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Prefaţă

Raportul anual pe care Centrul Caritas
Diecezan Iaşi îl prezintă în această
broşură nu vrea să fie o ocazie pentru a
exalta această instituţie bisericească,
nici pentru a demonstra eficienţa
organizării sale, chiar dacă este
oportun să recunoaştem angajarea
plină de dăruire a tuturor operatorilor
care activează în cadrul ei.

PS Aurel Percă

Episcop auxiliar de Iași

Caritas-ul este un instrument al
comunităţii creştine, prin care
discipolii lui Cristos învaţă să se
exercite în caritate, astfel încât să
reveleze adevărata faţă a lui
Dumnezeu Tată, aşa cum ni l-a
prezentat Isus, cu alte cuvinte
bunătatea sa plină de milostivire faţă
de toţi, şi într-un mod special faţă de
cei care trăiesc situaţii de sărăcie şi de
suferinţă.
De aceea Raportul de activitate 2017
pe care ni-l oferă Centrul Diecezan
Caritas Iaşi poate fi considerat ca o
prezentare a unei istorii obişnuite şi
cotidiene de-a lungul unui an, aceea a
Poporului lui Dumnezeu care este în
Moldova, care la lumina diferitelor
situaţii istorice, mai ales din cauza
dramaticilor condiţii de sărăcie, la nivel
local, dar şi la nivel naţional şi mondial,
răspunde cu nenumărate gesturi de
caritate, deja consacrate şi
perfecţionate de-al lungul celor 26 ani
de activitate.
Parcurgând paginile acestui Raport,
constatăm cum Caritas-ul este un loc
eclezial care dă mărturie despre
credinţa atâtor bărbaţi şi femei, care
manifestă prin gesturile de caritate,
semnul credibil pentru evanghelizarea
omului de astăzi. Prin toate activităţile
promovate şi desfăşurate de Caritas-ul
diecezan Iaşi transpare opera Bisericii,

Centrul Diecezan Caritas Iași

Cuvânt înainte
care se prezintă ca loc de ajutor
reciproc şi în acelaşi timp disponibil
să-i slujească şi pe cei care, deşi nu
aparţin de ea, au nevoie de ajutor, de
atenţie, de consolare. Întreaga
activitate a Caritas-ului devine astfel
“mângâierea Bisericii faţă de poporul
său, mângâierea Sfintei Maici Biserici
faţă de copiii ei”, cum spunea Papa
Francisc în cadrul unei audienţe
acordată Caritas-ului Internaţional (17
mai 2013). Şi continuă Papa: “Caritas-ul
este iubirea Sfintei Maici Biserici care
se apropie de oameni, îi mângâie, îi
iubeşte…”.
Felicităm direcţiunea Centrului Caritas
Diecezan Iaşi precum şi pe operatorii şi
voluntarii săi, care de-a lungul anului
2017 au ştiut să fie această “mângâiere
a Bisericii” faţă de oamenii aflaţi în
situaţii de dificultate şi de suferinţă.
Pentru toate realizările şi prentru
munca plină de generozitate a tuturor
angajaţilor din cadrul Centrului
Diecezan Caritas Iaşi toată ne
exprimăm recunoştinţa şi mulţumirea
noastră, invocând binecuvântarea
Domnului pe mai departe, pentru a
face vie prezenţa Bisericii în mijlocul
oamenilor şi a societăţii.

Pr. Egidiu Condac
Director general

Iubirea plină de gesturi mici de grijă
reciprocă, este și civilă și politică și se
manifestă în toate acțiunile care
încearcă să construiască o lume mai
bună. Iubirea față de societate și
angajarea pentru binele comun sunt o
formă eminentă de caritate, care se
referă nu numai la relațiile dintre
indivizi, ci și la macro-relații, raporturi
sociale, economice, politice. Pentru
aceasta Biserica a propus lumii idealul
unei civilizații a iubirii. Iubirea socială
este cheia unei dezvoltări autentice:
”Pentru a face societatea mai umană,
mai demnă de persoană, trebuie
reevaluată iubirea în viața socială – la
nivel politic, economic, cultural- făcând
din ea norma constantă și supremă a
acțiunii”.... Când cineva recunoaște
vocația lui Dumnezeu de a interveni
împreună cu alții în aceste dinamici
sociale, trebuie să-și aducă aminte că
asta face parte din spiritualitatea sa, că
este exercitare a carității și că în acest
mod se maturizează și se sfințește.
(Laudato si, 231).
Vă invit să răsfoiți aceste pagini cu
acest spirit al iubirii sociale, revărsată
de Dumnezeu în fiecare dintre noi.
Cu acest spirit am încercat și noi să
venim în ajutorul semenilor noștri
prin acțiuni concrete de iubire. După
cum veți regăsi în raportul de față
pentru anul 2017, pentru a duce la
îndeplinire acțiunile propuse ne-am
fixat câteva obiective. Astfel am putut
urmări nu doar din perspectivă
umană și profesională în ce măsură
ne-am îndeplinit indicatorii propuși
dar și din perspectivă creștină, cum
poate deveni posibil să transmitem
darurile lui Dumnezeu celor care
aveau nevoie de ele.

Am împărțit astfel caritatea în cadrul
serviciilor sociale, medicale,
comunitare, atenți fiind la oamenii pe
care îi slujim, străduindu-ne ca
profesionalismul să ofere și o calitate
tot mai bună a acestor servicii.
Tot iubirea lui Dumnezeu pusă în
inimile noastre mici dar și în mâinile
noastre fragile, ne-a oferit șanse de
dezvoltare a serviciilor și de extindere
a lor și către alte comunități.
Suntem deasemenea conștienți că
adevărata caritate ne cheamă să
devenim tot mai motivați și
profesioniști. Cursurile și sesiunile de
formare și reflexie profesională și
spirituală ne-au ajutat spre creșterea
competenței și a gradului de
specializare în cadrul serviciilor
oferite.
Bunătatea lui Dumnezeu s-a revărsat
și prin atâția binefăcători pe care El ni
i-a trimis, oferindu-ne șansa de a
culege din dărnicia lor în cadrul
multiplelor inițiative, colecte,
campanii de trângere de fonduri,
pentru a susține acțiunile noastre
caritative.
Pentru ceea ce am reușit în folosul
semenilor noștri îi suntem
recunoscători lui Dumnezeu.
Pentru resursele și mijloacele
dobândite, mulțumim binefăcătorilor,
sponsorilor, donatorilor, partenerilor
și voluntarilor.
Împreună suntem siguri că vom putea
să fim și în viitor un instrument util în
mâinile lui Dumnezeu, orientându-ne
spre viziunea dorită și asumată de
asociația noastră, aceea de a construi
o societate solidară și incluzivă cu
servicii sociale de calitate.

Raport anual 2017

04

05

Context mondial
Istoric Centrul Diecezan Caritas Iași

La nivel international facem parte din Structura Caritas, respectiv Caritas Europa cu
sediul în Bruxelles ce coordonează cele 49 de organizații Caritas din Europa si Caritas
Internationalis cu sediul în Vatican.

Context naţional

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași a fost
înființată în anul 1990. Primele servicii
oferite beneficiarilor au constat în oferirea
de alimente și îmbrăcăminte.
În 1996 au fost înființate înca două filiale,
Caritas Roman și Caritas Bacău.
În 27 de ani de activitate serviciile sociale
oferite s-au diversificat, în acest moment în
Caritas existând două domenii principale și

9 departamente: Domeniul Copii, Tineri,
Familii, Domeniul pentru Vârstnici și
Persoane cu Dizabilități, Departamentul
Juridic, Financiar, Relații publice, Resurse
umane, Voluntariat, IT, Formare profesională,
Administrativ, Programul de intervenții în
situații de urgență și calamități naturale.

În România sunt 10 organizații Caritas cu activitate în 25 de județe, Centrul Diecezan
Caritas Iași este unul dintre cei 10 membri fondatori al Confederației Caritas Romania.

Centrul Diecezan Caritas Iași
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SCOP GENERAL STRATEGIC pentru perioada 2017-2022
Dezvoltarea și promovarea Centrului Diecezan Caritas Iași prin oferirea de servicii sociale specializate,
promovarea spiritului social-caritativ, resurse umane profesioniste, motivate și suficiente, autonomie și
sustenabilitate financiară.

Domeniului Copii, Tineri, Familii

Obiectiv: Îmbunătățirea calității serviciilor sociale existente

Domeniul pentru Vârstnici și Persoane cu Dizabilități

Domeniul pentru Vârstnici
și Persoane cu Dizabilități

Este dedicat activităților cu și pentru persoane
vârstnice și persoane cu dizabilități și are în
componență Programul „Servicii de Îngrijire la
Domiciliu” ce este constituit dintr-o reţea de 9
Centre de Îngrijire la Domiciliu: Iaşi, Iugani și Oțeleni
în jud. Iași, Roman și Săbăoani în jud. Neamț, Huşi în
jud. Vaslui, Pârgăreşti și Faraoani în jud. Bacău,
Suceava în jud. Suceava. Prin intermediul acestora se
oferă servicii sociale și socio-medicale persoanelor
vârstnice, imobilizate la pat sau la domiciliu în peste
30 de localități din judeţele Moldovei.
Pe parcursul anului 2017 personalul CID, format din
60 de angajați, a asistat peste 1300 de persoane
vârstnice imobilizate la pat sau la domicliu.
Serviciile socio-medicale au fost completate cu
activități de socializare pentru beneficiari și seminarii
pentru aparținători. Am fost alături de beneficiarii
noștri și cu prilejul anumitor sărbători și evenimente
cum ar fi ziua de 8 martie, Paștele, Sărbătorile de
Crăciun. Cu aceste ocazii, personalul nostru împreună
cu voluntarii au efectuat vizite la domiciliul
beneficiarilor și activități de socializare. În luna
octombrie am organizat un pelerinaj la mănăstirile
din Bucovina pentru beneficiarii din cadrul CID Iași și
CID Suceava.
Au fost desfășurate grupuri de suport pentru
beneficiarii Centrelor de Îngrijire la Domiciliu Iași,
Iugani, Suceava, Săbăoani în cadrul cărora au fost
încurajate povestirea experiențelor pozitive de viață și
s-a promovat un stil de viață activ. În cadrul
seminariilor de informare destinate aparținătorilor au
fost abordate teme de interes în îngrijirea persoanelor
vârstnice dependente: mobilizarea, alimentația,
accesul la echipamente medicale, tehnici moderne de
îngrijire.

Centrul Diecezan Caritas Iași

În cadrul Domeniului Copii, Tineri, Familii sunt trei programe sociale,
respectiv: Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, Centrul de
Plasament „Sf. Iosif” și Centrul de Resurse pentru Familii.
Cei 50 de beneficiari ai celor două Centre de Resurse pentru Copii și Tineri
„Don Bosco” din Iași și Buruienești, jud. Neamț, au fost implicați pe parcusul
anului 2017 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.
În data de 4 februarie se sărbătorește Ziua Internațională a luptei împotriva
cancerului. Astfel, ne-am propus să colorăm viața copiilor bolnavi de cancer,
care sunt internați în Secția de Oncologie din cadrul Spitalului de Urgenţă
pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Copiii au împărtășit zâmbete împreună cu
prietenul lor clovnul Hi-hi-ha-ha.
Cu ocazia zilei de 8 martie, programul Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineri
„Don Bosco”, a derulat în maternitățile „Elena Doamna” şi „Cuza Vodă” din Iaşi,
cea de-a 15-a ediție a acţiunii „O floare pentru o viaţă”. În fiecare locaţie, un
grup de 15 copii, însoţiţi de adulţi, „înarmaţi” cu flori și mărțișoare, au oferit
gânduri frumoase gravidelor și proaspetelor mămici.
Lumea virtuală ne cucerește din ce în ce mai mult! Nu contează dacă suntem
copii, adulți sau chiar bunici, dacă stăm la oraș sau la țară, dacă am abandonat
școala sau am terminat o facultate, mereu spunem că nu ne ajunge timpul
pentru a face lucrurile pe care ni le dorim, dar găsim oricum o clipă, sau chiar
mai multe, pentru a intra pe internet, în acest sens ne-am adaptat și noi.
Ziua mondială de luptă împotriva exploatării sexuale este marcată anual, la 4
martie. Astfel, beneficiarii Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri „Don
Bosco”, au abordat această problematică prin prisma viziunii copiilor, marcând
acest eveniment printr-o activitate axată pe riscul și prevenirea exploatării
sexuale a copiilor în mediul online - Fii sigur online! Fii sigur cu noi.
Evenimentul „Mamabook Festival-un altfel de facebook” organizat în cadrul
Centrului „Don Bosco” Buruienești, cu ocazia zilei de 8 martie, a avut ca scop
invitarea mămicilor la o altfel de distacție, mai puțin virtuală și mai mult reală
dar, mai ales, „pe grup” împreună cu ai lor copii.

Raport anual 2017
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Domeniului Copii, Tineri, Familii

Domeniul pentru Vârstnici
și Persoane cu Dizabilități

Pentru dezvoltarea abilităților de viață
independentă, pentru valorificarea timpului liber
într-un mod constructiv și pentru a petrece
vacanța de vară într-un mod deosebit, copiii de la
cele două centre Don Bosco au beneficiat pe
perioada verii de activități inedite care au
contribuit la dezvoltarea personală a fiecăruia,
astfel:
în săptămâna 19-23 iunie, fiecare dintre cei 27 de
beneficiari ai centrului Don Bosco Buruienești, a
avut parte de o excursie pe durata unei zile pe
meleagurile Moldovei, organizată pe grupuri mici,
ținându-se cont de nevoile de dezvoltare și de
cunoaștere ale micilor călători. De asemenea, 4
copii de la Don Bosco Buruienești au participat în
perioada 01-11 iulie la campusul de vară organizat
de parohiile Grevo și Cedegolo din Italia.

În cadrul celor două centre, pe toată perioada verii
au fost organizate activități educaționale și
ateliere de dezvoltare personală, precum ateliere
de gătit pentru a însuși copiilor abilități în acest
domeniu, ateliere de tip artistic și de dezvoltare a
talentelor personale, activități în aer liber pentru a
promova atașamentul față de teritoriu și respectul
față de mediu înconjurător, activități de educație
civică cu scop de a identifica și cunoaște
personajele care au caracterizat și modelat viața
comunității locale. Nu au lipsit momente de
distracție și divertisment: cinema sub stele, serate
tematice la care au fost invitate și familiile copiilor,
kermese muzicale, concursuri sportive și
momente de petrecere.

Tabără Durău- În perioada 12-17 iulie, cei 25 de
beneficiari ai Centrului de Resurse pentru Copii și
Tineri „Don Bosco” Iași, au avut parte de o vacanță
de vis, pe culmile muntelui Ceahlău.
Tabără Franța - Zece beneficiari ai Centrelor de
Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași
și Buruienești, au avut parte, în perioada 2-12
august 2017, de o vacanță ruptă din file de basm,
pe meleagurile Franței.

Centrul Diecezan Caritas Iași
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Domeniului Copii, Tineri, Familii

Centrul de Plasament „Sf. Iosif” este primul serviciu specializat, înființat în anul 1993. Cele 13
beneficiare ale Centrului de Plasament „Sf. Iosif”, au fost implicate în activități cultural-recreative, de
socializare, pentru formarea autonomiei personale, sociale și manipulării financiare, activități de pregătire
a lecțiilor și pentru dezvoltarea abilităților de viață. Dintre acestea, amintim în mod special: ateliere de
confecționat articole handmade, cu ocazia sărbătorilor pascale, Crăciun și în apropierea primăverii.
Produsele realizate au fost comercializate în cadrul a două târguri de strângere de fonduri și au fost
dăruite colaboratorilor și susținătorilor Caritas Iași.
În colaborare cu Asociația Primul Pas a fost derulat pentru beneficiarele Centrului de Plasament programul
Trăiesc armonios, program educațional prin care s-a dorit educarea tinerelor în vederea formării unui
comportament responsabil în ceea ce privește relațiile de prietenie, care la această vârstă pot fi sub
sloganul: Adolescența între decizii și valori.
În colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Iași, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității,
beneficiarele Centrului de Plasament au particiapt la trei întâlniri de grup, de prevenire a traficului de ființe
umane, de prevenire a infracționalității și de promovare a siguranței pe internet.
Pe data de 21 octombrie 2017, cele 13 beneficiare au participat la o excursie în Nordul Moldovei, ocazie cu
care s-au vizitat mai multe obiective turistice: Sanctuarul Marian de la Cacica, orașul Rădăuți, unde am avut
posibilitatea de a vizita Centrul social de zi și Gradinița „Maria Ward”, aparținând surorilor din Congregatio
Jesu, apoi am vizitat Grădina Zoologică din Rădăuți, Mănăstirea Putna, Chilia lui Daniel Sihastrul și satul
Marginea.

Centrul Diecezan Caritas Iași
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Domeniului Copii, Tineri, Familii

Scopul principal al programului Centrul de Resurse
pentru Familii este încercarea de a determina familiile
aflate în dificulate să-și dorească să depășească starea de
dificultate în care se află, motiv pentru care specialistul
implicat în acordarea serviciilor organizează cu familiile
beneficiare grupuri de suport lunare.
În cadrul primului grup de suport numit „Planuri pentru
anul 2017”, beneficiarii au fost provocați să realizeze o
introspectivă proprie pentru anul 2016, bifând astfel
reușite și nereușite și trasând totodată obiective clare și
realizabile pe viitor.
Următorul grup de suport a avut ca temă „Controlul
emoțiilor şi gestionarea conflictelor”. Tema aleasă a fost
baza unei ample dezbateri legate de emoțiile fiecărui
participant în parte în anumite situații date, emoții care
stârnesc, de cele mai multe ori, reacții greu de controlat.
Pe data de 10 martie 2017 s-a organizat un grup de
suport în care s-a serbat Ziua Internațională a Femeii în
cadrul unei întâlniri dedicată doamnelor, o întâlnire în
care atenția să cadă pe ea, femeia, cu statutul de mamă,
soție, prietenă, o întâlnire în care să comunicăm, să
transmitem mesaje puternice și să ieșim din rutina
zilnică care, de cele mai multe ori, ne face să uităm de
lucrurile cu adevărat importante.

În anul 2017, programul Centrul de Resurse pentru
Familii a demarat o nouă activitate în comuna
Dancu, județul Iași. În parteneriat cu Școala
Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dancu s-a derulat
proiectul „Biblioteca pe roți”, desfășurând pe
parcusul a patru zile, în intervalul 28-31 august
2017, o serie de jocuri și ateliere tematice.
Pentru a marca începutul anului școlar, o parte din
beneficiarii centrului și copiii lor, cu vârste cuprinse
între 5-13 ani, au participat la o nouă activitate de
petrecere a timpului liber, însă de această dată cu
scopul oferirii de ghiozdane echipate complet cu
rechizitele necesare începerii unui nou an școlar.
Cei 25 de copii au primit cu entuziasm ghiozdanele

colorate și echipate cu migală cu rechizitele
necesare, în funcție de nivelul educațional și
nevoile fiecăruia.
Nici igiena personală, nutriția și un stil de viață
sănătos nu au fost neglijate. Astfel s-au organizat
trei grupuri de suport, în cadrul cărora s-a pus
accentul pe avantajele și dezavantajele menținerii
unui echilibru între ceea ce vedem zilnic în jurul
nostru la nivel de alimentație și ce alegem să
consumăm și pe discuții legate de igiena personală
și igiena familiei, trecând de la aspectele de teorie
la elementele chiar aplicate fiecărui membru în
parte. În cadrul celei de-a treia întâlniri 15 famili au
primit pachete cu produse de igienă personală.

În ultima zi de primăvară, s-a organizat un nou grup de
suport cu titlul „Fericirea ca alegere”, datorită faptului că,
din punctul nostru de vedere, poți alege în fiecare
moment o parte plină a paharului pe care s-o fructifici în
dezvoltarea ta ca om, ori în cadrul familiei iar, mai apoi,
s-o aplici inclusiv în comunitatea în care activitățile
fiecăruia prind contur.
Familiile beneficiare și voluntarii ori practicienii
Centrului de Resurse pentru Familii, au realizat un
antrenant schimb de experiență prin intermediul unei
activități deschise numită „Deciziile și comunicarea în
familie”.
Centrul Diecezan Caritas Iași
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Obiectiv: Îmbunătățirea calității serviciilor sociale existente

În perioada 7-9 martie 2017, la sediul Centrului Diecezan Caritas Iași, s-a desfășurat procesul de evaluare
a capacității organizaționale a asociației Caritas Iași, realizat de AXA Management Consulting. În primele
două zile s-au organizat workshop-uri la care au participat directorul general, directorii de domenii,
coordonatorii de programe, personalul administrativ și din departamentul financiar-contabil, iar pe 9
martie au avut loc interviuri cu actori locali, colaboratori Caritas. Acest proces de evaluare a reprezentat
o activitate premergătoare implementării proiectului DARE, finanțat de Caritas Austria.

15
Obiectiv: Lobby și dezvoltare de parteneriate strategice
pentru asigurarea serviciilor complexe și de lungă durată
Pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciilor sociale este necesară o strategie comună a
autorităților publice locale și centrale și a mediului privat. Centrul Diecezan Caritas Iași recunoaște
valoarea parteneriatului la nivel local și prețuiește implicarea partenerilor în dezvoltarea și susținerea
serviciilor sociale specializate.
În anul 2017 au fost organizate 3 conferințe regionale în parteneriat cu Consiliul Județean Iași, Consiliul
Județean Bacău și Consiliul Județean Suceava, scopul acestora fiind de a face o analiză a nevoilor
persoanelor vârstnice, în raport cu oferta de servicii oferite la nivel județean, dar și a politicilor pentru
vârstnici.
Pentru dezvoltarea serviciilor sociale și protecția drepturilor beneficiarilor noștri Centrul Diecezan Caritas
Iași este membru în consiliul director al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii
Sociale - FONSS și Asociației Directorilor de Instituții pentru Vârstnici - ADIV și mebru activ în Comisia ONG
și Coaliția Senior-NET. De asemenea, un reprezentant al asociației Centrul Diecezan Caritas Iași este
membru supleant în Comisia pentru Protecția Copilului din cadrul DGASPC Iași.
Centrul Diecezan Caritas Iași prin Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, iniţiază propunerea
înfiinţării reţelei asociaţiilor şi congregaţiilor catolice din Dieceza de Iaşi care oferă servicii sociale şi
medicale persoanelor aflate în suferinţă. De ce o reţea a asociaţiilor şi congregaţiilor din Dieceza de Iaşi
care oferă servicii persoanelor în suferinţă? Pentru că persoanele care activează în aceste structuri au
răspuns unei chemări - unei vocaţii, aceea de a fi aproape de cei în suferinţă şi acest lucru ne uneşte.

Obiectiv: Dezvoltarea serviciilor sociale pe teritoriul diecezei, în domeniile existente

În anul 2017 rețeaua Programul „Servicii de Îngrijiri la Domiciliu” a fost extinsă cu două Centre de Îngrijire
la Domiciliu: CID Faraoani, jud Bacău și CID Oțeleni, jud Iași. Cele două inițiative reprezintă un model de
parteneriat public privat, finanțarea necesară pentru salariile personalului, spațiile pentru desfășurarea
activității și cheltuielile administrative fiind susținute de consiliile locale. În fiecare centru se oferă servicii
pentru 40 de vârstnici din comunitate.

Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iași este membru fondator și face parte din consiliul director al Asociației Grupul
de Acțiune Locală "Huși - Comunitate incluzivă” ce are drept scop realizarea și implementarea strategiei de
dezvoltare locală a municipiului Huși, jud Vaslui.
În perioada 13-17 februarie 2017, Centrul Diecezan Caritas Iași a avut onoarea de a fi gazda a trei
reprezentanți de seamă ai asociației Caritas Münster, din Germania, respectiv Josef Leenders - președinte,
Heinz-Josef Kessmann - director, Bernhold Möllenhoff - coordonator formare. Scopul vizitei a fost acela de
a cunoaște mai îndeaproape și de a analiza situația actuală a asociației Caritas Iași, dar și de a se familiariza
mai mult cu realitățile sociale complexe care se regăsesc într-un stat european cum este România și
într-un chip deosebit în partea de N-E a țării, considerată printre cele mai sărace regiuni ale Uniunii
Europene.
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Obiectiv: Resurse umane profesioniste, motivate si suficiente
Management eficient al RU

Obiectiv: Promovarea intensă și pro-activă a imaginii Caritas

Pelerinaj la Sanctuarul Marian de la Cacica
Începând cu anul 2009, în Dieceza de Iași, la
Sanctuarul Marian de la Cacica se desfășoară
pelerinajul bolnavilor și al personalului care lucrează
în cadrul structurilor sanitare și socio-caritative. În
acest an, pelerinajul s-a desfășurat vineri, 12 mai
2017, și a fost organizat de Oficiul pentru Pastoraţia
Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, Serviciul
de Îngrijire la Domiciliu al Centrului Diecezan Caritas
Iaşi, Oficiul Diecezan pentru Pelerinaje, Sanctuarul
Marian de la Cacica şi parohiile Diecezei de Iaşi.
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
Centrul Diecezan Caritas Iași a celebrat, în perioada
29 septembrie - 8 octombrie 2017, împreună cu
persoanele vârstnice dar și alți invitați, Ziua
Internațională
a
Persoanelor
Vârstnice.
Evenimentele au fost organizate de echipele
Centrelor de Îngrijire la Domiciliu Caritas din Iași,
Iugani, Oțeleni, Suceava, Roman, Huși, Pârgărești
(Satu Nou și Nicorești), Valea Mare și Faraoani, în
colaborare cu Parohiile Romano-Catolice, Consiliile
Locale și Județene, dar și alți parteneri locali.
Un milion de stele
Duminică, 12 noiembrie 2017, a avut loc cea de-a XI
a ediție a campaniei de solidaritate și strângere de
fonduri UN MILION DE STELE. Acțiunea s-a realizat în
10 localități din Moldova. În Iași, tematica
evenimentului a fost solidaritatea față de copiii și
familiile în nevoie, beneficiari ai programelor Caritas
și în celelalte 9 localități s-au strâns fonduri pentru
susținerea programului de îngrijire la domiciliu.
Fondurile strânse cu acestă această ocazie,în
cuantum de 16.957 lei, au fost utilizate pentru a oferi
cadouri și pachete cu produse alimenatare
beneficiarilor din carul programelor sociale.

Centrul Diecezan Caritas Iași

Formare continuă
În perioada 24-26 aprilie 2017, directorii și
coordonatorii de programe și de Centre au
participat la un curs de Leadership realizat de
specialiștii de la Progress Art, în cadrul proiectului
„Caritas - Oportunități pentru viitor”, finanțat de
asociația „Renovabis” din Germania.
În perioada 27-28 martie 2017, la Centrul „Gaudium
et Spes” din Traian, am trăit intens două zile de
reculegere, ca timp de pregătire pentru sărbătoarea
Paștelui și de meditație la activitatea noastră zilnică.
Părintele spiritual, care ne-a însoțit în aceste zile, a
fost Mons. Grigore Duma, unul dintre fondatorii
Caritas Iași.
Episcopia Romano-Catolică Iași, prin Oficiul pentru
Pastorația Sanitară, în colaborare cu Centrul
Diecezan Caritas Iași a organizat joi, 21 septembrie
2017, un seminar regional la care au participat
specialişti din domeniul îngrijirii şi asistenţei
persoanelor vârstnice cu tema „Etica îngrijirii
bolnavului - aspecte creștine”.
În cadrul proiectului DARE, finanțat de Caritas
Austria, au avut loc activități de formare
profesională continuă respectiv:
- în luna octombrie, s-a desfășurat cursul de formare
ce vizează programul Parlamentul Copiilor care a
avut ca scop instruirea și perfecționarea angajaților
programului DARE.
- în luna noiembrie s-au realizat două cursuri de
formare profesională adresate specialiștilor din
cadrul programului „Don Bosco”, implicați în
proiectul DARE: primul, după metoda SOLE, a avut
ca scop instruirea și perfecționarea angajaților
programului DARE și au vizat îmbunătățirea
imaginației creative, a aspirației, a rezilienței, a
gândirii critice și a motivației; al doilea curs de
formare a fost pe tematica Mindfulness.
În perioada 21-22 noiembrie 2017, un grup de 5
angajați ai Centrului Diecezan Caritas Iași au
participat la un workshop pe tema Protecției
copilului, organizat de Organizația Child Rights
Information Center Moldova și a avut drept scop
sprijinirea organizațiilor prezente în a-și contura o
politică de protecție a copilului, adaptată realității
organizaționale și în complementaritate cu
categoriile de beneficiari cu care fiecare lucrează.
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Obiectiv: Resurse umane profesioniste, motivate și suficiente
Management eficient al RU
Formare profesională
Prin intermediul departamentului de Formare
profesională venim în sprijinul persoanelor care
doresc să urmeze cursuri de formare profesională
susținute de formatorii specialișți din cadrul
organizației. În decursul anului 2017 au fost
organizate cursuri de formare profesională pentru
persoane interesate de perfecționare în domeniu
socio-medical, respectiv 3 serii de Îngrijitoare
bătrâni la domiciliu și 2 serii de Infirmieră.
De o parte și de alta a Prutului, aceeași familie
Caritas!
În zilele de 21 și 22 iulie, Centrul Diecezan Caritas Iași
a primit vizita unei delegații formată din 17
persoane de la Caritas Moldova din Chișinău în
frunte cu directorul acestuia, domnul Andrei
Bolocan. Vizita a avut nu doar scopul de a ne
cunoaște mai bine între noi dar și de a împărtăși din
experiențele noastre. De asemenea, câțiva colegi
din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași, în frunte
cu directorul general, preotul Egidiu Condac, au
avut și rolul de traineri în cadrul unui program
tematic în care au prezentat, folosind metode
interactive, subiecte de interes pentru echipa
Caritas Moldova care au vizat modalități de
comunicare, abilități necesare pentru lideri,
motivații spirituale.
Menţinerea
voluntariat

și

dezvoltarea

reţelei

de

Ofertă de nerefuzat - Hai la Voluntariat. Pe data de 3
Martie 2017 Centrul Diecezan Caritas Iași a
participat la Târgul de oferte de practică, voluntariat
și internship în domeniul asistenței sociale, care a
fost organizat de către Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Filosofie și Științe
Social-Politice - Departamentul de Sociologie și
Asistență socială și a avut 8 instituții participante.
O parte din cei 69 de voluntari care s-au înscris în
cadrul târgului de voluntariat, au participat pe data
de 23 martie 2017, la o activitate de formare în care
s-a pus accentul pe importanța voluntariatului.
Centrul Diecezan Caritas Iași

În luna aprilie, voluntarii Centrului de Resurse
pentru Familii au fost implicați într-o activitate
antrenantă și cu totul nouă, ei fiind îndemnați la
implicare cu energie, idei și propuneri, astfel încât să
putem contura împreună viitoare oportunități de
fundraising ce se doresc a fi realizate. 22 de voluntari
și practicieni au răspuns pozivit invitației noastre de
a petrece împreună 3 ore antrenante și pline de idei,
astfel încât am ales să ne și jucăm, să împărtășim
păreri, opinii, experiențe de viață și, mai ales, am
avut ocazia de a ne cunoaște mai bine pentru a ne
forma pe noi, ca o echipă unită.
În luna noiembrie, 11 voluntari ai Centrului de
Resurse pentru Familii, au avut parte de o experiență
nouă atât pentru Centrul în care activează cât și
pentru ei ca parte activă a echipei, participând la un
antrenant team-building ce a avut ca principal scop,
pe de o parte dezvoltarea abilităților de comunicare
și lucru în echipă, iar pe de altă parte oferirea unei
alternative de petrecere a timpului liber și
cunoaștere reciprocă.
Pe data de 9 decembrie am sărbătorit voluntarii și
voluntariatul în cadrul celei de-a 15 a ediții a Galei
Voluntarilor Caritas. Tematica de anul aceta a fost
emoticons party.
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Obiectiv:
Menținerea resurselor de finanțare
existente și diversificarea surselor de
finanțare interne și externe

În anul 2017 am avut 3 proiecte finanțate de consilii
județene prin Legea 350/2006, aceste fonduri fiind
destinate Centrelor de Îngrijire la Domiciliu.
Aceste proiecte au fost contribuit la dezvoltarea
serviciilor destinate persoanelor vârstnice din
județul Iași, în scopul îmbunătățirii calității vieții,
combaterea excluziunii sociale și creșterea
accesului la servicii socio-medicale.
Proiectul finanțat de Consiliul Județean Suceava are
titlul SENIORI ACTIVI INTR-O COMUNITATE
INFORMATA. SPRIJIN PENTRU SENIORII NOSTRI,
buget de 15.000 lei
Proiectul finanțat de Consiliul Județean Bacău are
titlul SERVICII INTEGRATE PENTRU VÂRSTNICI, buget
de 35.000 lei
Proiectul finanțat de Consiliul Județean Iași are titlul
SPRIJIN INTEGRAT PENTRU VÂRSTNICI, buget de
25.000 lei
Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don
Bosco", implementează, în perioada 1 iunie 2017 31 mai 2019, Proiectul DARE, finanțat de Caritas
Austria, un proiect de intervenție integrată, destinat
copiilor
din
medii
defavorizate.
DARE
(Dream-Achieve-Realize-Expres) este un proiect
pilot adresat copiilor, de educare și inovație socială.
Bazat pe 3 piloni de bază, DARE înseamnă:
- crearea unui mediu prin care copiii să învețe în
mod autonom, cu ajutorul tehnologiei, prin metoda
SOLE;
- Parlamentul Copiilor care va da voce copiilor ce vor
fi încurajați să dezvolte proiecte sociale în
comunitate;
- Parenting, pentru dezvoltarea abilităților
parentale;
De asemenea, proiectul DARE va pune accentul și
pe dezvoltarea organizațională a asociaței.

Centrul Diecezan Caritas Iași

Proiecte europene finanţate prin Programul
Operaţional Capital Uman
Titlu proiectului Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru
zonele urbane marginalizate din municipiul Huși,
județul Vaslui
Obiectivul General este dezvoltarea locala a
municipiului Husi din judetul Vaslui, plasata sub
responsabilitatea
comunitatii,
in
vederea
combaterii saraciei si excluziunii sociale.
Solicitant: Primăria Municipiului Huși
Parteneri: Centrul Diecezan Caritas Iași, Ascedo
International SRL
Titlu proiectului Servicii Integrate pentru o
Comunitate Incluzivă în Huși
Scopul proiectului este acela de a creste gradul de
incluziune sociala, combaterea saraciei si a
discriminarii in comunitatea marginalizata din
orasul Husi, Judetul Vaslui, prin oferirea de servicii
integrate pentru 560 de persoane apartinand
grupului tinta vizat.
Solicitant: Fundatia Star of Hope Romania
Parteneri: Primăria Municipiului Huși, Centrul
Diecezan Caritas Iași, Şcoala Gimnazială "Anastasie
Panu" Huşi, DAL Consulting SRL
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Obiectiv:
Menținerea resurselor de finanțare
existente și diversificarea surselor de
finanțare interne și externe

Activităţi Fundraising
În perioada ianuarie-mai 2017, s-a desfășurat
campania de responsabilitate socială 2%. Anul
acesta sloganul campaniei a fost Susține cu 2%
pentru că îți pasă 100%. Fondurile obținute se vor
utiliza pentru beneficiarii programelor Caritas.
Spectacole și evenimente caritabile pentru
susţinerea Serviciilor de Îngrijire la Domiciliu
25 mai 2017, la Căminul cultural din Iugani s-a
desfășurat spectacolul caritabil de muzică, dans și
teatru intitulat Artiști pentru bunici, organizat de
Centrul Diecezan Caritas Iași în strânsă colaborare
cu Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Mircești. În
această zi de sărbătoare ne-am adunat cu toții
pentru a participa la programul pregătit de eroii
acestei zile, ,,nepoții” comunității din Iugani.
Concerte caritabile pentru vârstnici
Centrul Diecezan Caritas Iași, prin Programul
Servicii de Îngrijire la Domiciliu, a organizat în
Centrul Diecezan Caritas Iași

perioada 29 septembrie - 1 octombrie o serie de
concerte caritabile, în colaborare cu Parohiile
Romano-Catolice Iași, Oțeleni, Satu Nou, Faraoani,
Valea Mare și Suceava.
Fondurile colectate sunt folosite pentru susținerea
activității Centrelor de Îngrijire la Domiciliu.
Concertele au fost susținute în următoarele locații:
• IAȘI, Concert susținut de corul de tineri „Juvenes
Ecclesiae” al Catedralei Romano-Catolice Iași
• OȚELENI, Concert susținut de corul parohial al
Bisericii Romano-Catolice „Sfânta Ana” Oțeleni;
• VALEA MARE, Concert susținut de corul de copii
„Mesagerii bucuriei” al Bisericii Romano-Catolice
„Sfântul Mihail” Valea Mare
• FARAOANI, Concert susținut de corul parohial al
Bisericii Romano-Catolice „Sfântul Anton de
Padova” Faraoani
• SATU NOU, Concert susținut de corul parohial al
Bisericii Romano-Catolice „Sfântul Mihail” Satu Nou
• SUCEAVA, Concert susținut la Biserica RomanoCatolică Suceava - „Sfântul Ioan Nepomuk” de
Cvartetul vocal Cantabile, înfiinţat în anul 2011,
profesori la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”
Suceava

Obiectiv:
Menținerea resurselor de finanțare
existente și diversificarea surselor de
finanțare interne și externe

Colecte
Colecta din a doua duminică a Postului Mare,
12 martie a.c. a fost destinată Centrului Diecezan
Caritas Iaşi şi reprezintă participarea credincioșilor
la susţinerea activităţii centrelor de îngrijire la
domiciliu care sunt prezente în Dieceza de Iaşi, în
cadrul Programului „Servicii de Îngrijire la
Domiciliu. Suma de 95.039 lei strânsă în cadrul
acestei colecte a fost folosită pentru oferirea de
servicii socio-medicale persoanelor vârstnice
imobilizate la pat sau la domiciliu.

Campania Întoarce-ţi privirea spre casă
dedicată serviciilor de îngrijire la domiciliu a
debutat pe data de 01 decembrie 2017 si se
desfasoară în colaborare cu parohiile catolice din
diaspora. Timp de doua luni credincioșii din
diaspora vor avea ocazia sa contribuie la sustinerea
serviciilor destinate persoanelor varstnice aflate in
suferinta.

Colecta din a doua duminică de Advent, 10
decembrie a fost destinată centrelor de plasament
de pe teritoriul decezei, respectiv pentru Centrul de
Plasament Sf. Iosif, program al asociației Centrul
Diecezan Caritas Iași și pentru Casa de Copii „Sf.
Maria” din Barați. În cadrul acestei colecte a fost
strânsă suma de 43.674 lei ce a fost folosită pentru
susținerea activităților din cadul Centrului de
Plasament Sf. Iosif.

Sponsorizări internaţionale
Fundația DKM a Casei de Creditare și Caritas
Munster au donat 10.000 de euro pentru cele două
centre Don Bosco. Fondurile au fost donate pentru
asigurarea mesei de prânz pentru cei 50 de
beneficiari ai celor două centre.
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Evenimente de strângere de fonduri

În vederea oferirii serviciilor sociale
specializate în cadrul programelor Caritas
specialiștii implicați în acordrea serviciilor se
preocupă de asigurarea fondurilor necesare
pentru a putea oferi servicii conform
strategiei și viziunii Caritas Iași.
S.C. Conex Distribution S.A a finanțat trei
proiecte: De la familii pentru familii, Sprijin
integrat pentru vârstnici, Dezvoltarea și
promovarea spiritului social-caritativ în
regiunea NE a României. Valoarea totală a
celor trei proiecte a fost de 30.100 lei.
În cadrul domeniului Copii, Tineri, Familii,
creativitatea și originalitatea au fost o
componentă
importantă
în
cadrul
activităților curente, motiv pentru care
specialiștii din cadrul centrelor au organizat
activități care au avut ca principal scop
dezvoltarea spiritului civic și strângerea de
fonduri pentru realizarea activităților.
Evenimentele de strângere de fonduri au
debutat cu „Festivalul clătitelor” organizat
de Centrul Don Bosco Iași, pe data de 17
Centrul Diecezan Caritas Iași

De asemenea, în perioada 30 aprilie - 18
iunie 2017, s-a organizat o campanie de
strângere de fonduri „În ritm de caritate” în
beneficiul copiilor proveniți din familii cu
situații sociale dificile.

Cu sprijinul Continental Automotive
România SRL, s-a organizat Tărgul
Mărțișorului și Bazarul de Crăciun. Cele două
evenimente caritabile sunt de fundraising
pentru beneficiarii copii, tineri și familii ai
centrelor noastre, dar și un eveniment de
vizibilitate al sectorului social, dorind să
dovedim faptul că ONG-urile și companiile
pot conlucra spre atingerea aceluiași țel: de
a face o lume mai bună.

Scopul acestei campanii este de a sensibiliza
comunitatea cu privire la necesitatea
implicării sociale și de a strânge fonduri
pentru asigurarea mesei de prânz și a
rechizitelor pentru 20 de copii, beneficiari ai
Fundației Iosif și 25 de copii din cadrul
Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri
„Don Bosco”.

Pe data de 5 mai 2017, au fost deschise
oficial porțile către vise, prin intermediul
celor care au dus caritatea la rang de artă,
participând la spectacolul caritabil „Porți
deschise către vise". Evenimentul a avut ca
scop strângerea de fonduri pentru copiii
care sunt beneficiari ai Centrului de resurse
pentru copii și tineri „Don Bosco”.

„În ritm de Caritate" a fost titlul unui concert
caritabil care s-a organizat în cele trei
parohii romano-catolice din Iași (Adormirea
Maicii Domnului, Sf. Tereza și Sf. Anton) la
parohia Sf. Tereza din Roman și la parohia
din Buruienești, jud. Neamț.

Pe data de 08 Iunie, la Harmony Cafe din
Iași, Centrul de Resurse pentru Familii, a
organizat cu entuziasm a doua ediție a
Concertului Caritabil, de această dată
aducând cu sine un titlu sugestiv și anume
„Voci pentru Familii”, cu scopul strângerii de

februarie, un eveniment dedicat vacanței
mult visate. Copiii din cadrul Centrului au
avut ocazia să își dezvolte abilitățile de viață
independentă.

fonduri pentru proiectul „Biblioteca pe roți”.
Pe data de 01 iulie 2017, la Ștrandul
Municipal din Iași, am făcut împreună valuri
și am fost parte antrenantă într-o colorată
galerie pentru cele două proiecte ale
Centrului Diecezan Caritas Iași, „Spre
înălțimi, spre vise!” (Centrul de Resurse
pentru copii și tineri „Don Bosco”) și
„Biblioteca pe roți” (Centrul de Resurse
pentru Familii) înscrise în acest an în cadrul
celui mai mare eveniment de strângere de
fonduri, Swimathon 2017.
Ultimul weekend al lunii iulie 2017 a adus
pentru Centrul de Resurse pentru Familii nu
doar soare, căldură și culoare ci și un nou
eveniment caritabil aflat la prima ediție,
supranumit generic „Festival pentru Familii”,
un eveniment ce și-a propus să implice
comunitatea ieșeană în cadrul activităților
specifice de strângere de fonduri și suport
pentru familiile defavorizate.
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Pespective pentru anul 2018

Conform strategiei Centrului Dicezan Caritas Iași pentru perioada 2017-2021, în anul
următor vom continua derularea de activități destinate persoanelor vulnerabile prin
intermediul celor 4 programe sociale specializate : Serviciul de Îngrijire la Domiciliu,
Centrul de Resurse pentru copii și Tineri Don Bosco, Centrul de Plasament Sf Iosif și
Centrul de resurse pentru Familii.

Centrul Diecezan Caritas Iași

Anul 2018 va debuta cu 4 proiecte europene, vom păși pe un nou drum, cu noi parteneri
și provocări. Trei proiecte sunt destinate comunităților marginalizate din regiunea
Moldovei, respectiv Orașul Târgu Frumos, Comuna Stolniceni Prăjescu jud Iași și Comuna
Preutești jud Suceava. Aceste proiecte au scopul de a dezvolta și implementa măsuri
integrate prin activitati specifice destinate reducerii riscului de sărăcie și excluziune
socială pentru persoanele din comunitățile marginalizate. Un alt proiect este destinat
susținerii antreprenoriaului în regiunea Nord Est prin oferirea de cursuri de formare
profesională și susținerea beneficirilor pentru înființarea de afaceri în mediul urban.
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