depus un proiect, în calitate de solicitant pe
axa 3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Proiectul prevede îmbunătățirea
competențelor antreprenoriale, prin cursuri de formare profesională, pentru un număr de 360 de persoane din Regiunea NE. În fiecare
județ din cele 6 aferente regiunii de dezvoltare vor fi organizate cursuri de formare profesională pentru un număr minim de 20 de
persoane. Deasemeni, obiectivul propus susține înființarea a 60 de întreprinderi cu profil non-agricol, în mediul urban din cele 6 județe
ale Regiunii NE. În scopul promovării egalității de șanse și tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu
dizabilități) în fiecare județ de implementare vor fi înființate minim 3 întreprinderi. În acest context, obiectivul vine în sprijinul creșterii
gradului de ocupare pentru 120 de persoane din regiunea de dezvoltare NE.
Și nu în ultimul rând, Centrul Diecezan Caritas Iași, în caliate de partener al Primăriei Municipiului Huși, a depus un proiect care are
ca obiectiv Dezvoltarea locală a municipiului Huși din județul Vaslui, pasată sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii
sărăciei și excluziunii sociale.

Apecte financiare
Beneficiarii materialelor primite ca donație:
- persoane în dificultate
(prin intermediul parohiilor)
- persoane în dificultate
(prin intermediul diverselor asociații)
- instituții de învățământ, centre de plasament
- spitale, dispensare, cămine de bătrâni
- lăcașuri de cult

Donatii de ajutoare materiale in 2016

6%

8%

12%

23%
51%

produse alimentare - 12%

imbracaminte -51%

materiale constructii, instalatii sanitare - 23%

materiale igienico-sanitare - 6%

diverse - 8%

Surse de venituri in anul 2016

3%
22%
53%

5%
9%
8%

subventii de la bugetul de stat - 22,5%

subventii de la bugetul local - 4,5%

venituri Case asigurari de sanatate - 8%

venituri POSDRU -9%

venituri din donatii, sponsorizari interne si externe - 53%

venituri din activitati economice, vanzari diverse - 3%

Parteneri, colaboratori, donatori și finanțatori
România: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui, Agenţia Judeţeană pentru
Plăți și Inspecție Socială Iaşi, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale,
AIESEC Iași, Alconf Iași, Asociaţia „Alături de Voi” Filiala Iaşi, Asociaţia „Primul Pas”, Asociaţia Acţiunea Catolică „Sf. Iosif”
din dieceza de Iaşi, Asociaţia Caritas Bacău, Asociaţia Caritas Bucureşti, Asociaţia Caritas Catolica Oradea, Asociaţia Caritas
Eparhial Greco-Catolic Cluj, Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Asociaţia
Caritas Roman, Asociaţia caritativă „Sf. Vincenţiu de Paul”, Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare din România,
Asociaţia Diecezană Caritas Greco-Catolic Maramureş, Asociaţia Distroficilor Muscular din România-filiala Iaşi, Casa „BunaVestire”, Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, Casa
de Asigurări de Sănătate Suceava, Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui, Centrul Comercial Carrefour Felicia Iași, Centrul de
zi „Sf. Alois Scrosoppi”, Centrul rezidenţial pentru mame şi copii aflaţi în dificultate HECUBA, Centrul „Pro Vita”, Centrul
Ajutor pentru Viaţă „Prea Sfânta Inimă a lui Isus”, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, Centrul pentru
Cultură şi spiritualitate „Xaverianum”, Confederaţia Caritas România, Congregaţia „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providenţe”
(Opera “Don Alois Guanella”) Iaşi, Congregaţia „Surorile Providenţei”, Congregaţia Fraţii Şcolilor Creştine, Congregaţia Jesu,
Congregația Surorilor Sf. Dorotea-Roman, Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Local Bacău, Consiliul
Local Gropnița, Consiliul Local Hălăuceşti, Consiliul Local Huşi, Consiliul Local Mirceşti, Consiliul Local Răchiteni, Consiliul
Local Sagna, Consiliul Local Săbăoani, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcția Generală de Probațiune prin Serviciul de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Iași, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi, Episcopia Romano-Catolică de Chişinău, Episcopia Romano-Catolică
de Iaşi, Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, Fundaţia „Casa Speranţei” Iaşi, Fundaţia „Iosif”, Fundaţia Bethany, Fundația
Medicală „Speranța Bolnavilor”, Fundația Motivation România, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi, Fundaţia „Victorine Le
Dieu” Oneşti, Grupul de firme Conex Iaşi, Iași Fun, Inspectoratul de Jandarmi Iaşi, Jandarmeria Română, Organizaţia „Salvaţi
Copiii”, Organizaţia Caritas Alba Iulia, Organizaţia Caritas Satu Mare, Parohia „Iosif Muncitorul” Buruieneşti, Parohia „Sf.
Tereza” Iaşi, Primăria comunei Bârnova, Primaria comunei Dobrovăț, Primăria Municipiului Iaşi, Radio Iași, Revista Lumina
Creştinului, Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.Maria” Iași, Spitalul de Boli
Cronice Siret, Studioul Regional de Radio Iaşi, Școala de Arte și Meserii„Gheorghe Pătrașcu” Buruienești, Școala Generală nr.22,
„B.P.Hașdeu” Iasi, Școala „Otilia Cazimir” Iași, Şcoala nr.40 „Alecu Russo” Iaşi, Şcoala „Dimitrie Sturdza” Iaşi, Școala Generală
nr. 28 „M. Codreanu” Iași, Şcoala „Nicolae Iorga” nr. 42 Iaşi, Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi, Şcoala „Ion Neculce” Iaşi,
Şcoala „Vasile Conta” Iaşi, Şcoala nr. 2 „Veronica Micle”, TVR Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Filosofie,
secţia Asistenţă Socială, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi-Facultatea de Filosofie,Teologie Romano Catolica, Universitatea „Al. I.
Cuza” Iaşi-Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Banca Comercială Română,
Comunitățile Romano Catolice românești din Italia, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Accu Check, Compania Holtzindustrie
Schweighofer Rădăuți, Consiliul Local Dămieneşti, Consiliul Local Hălăuceşti, Consiliul Local Huşi, Decathlon Iași, Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Panifcom SRL Iași, Parohiile Romano Catolice din Dieceza de Iaşi, Primăria Doljeşti,
Primăria Sagna, SC Iaşisting SRL, Schenker Romtrans S.A, Cabinet individual psihologie „Virginia Timofte”, Mariana Gherguț,
Primăria Doljești, Sr Emilia Rossi, Iosif și Felicia Lungu, Felix și Camelia Păuleț, Imperia Imobiliare, Ansamblul urbanistic Palas
Iași, Angel Med, Fundația Cote
Germania: Caritas Münster, Dr. Klaus Winter, Deutscher Caritasverband, Gerkens Stiftung, Pfarrgemeinde St. Pankratius,
Emsdetten, Humanitäre Kinderhilfe Osteuropa e.V.Bönen, Pfarre „Hl. Josef” Münster, Pr. Franz Lutum, Stiftung „Caritas Bistum
Iassy” - Schermbeck, Renovabis, Osteuropahilfe Triumph des Herzens, Einsiedeln, Margret und Hans Kellermann, Round
Table, Familia Ionescu Batta, Frau Monica Pfeifer, Frau Inge Quanz, Frau Irene Kremerskothen, Pfarrgemeinde Laer, Fam. Karl
Lürwer, Fam. Stefan Weischer.
Austria: Caritas Austria, Freiwilligengruppeaus Wells, Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten.
Italia: Aktiv Hilfe für Kinder Bolzano, Brescia, Verein „Chiese dell’est” Onlus San Paolo, Caritas Ambroziana, Stiftung „Aiutare
i Bambini” Onlus , Oratorio salesiano Samber Brescia, Parohiile Grevo und Cedegolo, „Villagio del Fanciulo” Trieste, Brasilina
Brustolin, Asocsociazione Incontro fra i popoli, Asocsociazione Chiese dell’Est S. Paolo, Asocsociazione Comitato Cernobyl
-Rignano sull’Arno, Don Francesco Zanotti, Mariana Ghergu.
Irlanda: Asociația Hope International
Elveția: Caritas Schweiz
Franța: Issaberri
SUA: Caritas Canton

FILIALE

Asociaţia Caritas Roman
Asociaţia Caritas Roman şi-a început activitatea în anul 1996, ca filială a Centrului Diecezan Caritas Iaşi şi
are personalitate juridică din 15 septembrie 2000.
Obiectul de activitate al asociaţiei este ajutorarea persoanelor bătrâne, bolnave sau sărace, în spiritual
solidarităţii umane şi a iubirii creştine. Ea este instrumentul social prin care Biserica Romano-Catolică din
Dieceza de Iaşi lucrează pentru persoanele aflate în dificultate, indiferent de apartenenţa religioasă sau
etnică, după modelul lui Cristos şi învăţăturile sociale ale Bisericii Catolice în bună colaborare cu instituţiile
statului.

În anul 2016 Asociaţia Caritas Roman a desfăşurat următoarele proiecte şi activităţi socio-medicale:
I. Proiecte sociale
Căminul pentru persoane vârstnice la Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, Judeţul Neamţ
Căminul poate oferi asistenţă socială, găzduire, îngrijire socio-medicală şi hrană pentru 40 de persoane. Căminul pentru
persoane în vârstă este amenajat într-un spaţiu cu suprafaţa totală desfăşurată de 750 mp desfăşurat şi o Anexă cu
suprafaţa de 266,14 mp. Clădirea principală are parter şi etaj. Dormitoarele au suprafeţe de 20,60 mp la parter şi 20,36
mp la etaj. Condiţii de petrecere a timpului liber: sală de petrecrea timpului, lectură, vizionarea de programe tv în comun,
parc exterior dotat cu bănci, aleii pavate, etc.
Beneficiarii directi sunt persoane în vârstă aflate in situatii de dificultate cum ar fi: singurătatea prin abandonul de către
descendenţi, lipsa banilor, lipsa alimentelor necesare supravieţuirii, lipsa condiţiilor optime pentru trai, lipsa apartenenţei
la un grup, disfuncţii familiale: persoane văduve, lipsa aprecierii celorlalţi, sentimentul de inutilitate.

Centrul Maternal Caritas din localitatea Turtureşti, Comuna Girov, Judeţul Neamţ
Acest proiect oferă servicii de găzduire, îngrijire, asistenţă şi suport pentru mame tinere însărcinate, mame cu copii aflate
în situaţie de risc social.
Obiectivele proiectului sunt: prevenirea abandonului copiilor nou născuţi, protejarea vieţii în toate etapele sale începând
cu momentul conceperii, combaterea avortului, reluarea relaţiilor de familie, integrarea în societate, deprinderea
activităţilor gospodăreşti şi responsabilizarea mamelor prind descoperirea instinctelor materne.
Beneficiarii proiectului sunt:
- tinere femei însărcinate respinse de familie care intenţionează să facă avort;
- mame cu copii nou născuţi cu intenţie de abandon (în general mamă singură, mame provenind din familii marginalizate,
sărace, crescute la Casa de copii, etc.);
- cupluri mamă-copil aflate în risc de degradare/ruptură a legăturii familiale;
- mame cu copii care temporar nu au locuinţă şi care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale, relaţionale,
fiind în imposibilitatea de a asigura copiilor un trai decent.

Biroul de asistenţă socială - desfăşoară activităţi de Asistenţă socială pentru persoane şi familii defavorizate aflate în dificultate.
Beneficiarii directi sunt persoanele sau familiile defavorizate aflate in situatii de dificultate cum ar fi : lipsa unui loc de muncă,
lipsa banilor, lipsa alimentelor necesare supravieţuirii, lipsa unei locuinţe, lipsa îmbrăcămintei, lipsa oportunităţilor de angajare, lipsa
apartenenţei la un grup, disfuncţii familiale: mame singure, taţi singuri, lipsa aprecierii celorlalţi, sentimentul de inutilitate, disfuncţii
familiale: copii crescuţi de bunici, persoane cu diferite grade de invaliditate, varstnici care se pot deplasa etc.
Altă categorie de beneficiari include persoanele care au probleme de sănătate şi necesită ajutor material pentru analize, spitalizări,
operaţii sau proteze. Beneficiarii se regăsesc în rândul familiilor sărace cu mulţi copii şi părinţi şomeri, copii bolnavi care necesită
ajutor financiar pentru operaţii şi tratamente, familii calamitate, etc.
În ultimile 12 luni am continuat să susţinem astfel de cazuri fie prin ajutor financiar pentru conectarea locuinţelor la reţeaua electrică
fie prin ridicarea unei noi locuinţe. În colaborare cu Centrul de îngriji socio-medicale la domiciliu – Caritas Iaşi care desfăşoară
activităţi şi în Roman, am oferit pachete alimentare cu ocazia sarbatorilor de Paşte şi Crăciun tuturor beneficiarilor.

II. Proiecte medicale
Cabinetul medical
Aceste două proiecte medico-sociale sunt cele mai vechi în jurul cărora s-a format ceea ce este astăzi Caritas Roman. Prin aceste
două proiecte am cunoscut starea reală a populaţiei din Roman şi din localităţile învecinate timp de 16 ani mai bine decât din statistici
oficiale.
La Cabinetul medical au loc săptămânal cca. 50 de consultaţii. Beneficiarii vin cu mare încredere în serviciile noastre. Programările se
fac în ziua de luni dimineaţa pentru cele două zile de consulţaţii, respectiv marţi şi joi.

Asociaţia Caritas Bacău
Asociația Caritas Bacău a luat naștere in anul 1996 și are misiunea de a reda demnitatea umană persoanelor aflate
într-un moment dificil al vieții, de a asigura un cămin adecvat vârstnicilor, persoane singure, fără sprijin din
partea familiei/comunității predispuse abandonării și marginalizării sociale, de a oferi asistența și intervenție
specializată individuală, de a respecta și promova drepturile persoanelor asistate, de prevenire a abuzurilor, a
abandonului și marginalizării sociale asupra persoanelor vârstnice.
Activități principale:
• Identificarea persoanelor aflate în situații de criză;
• Evaluarea nevoilor imediate;
• Stabilirea măsurilor de intervenție specializate;
• Monitorizarea cazurilor;
• Implementarea proiectelor de finanțare pentru serviciile de asistenta sociala;
• Colaborare interinstitutionala si parteneriate cu institutii de stat si private;
Activitățile derulate de-a lungul timpului nu ar fi fost la fel de reușite dacă nu am fi beneficiat de sprijinul,
dăruirea și implicarea voluntarilor, cei mai multi recrutati din cadrul liceelor din județ.
Proiecte permanente
Cămin pentru persoane vârstnice Caritas
Obiectivul principal al centrului este acordarea în regim de tip rezidențial a serviciilor de asistență și îngrijire,psiho-sociale și
medicale persoanelor vârstnice cu sau fără aparținatori, aflate în imposibilitatea de a se întreține sigure.
Obiectivele centrului sunt:
- Furnizarea de servicii de asistență socială specializate;
- Menținerea climatului de tip familial pentru persoanele vârstnice;
- Stimularea și responsabilizarea persoanelor vârstnice;
- Menținerea autonomiei personale a persoanelor vârstnice.

Cabinet de stomatologie Caritas Bacău
Dotat cu aparatura performanta, in care un medic stomatolog ofera servicii medicale specifice persoanelor defavorizate cu
venituri mici.

Departamentul de Voluntariat Caritas Bacău
A fost înființat în Anul European al Voluntariatului - 2011 - cu scopul de a-și pune în slujba comunității experiența acumulată
de-a lungul anilor și de a întări credința că voluntariatul este o resursă viabilă pentru dezvoltarea durabilă a comunității.
Proiectele create și derulate de acest departament se bazează și pe voluntariat, adresându-se tinerilor și copiilor provenind
din familii cu posibilități materiale reduse (precum proiecte de acompaniere școlară, campanii de strângeri de bunuri și
campanii de combatere a discriminării persoanelor cu dizabilități).

În decursul acestui an, s-au început lucrările de construcție în cadrul proiectului EXTINDERE ȘI MODERNIZARE LOCUINȚĂ
PROTEJATĂ PENTRU VÂRSTNICI ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPORĂREASCĂ obținut cu finanțare nerambursabilă acordată
de la bugetul de stat în urma contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice care va oferi sprijin si altor persoane de varsta a trei aflate in situatie de risc major, fără locuință si suport familial. Astfel
numărul de locuri disponibile destinate persoanelor persoanelor vârstnice va crește și implicit vom putea răspunde tuturor cererilor
de admitere în cadrul centrului rezidențial.

Proiecte periodice
Campania „Copiii ajută copiii” - este o campanie inițiată de către o organizație din Germania, care se derulează anual, în luna
decembrie şi are ca scop aducerea unui zâmbet pe chipul unui copil provenit dintr-o familie defavorizată din jud. Bacău.

Proiecte de viitor
Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc este un proiect de cantină socială, unde vor putea servi zilnic o masă caldă un număr cât
mai mare de persoane aflate în dificultate.

Asociația Caritas Roman
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