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Centrul Diecezan Caritas Iași este o asociație non-profit,
de utilitate publică,

care activează în domeniul social, din 1991



„Raportul de activitate 2014” al Centrului Diecezan Caritas Iaşi apare cu intenţia de a oferi o 
imagine asupra programelor şi serviciilor care s-au derulat pe parcursul unui an în favoarea 
diferitelor categorii de oameni aflaţi în dificultate.
Centrul Diecezan Caritas Iaşi, în cadrul programului pastoral al Diecezei de Iaşi,  are misiunea 
de a stimula comunitatea creştină să-şi asume cu responsabilitate atenția faţă de persoanele 
care se află în dificultăți economice, educative, sanitare sau relaţionale, etc. În acest sens, 
„Caritas”-ul este braţul operativ al episcopului pentru a fi aproape de cei aflaţi în necaz şi care 
necesită solidaritatea creştină şi intervenţia Bisericii.
Parcurgând acest Raport de activitate pentru anul 2014 se pot constata intervenţiile continue 
ale Centrului Diecezan Caritas Iaşi şi asistenţa competentă şi de înaltă ţinută profesională a 
operatorilor şi voluntarilor, care cu multă dăruire şi angajare au contribuit şi contribuie la 
deschiderea unor orizonturi noi pentru copii, tineri, oameni bolnavi, vârstnici, persoane cu 
dizabilităţi şi continuând cu programe pentru incluziunea socială, proiecte co-finanţate prin 
Fondul social european, pentru cei de aproape sau aflaţi departe de noi.
Dar şi un aspect destul de urgent necesită în ultima vreme o atenţie deosebită din partea 
Centrului Diecezan Caritas Iaşi: familia.
Citim în Raport, că prin Centrul de resurse pentru familii, „pe parcursul anului 2014 s-au oferit 
servicii diversificate, care au avut în vedere îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă, formarea 
socio-educaţională a familiilor aflate în dificultate şi creşterea calităţii vieţii de familie”, Familia 
şi calitatea vieţii din familie este o preocupare constantă actuală a Bisericii, atât la nivelul 
Diecezei de Iaşi, dar şi pe plan mondial, prin Sinodul bienal al episcopilor, care are în centrul 
atenţiei tocmai familia cu multiplele ei probleme şi provocări. Salutăm şi exprimăm gestul 
nostru de preţuire pentru operatorii Caritas implicaţi în acest program.
Papa Francisc spunea într-un mesaj din 2013 că noi „trebuie să trăim viaţa ca un dar de oferit 
altora, nu ca o comoară de păstrat”. Succesul în domeniul Caritas este dat tocmai de această 
capacitate de „a oferi” semenilor noştri aflaţi în dificultate acea rază de speranţă că vor fi 
respectaţi şi trataţi în demnitatea lor de fii ai lui Dumnezeu. „Caritas”-ul trebuie să genereze şi 
să transmită caritate.
Sărăcia este un fenomen, care din păcate, este în continuă creştere. Nu totdeauna este vorba 
de „sărăcia materială”; în ultima vreme sunt prezente simptomele unei „sărăcii existenţiale”, 
mai ales la nivelul tinerelor generaţii.
Noi, creştinii, suntem chemaţi să uşurăm această suferinţă, fie cea cauzată de „sărăcia 
materială”, fie cea umană şi psihologică, care deseori merg împreună. Avem datoria de a arăta 
că aceste persoane nu au rămas singure cu problemele lor, că au o demnitate umană şi creştină 
şi că pot juca un rol activ în societate. Şi în această privinţă li se poate oferi mult.
Suntem bucuroşi să constatăm, că în faţa acestor unor asemenea situaţii, Centrul Caritas Iaşi 
împreună cu cele două filiale din Bacău şi Roman, prin diferitele programe şi servicii, au căutat 
să contrasteze sărăcia crescândă în diferitele sale manifestări şi să ajute persoanele să-şi  
regăsească curajul vieţii.
Pentru întreaga muncă depusă de operatorii de la Centrele Caritas, voluntarilor, tuturor 
donatorilor, care dăruiesc din resursele lor economice pentru ca proiectele şi serviciile să poată 
funcţiona, împreună cu Preasfinţitul nostru Episcop Petru Gherghel, vă mulţumim şi vă felicităm 
pentru tot ceea ce faceţi în numele „carităţii” şi pentru promovarea „carităţii”.

Domnul, care ne-a chemat şi v-a înrolat în slujirea Bisericii locale de Iaşi prin „caritate”, să vă 
însoțească mereu cu Duhul său şi binecuvântarea sa!

Aurel Percă
Episcop auxiliar



Vă invit să parcurgeți raportul 2014 al Centrului Diecezan Caritas Iași împreună cu noi, 
angajați și voluntari, încercând să ne închipuim că suntem într-un adevărat șantier, nu în 
care se construiesc clădiri, dar într-un șantier social, în care se lucrează mai ales pentru 
oamenii cei mai vulnerabili, pentru cei săraci, pentru cei singuri, bolnavi, marginalizați.
În acest vast șantier avem ocazia să ne întâlnim cu toate categoriile din societate. Marea 
artă este însă aceea de a găsi cele mai bune și eficiente forme prin care să punem oamenii 
să interacționeze, în așa fel încât să se dezvolte spiritul de solidaritate iar transferul de 
bunuri materiale și spirituale să creeze echilibrul, armonia și pacea de care toți avem 
nevoie.
 
Proiectele și acțiunile realizate în anul trecut de lucrătorii și voluntarii C. D. Caritas din 
județele Iași, Bacău, Neamț, Suceava și Vaslui au mai adăugat câteva elemente de 
dezvoltare dar mai ales au contribuit la formarea și modelarea unei mentalități de a-și 
descoperi fiecare valoarea pe care a primit-o de la însuși Dumnezeu, Creatorul, valoare 
pe care să o pună în slujba binelui comun și în folosul semenilor. 

Știm foarte bine cu toții că de construit va fi întotdeauna, etapă după etapă, fiecare fiind 
chemat să-și aducă partea lui  de contribuție. De aceea pentru anul următor ne-am propus 
să lucrăm atât la structură cât și la finisaje. Ne dorim să intensificăm eforturile pentru 
creșterea calității serviciilor oferite dar și pentru o reîmprospătare a motivației caritabile 
a angajaților și voluntarilor prin cursuri de formare continuă. Vom fi atenți și la coeziunea 
creată prin promovarea parteneriatelor cu mediul public și privat și prin inițierea 
proiectelor de economie socială care au menirea de a oferi noi legături durabile între 
producție, piață și societate. Nu vom neglija nici activitățile necesare pentru promovarea 
unei atitudini pozitive față de muncă, prin încurajarea diferitelor categorii ale populației 
să recurgă la module și cursuri de instruire pentru a obține competențe profesionale. 
Astfel le vor crește șansele de lansare pe piața muncii.

Despre toate acestea și multe altele veți putea afla în paginile acestei broșuri dar mult 
mai mult veți experimenta vizitându-ne la locurile noastre de muncă, unde vă așteptăm 
mereu cu plăcere, să schimbăm impresii și să învățăm unii de la alții.

Mulțumim tuturor colaboratorilor, partenerilor, sponsorilor și oamenilor de bunăvoință 
care într-un mod sau altul și-au făcut simțită prezența în șantierul nostru. Contăm pe 
susținerea dumneavoastră și a multor altora și în continuare.

Pr. Egidiu Condac
Director C.D.Caritas Iași



Centrul de plasament „Sf. Iosif”

Activităţi de pregătire a lecţiilor |  Pedagogul social organizează şi participă 
direct la activitatea de pregătire a lecţiilor beneficiarilor alături de o echipă 
de voluntari cu care colaborează. 

Activităţi cultural-recreative | În colaborare cu diferite instituţii sau alte 
proiecte ale Centrului Diecezan Caritas Iaşi se organizează piese de teatru, 
spectacole, teatru de păpuşi, clownerie, ateliere de creaţie video, participare 
la concursuri lansate de diverse instituţii de învăţământ sau de cultură cu 
fotografii sau filmuleţe. Se organizează vizite la muzee, mănăstiri, participări 
la spectacole de teatru, circ etc. 

Activităţi de socializare | Copiii sunt încurajaţi să dezvolte relaţii în 
microgrupuri şi macrogrupuri  sociale: 
- relaţii de familie – majoritatea beneficiarilor Centrului de plasament, pe 
perioada vacanţei, merg în familiile lor sau în alte familii dispuse să le acorde 
educaţie şi îngrijire; 
- relaţii în grupul şcolar – copiii au activităţi şcolare şi extraşcolare împreună 
cu colegii lor de clasă.

Activităţi cu scopul formării autonomiei personale | Beneficiarii Centrului 
sunt angajaţi în activităţi casnice, în care se urmăreşte crearea propriei 
autonomii în sensul formării unei capacităţi de autogestiune:
- autonomie socială - însuşirea regulilor de ordine interioară; participarea la 
activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere a dormitorului, a sălii de zi, 
bucătăriei, sălii de mese, capelei;
- autonomia şi manipularea financiară  - copiii şi tinerii sunt implicaţi în 
activităţile administrative ale Centrului.



- realizarea unui atelier de pictură în cadrul căruia beneficiarele au avut 
posibilitatea să-si însușească, sau să-și dezvolte abilități artistice, care să le 
ajute în modelarea personalității;
- participarea beneficiarelor Centrului de plasament la o acțiune comună cu 
programul „Serviciul de Îngrijire la Domiciliu”, dedicată zilei de 8 martie;
- pregătirea de felicitări și origami de către beneficiarele Centrului de 
plasament , în vederea oferirii mamelor și celorlalte persoane de sex feminin 
din familia de origine sau lărgită, după caz;
- deplasarea în cadrul familiilor de origine sau lărgite a beneficiarelor cu ocazia 
vizitării  acestora în vacanța de vară și iarnă;
- înscrierea a două dintre beneficiare la un curs de actorie;
- colaborarea cu D.G.A.S.P.C. Iași- Serviciul Rezidențial;
- implicarea beneficiarelor de vârstă mai mare, în activități cu caracter 
pedagogic, având ca și grup țintă beneficiarele mai mici;
- organizarea unui atelier de artizanat în cadrul căruia se realizează diverse 
figurine confecționate din mărgeluțe;
- organizarea unui atelier de teatru, în cadrul căruia beneficiarii Centrului sunt 
introduși, cu ajutorul specialiștilor de la Facultatea de Teatru, în tainele 
actoriei, urmând ca ulterior, după însușirea cunostințelor și abilităților 
specifice să susțină reprezentații publice;
- realizarea unui atelier de confecționat  felicitări, care au fost  oferite cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă.

Pelerinajul de la Cacica | În cadrul Centrului de Plasament, în anul 2014 s-au 
organizat diverse activităţi cu scopul formării responsabilităţii sociale şi umane 
în general, astfel și anul acesta am avut privilegiul de a participa  în luna mai cu 
beneficiarele Centrului,  la  pelerinajul de la Cacica, unde fetele au fost implicate 
activ în activitățile desfășurate cu ocazia marcării evenimentului intitulat „Ziua 
Bolnavului”, iar în luna octombrie, alături de personalul Serviciului de Îngrijire 
la Domiciliu, am marcat în mod festiv Ziua Vârstnicului.

Alte activități



Programul 
„Servicii de Îngrijire la Domiciliu”

Ziua Mondială a Bolnavului |  A fost și în 2014 un prilej de a realiza activități 
cu caracter special, de a le fi alături beneficiarilor noștri și în alt context decât 
cel obișnuit în care le alinăm suferințele. Cu această ocazie s-a derulat 
acţiunea „Un gând bun pentru semenii noștri”. Aceasta s-a adresat 
persoanelor imobilizate la pat, la domiciliu, cu un risc înalt de izolare socială. 
Membrii echipei CID i-au vizitat și le-au oferit momente speciale care să le 
alunge singurătatea pentru un timp.

Solidaritatea înflorește în luna martie | Continuând tradiția, în perioada 
5-11 martie 2014, Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu” a derulat 
activitatea „Solidaritatea înflorește în luna martie", în colaborare cu colegii 
din alte departamente ale organizației. Cu această ocazie ne-am străduit să 
facem o surpriză plăcută și doamnelor înaintate în vârstă, care își petrec 
timpul în singurătate, vărsând lacrimi de mângâiere ori de câte ori cineva își 
mai aduce aminte de ele. Solidaritatea a constat în organizarea unei activități 
în care am implicat beneficiarii din celelalte departamente (copii, tineri) 
pentru a vizita beneficiarele care nu se pot deplasa, dar care țin tot timpul 
ușa deschisă pentru oaspeți. 

Colecta din Duminica a doua din Postul mare | Tot un gest de solidaritate 
cu persoanele aflate în suferință, a reprezentat și re-editarea realizată de 
către Episcopia Romano-Catolică a Diecezei de Iași a unui eveniment de 
strângere de fonduri numit în cadrul bisericii „colectă". Cu această ocazie, 
persoanele care au participat la liturghiile din Duminica a doua din Postul 
mare, au avut ocazia de a susține activitățile Serviciului de Îngrijire la 
Domiciliu, organizate cu și pentru beneficiarii acestui program. Evenimentul 
se desfășoară anual și reprezintă o formă concretă de îndemn la solidaritate.



Gesturi de binefacere în spiritul Sărbătorilor Pascale | Cu ocazia sărbătorilor 
Pascale s-a desfășurat o acțiune de binefacere constând în oferirea de pachete 
cu alimente, persoanelor de vârsta a treia imobilizate la pat sau la domiciliu, 
care se confruntă zilnic cu diverse probleme de natură materială, financiară, 
socială, medicală, și transmiterea unor gânduri bune și urări specifice acestei 
sărbători din partea membrilor echipei.
Scopul evenimentului a fost acela de a acorda suportul necesar persoanelor 
vârstnice în vederea depășirii dificultăților socio-materiale și trăirii în liniște a 
bucuriei Pascale. 

Pelerinajul persoanelor bolnave de la Cacica |  Sâmbătă, 10 mai 2014, s-a 
desfășurat la Cacica pelerinajul persoanelor care se află în suferință. Acesta 
se realizează anual și anticipează Ziua Bolnavului în Dieceza de Iaşi, declarată 
pentru data de 13 mai. Pelerinajul 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.
Ca în fiecare an, biserica a fost plină de oameni veniți din multe comunități 
catolice ale Diecezei de Iași, pentru a-și alina suferința în rugăciune, pentru a 
medita la suferința și învățăturile Domnului nostru Isus Cristos, care le 
amintește de fiecare dată, la fiecare întâlnire de acest gen, că „nimeni nu e 
singur" și că prin suferință omul se poate descoperi pe sine și prin intermediul 
ei, el poate regăsi și trăi plenar în iubirea pentru aproapele. 

Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice | Începutul lunii octombrie a fost 
marcat de vizite, realizate în cadrul evenimentului „O vorbă bună pentru 
bătrâneţe”. Acesta a fost gândit și programat astfel încât să reprezinte un nou 
motiv de a alunga tristețea și singurătatea beneficiarilor noștri. A fost posibil 
cu ajutorul angajaților și al voluntarilor care s-au implicat cu bucurie în 
speranța că vor culege cât mai multe zâmbete și lacrimi de mulțumire de pe 
chipurile brăzdate „bunicilor" noștri.

Vizite la domiciliu cu ocazia sărbătorilor de Crăciun  | În cadrul seriei de 
activități de socializare realizate pentru beneficiarii imobilizați la domiciliu, 
care datorită situației familiale își petrec timpul în singurătate, am realizat și 
cu ocazia acestei sărbători, în fiecare dintre cele 15 centre de îngrijire la 
domiciliu pe care le administrăm, vizite la domiciliu cu scopul de a aduce și în 
casele acestora ceva din atmosfera Sărbătorii de Crăciun.
Astfel, s-au organizat grupuri de colindători, s-au oferit pachete cu alimente, 
s-au făcut urări de sărbători, și alte gesturi oferite beneficiarilor într-un 
adevărat spirit de sărbătoare!



Centrul de Resurse pentru Familii

Primăvara: speranță, încredere, responsabilitate | În luna martie 2014, 
Centrul de Resurse pentru Familii a sărbătorit începutul primăverii printr-o 
activitate numită „Primăvara: speranță, încredere, responsabilitate”. În 
cadrul acestei activități participanții au avut ocazia de a  comunica, de a veni 
cu idei inovatoare care să ajute la îmbunătățirea serviciilor noastre, dar și de 
a-i provoca pe beneficiari să lase grijile la ușă, să gândească pozitiv, să 
găsească, împreună cu specialiștii, soluții pentru a ieși din situații nu tocmai 
fericite, dar și să accentueze punctele forte ale personalității fiecăruia.

Să împletim un vis | În preajma sărbătorilor Pascale s-a derulat o campanie 
de strângere de fonduri numită sugestiv „Să împletim un vis”, cu scopul de a 
îmbunătăţi nivelul de trai a 30 de familii şi copii cu vârste cuprinse între 1-14 
ani aflaţi în situaţii de dificultate, aducând astfel speranţă şi lumină pe 
chipurile lor. În urma derulării acestei campanii s-au achiziţionat produse de 
bază în alimentaţie, ajutând astfel beneficiarii noștri să aibă parte de 
sărbători fericite și fără griji.

Amintiri pentru suflet| O altă activitate denumită simbolic „Amintiri pentru 
suflet" a reprezentat o experiență de neuitat pentru copiii din cadrul 
Centrului de Resurse pentru Familii, care s-au putut bucura de o adevărată 
incursiune în istorie și în lumea spirituală prin vizitarea unor obiective 
turistice importante. Entuziasmul copiilor a fost ușor de observat pe chipurile 
lor, la final simțind astfel și recunoștință și satisfacție că am reușit să le facem 
o bucurie imensă micilor noștri ostași.

Ne jucăm ca să-nvățăm | A fost o activitate derulată la începutul lunii 
decembrie prin care i-am invitat pe cei maturi să se implice activ în procesul 
de creștere și educare a propriilor copii, descoperind totodată capacitatea 
celor mici de a discerne între exemple pozitive și exemple negative. Scopul 
acestei activități a fost de a da șansa părinților, dar și voluntarilor Centrului 
să observe interacțiunea părinte – copil și modul în care un simplu gest al 
părintelui poate influența decisiv comportamentul pe termen lung al 
copilului.

Un Crăciun de vis! Împlinește dorințe! | A reprezentat o campanie de 
strângere de fonduri organizată cu scopul de a aduce lumină şi speranţă în 
casa câtorva familii cu o situație financiară precară din judeţul Iaşi în preajma 
sărbătorilor de iarnă. Astfel, beneficiarii și voluntarii Centrului de Resurse 
pentru Familii s-au putut implica activ confecționând obiecte de Crăciun, 
participând şi contribuind astfel în procesul de ameliorare a situaţiilor de 
dificultate prin care beneficiarii noştri trec.



Centrul de resurse pentru copii
și tineret „Don Bosco”

Anul carierei | Pentru a oferi un răspuns la întrebarea „Ce vrei să te faci când 
vei fi mare?", pe parcursul anului 2014, am încercat să le prezentăm copiilor 
posibilitatea de a intra în contact cu o parte din profesiile din ziua de azi. Am 
invitat la Centrele noastre sau am fost noi în vizită la diverse firme pentru a 
cunoaşte mai bine cum e să fii fermier, pompier, militar, stomatolog, cizmar, 
doctor etc, încercând astfel să le îndrumăm paşii educaţionali ce trebuie 
parcurşi pentru a profesa în meseria pe care ei o doresc.

Cursuri de parenting şi de prevenire a consumului de alcool | Alcoolul 
afectează viaţa oamenilor care aleg să-l consume dar şi viaţa celor din jur, 
mai ales a celor mici. În acest sens am înfiinţat „Clubul părinţilor curajoşi". 
Aşa am numit grupul de suport pentru părinţi care a luat startul la Centrul 
„Don Bosco” Buruienești.

Prin aceste întâlniri dorim să spunem STOP alcoolului şi să îi informăm pe 
părinţi despre daunelor provocate de alcool asupra sănătăţii atât fizice, 
mentale cât şi familiale, dar şi să descopere, să conştientizeze mai mult rolul 
lor de părinţi, să înveţe cum să își susţină şi să-și încurajeze copiii, să le 
înţeleagă şi să le corecteze pozitiv comportamentele, să ştie să rezolve 
conflictele copil-părinte, să-şi arate afecţiunea faţă de cei mici. Aceste 
întâlniri au fost realizate de psihoterapeutul Adina Balint în colaborare cu 
asistentul social al Centrului.

Campusuri de vară| În localităţile Iaşi, Buruienești şi Roman au fost realizate 
3 campusuri pentru copii. Acestea au avut teme diferite, adaptate în funcţie 
de specificul problemelor cu care se confruntă, reuşind astfel să îi scoatem 
pe copii din rutina zilnică, oferindu-le posibilitatea de a petrece timpul liber 
într-un mod constructiv şi distractiv.

Campania „Crăciunul într-o cutie”  | A fost realizată în luna decembrie în 
colaborare cu organizaţia „Round Table” din Germania. Campania a avut 
scopul de a oferi cadouri pentru 8000 de copii din regiunea Moldovei. Cu 
această ocazie copiii au simţit cu adevărat ce înseamnă Crăciunul, bucuria 
de a primi şi de a dărui. Cele 8000 de cutii ambalate ca de sărbătoare au 
ajuns în cele mai sărace colţuri ale Moldovei, aducând zâmbete pe chipurile 
celor care, cu grijă, le-au desfăcut cunoscând atunci magia unor sărbători de 
iarnă adevărate.

În anul 2014, în cadrul programului „Don Bosco”, au fost implicaţi un număr 
de 70 de beneficiari asistaţi zilnic şi un număr de peste 8000 de copii implicaţi 
în activităţile comunitare din regiunea Moldovei.



Program de intervenții în situații 
de urgență și calamități naturale

Consultanță I Experiența dobândită de Centrul Diecezan Caritas Iași în 
programele de intervenție după inundațiile care au afectat zona Moldovei în 
ultimii 10 ani, a fost transmisă altor colegi mai puțin experimentați în astfel 
de programe.
Serbia și Bosnia au fost lovite în luna mai de inundații catastrofale, iar 
Organizațiile Caritas din cele două țări au avut nevoie de ajutor pentru a 
interveni cât mai bine în zonele afectate.

Ajutor internațional I C. D. Caritas Iași a oferit, împreună cu echipele 
internaționale, consultanță colegilor de la Caritas Serbia, imediat după 
producerea inundațiilor din luna iunie până în decembrie 2014, atât prin 
intervenții concrete în teren dar și prin conceperea de programe pentru 
ajutorarea celor afectați.
Au fost organizate training-uri pentru echipe, în vederea realizării  anchetelor  
sociale pentru identificarea nevoilor persoanelor afectate, pentru 
organizarea distribuțiilor de bunuri și pentru a selecta persoanele cele mai 
vulnerabile din comunitățile afectate.
Rezultatele au fost vizibile: 13.000 de familii au primit pachete cu alimente 
și produse de igienă personală, 400 de familii au primit materiale de 
construcții și suport tehnic pentru reparația caselor, 62 de familii au primit 
sobe, iar 800 de familii au primit lemne de foc pentru iarnă.

Planuri de viitor I Pentru anul 2015 ne propunem să fim alături de colegii 
din Serbia în implementarea a două programe: programul agricol și 
reducerea riscului de dezastre.

Astfel, familia Centrului Diecezan Caritas Iași este vie și nu rămâne doar un 
cuvânt frumos folosit în descrieri și rapoarte, dar își găsește sensul în acțiuni 
concrete de colaborare în vederea suținerii celor care au nevoie de noi!



Servicii de Kinetoterapie la domiciliu | Proiectul este în parteneriat cu 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, secţia Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași și constă în oferirea de 
servicii kinetoterapeutice persoanelor cu dizabilităţi. Serviciile sunt realizate 
de către studenţi din anul terminal şi masteranzi, fiind supervizaţi de un 
specialist în domeniu. Oferirea serviciilor de kinetoterapie are ca scop 
îmbunătăţirea funcţiilor neuromotorii ale persoanelor cu dizabilităţi şi a stării 
lor de sănătate. 

Aspecte practice ale kinetoterapiei la domiciliu | Prin această acțiune s-a 
urmărit atât marcarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități care 
se sărbătorește în fiecare an pe data de 3 decembrie, precum și creșterea 
calității vieții pentru familiile în care conviețuiește un membru cu dificultăți 
de sănătate.

La eveniment au participat aparținătorii persoanelor cu dizabilități și 
studenții voluntari în cadrul programului de Servicii de kinetoterapie la 
domiciliu, prezentările practice fiind susținute de  către Marius Neculăeș, 
asistent universitar la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Specializarea 
Kinetoterapie și Motricitate Specială din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași. 

Christmas Bazar | Activitatea s-a organizat în cadrul firmei 
„Continental-Corporation”, în data de 10 decembrie 2014, și a urmărit 
strângerea de fonduri pentru a aduce un zâmbet pe chipul copiilor cu 
dizabilităţi, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun.

Au fost expuse spre vânzare un număr de aproximativ 300 de obiecte  
hand-made din fimo și croșet cum ar fi: decorațiuni de Crăciun, brățări, 
semne de carte, cercei, inele, coliere, broșe, pamblici, fulare și căciuli.

Centrul de Resurse pentru 
Persoane cu Dizabilităţi 
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Departamentul de Voluntariat 

Campania „Ajută cu 2% pentru că îți pasă  100 %!” | A fost organizată pentru 
al nouălea an consecutiv în perioada 15 februarie – 23 mai cu scopul de a 
convinge persoanele să aleagă în mod responsabil unde să fie direcţionat 
acest procent din impozitul pe venit. Aproximativ 600 de persoane au ales 
în acest an să sprijine beneficiarii Centrului Diecezan Caritas Iaşi.  

Două marșuri pentru viață | 23 martie 2014 „Marșul pentru viață”  cu tema  
„Adopția, o alegere nobilă”, „1 iunie - Ziua copilului născut şi nenăscut“. 
Aceste evenimente au avut ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la dreptul la viață al copilului. Cele două acțiuni au fost organizate de 
Departamentul „Pro Vita” al bisericii ortodoxe și de către Asociaţia 
Studenţilor  Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi, C. D. Caritas Iași 
fiind partener la acțiunile de sensibilizare a opiniei publice cu privire la 
dreptul la viață al copilului.

Campania Un milion de stele | Voluntarii C. D. Caritas Iași s-au implicat activ 
în buna desfășurare a celei de-a opta ediție a campaniei.
Scopul evenimentului  a fost de a sensibiliza membrii comunității pentru a-și 
manifesta solidaritatea față de cei nevoiași.

Institutul Teologic Romano-Catolic | 18 studenți din anul V de la Institutul 
Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, realizează activități de voluntariat în 
patru proiecte ale asociației: Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, 
Centrul de Resurse pentru Familii, Centrul de Resurse pentru copii și tineret 
„Don Bosco” și la Centrul de Plasament „Sf. Iosif”.

Spitalul „Sf. Maria” | De 2 ori pe săptămână, voluntarii au supravegheat 
copii de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi, în spaţiul de joacă destinat acestora, au 
animat grupurile de copii prin jocuri şi au oferit suport educaţional.

Ziua Internațională a Voluntariatului | Centrul Diecezan Caritas Iași a 
sărbătorit în ziua de 4 decembrie 2014, a douăsprezecea ediție a Galei 
Voluntarilor.

Pe parcursul anului 2014, s-au implicat în programele noastre, aproximativ 
70 voluntari, din care 35 au fost recrutați și formați pe parcursul anului. 



Servicii de Evaluare, Formare și Incluziune - S.E.F.I.

Proiecte cu finanțare europeană

Obiectivul proiectului 
Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare pentru 630 de persoane inactive, 
şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane care au 
părăsit timpuriu şcoala, din care peste 48% sunt femei, din Regiunile 
Nord-Est şi Nord-Vest, pentru a intra sau reveni pe piaţa forţei de muncă, pe 
parcursul a 18 luni. 

Scopul proiectului
Reducerea șomajului și creșterea ocupării în rândul grupului țintă, prin 
realizarea unei rate de ocupare de cel puțin 13%. 
Grupul țintă cu care se lucrează în acest proiect este format din 630 de 
persoane inactive, şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi 
persoane care au abandonat de timpuriu şcoala. 
Proiectul se adresează atât șomerilor tineri între 16-24 de ani, șomerilor 
peste 45 de ani, cât și șomerilor de lungă durată, tineri și adulți, care nu au 
nicio calificare sau calificările acestora nu mai corespund cu cerințele de pe 
piața muncii.

Rezultatele proiectului
• 4 Centre de Servicii de Evaluare, Formare şi Incluziune S.E.F.I. funcționează 
în regiunile Nord-Est şi Nord-Vest, oraşele Iaşi, Bacău, Roman și Cluj-Napoca; 
• 4 Job-Cluburi au fost create în localităţile Iaşi, Bacău, Roman şi la Cluj 
Napoca, pentru facilitarea accesului la ocupare a persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă;
• 341 de persoane au beneficiat până acum de servicii integrate de evaluare, 
consiliere, orientare şi mediere în scopul incluziunii pe piaţa muncii;  
• 200 de persoane au fost calificate în una din meseriile: Confecţioner 
asamblor textile, Tehnician maseur, Cosmetician, Cameristă, Îngrijitoare 
bătrâni la domiciliu, Patiser, Agent pază, Masaj, Operator introducere, 
prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză;
• 18 persoane au fost angajate prin activitățile de consiliere și mediere 
profesională din cadrul proiectului;
• acreditarea solicitantului ca furnizor de formare profesională în meseriile: 
Confecţioner asamblor textile, Cosmetician, Cameristă, Masaj, Operator 
introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba engleză.



Descriere I Proiectul „Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială!” are o 
durată de implementare de 18 luni, este co-finanțat prin Fondul Social 
European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și 
participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Partener în cadrul acestui 
proiect este Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj. 
Obiectivul general I Constă în facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 
de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin 
dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de 
viață sănătos.
În acest sens, pe parcursul derulării proiectului vor fi dezvoltate programe 
integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională, adresate 
unui grup țintă de 1140 de persoane din mediul urban și rural din 8 județe  
din regiunile Nord-Est (Iași, Bacău, Roman - jud. Neamț, Huși - jud. Vaslui, 
Suceava) și Centru  (Alba, Sibiu și Mureș).
Grupul țintă I Este format din persoane de etnie romă, persoane cu 
dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care 
părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, femei și alte 
grupuri vulnerabile.

Proiecte cu finanțare europeană

Act.IS-Acționăm pentru incluziune socială



Rezultate I De la începutul implementării proiectului (30.04.2014) și până la 
finalul anului 2014, au fost selectate, evaluate și au beneficiat de servicii de 
orientare și consiliere socio-profesională un număr de  647 de persoane. Din 
cei 647 de beneficiari ai proiectului:

• 519 sunt beneficiari de servicii integrate: informare și consiliere socio- 
profesională și formare, dintre aceștia 61 au persoane dependente în îngrijire 
care beneficiază de servicii oferite de asistenții sociali, asistenții medicali și 
îngrijitorii bătrâni la domiciliu;
• 98 sunt persoane care lucrează și au în îngrijire persoane dependente, 
aceștia beneficiază de informare și consiliere socio-profesională în vederea 
participării acestora în condiții optime pe piața muncii (menținerea pe piața 
muncii) și persoanele dependente beneficiază de servicii  oferite de asistenții 
medicali și îngrijitorii bătrâni la domiciliu;
• 30 de beneficiari sunt persoane care beneficiază de servicii de orientare și 
consiliere socio-profesională.

Cei 519 beneficiari înscriși la cursuri de calificare profesională s-au calificat 
sau urmează să fie calificați pe parcursul anului 2015 în trei domenii diferite: 
îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră și tehnician maseur.

Persoanele înscrise în grupul țintă pe parcursul anului 2014, au beneficiat de 
servicii de consiliere și orientare socio-profesională, care au fost oferite de cei 
8 asistenți sociali din echipa de implementare a proiectului.
De la începutul implementării proiectului, cei 8 asistenți sociali au realizat 108 
grupuri de suport cu beneficiarii de la cursurile de Îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu, Tehnician Maseur și Infirmieră.
Tematica grupurilor de suport a vizat în mod special tehnicile de facilitare a 
accesului pe piața muncii, cu accent pe dezvoltarea abilităților 
socio-profesionale și a creșterii motivației de a participa pe piața muncii.
De asemenea, cei 519 beneficiari au participat la 15 seminarii de promovare 
a unui stil de viață sănătos cu scopul unei integrări solide pe piața muncii a 
persoanelor din grupul țintă și de promovare a mișcării ca element ce 
contribuie la creșterea calității vieții și a performanțelor profesionale.
Până pe data de 30 octombrie 2015 ne propunem să oferim servicii integrate 
unui număr de minim 900 de persoane, să acordăm  servicii de acompaniere 
și asistență de către asistenții medicali și îngrijitorii bătrâni la domiciliu pentru 
un număr de 360 de persoane dependente.



Proiecte cu finanțare europeană

Descriere
Proiectul „F.O.R. - Formare și Ocupare în mediul Rural”, are o durată de 
implementare de 18 luni, este co-finanțat prin Fondul Social European în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Promovarea măsurilor active de 
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. - „Promovarea sustenabilităţii 
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor 
umane şi ocuparea forţei de muncă”. Partener în cadrul acestui proiect este 
Asociația Caritas Münster din Germania.

Obiectivul proiectului 
Activitățile proiectului au ca obiectiv dezvoltarea competențelor 
profesionale și facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor din mediul 
rural din regiunile Nord-Est și Sud-Est ale României, din județele Iași, Vaslui, 
Neamț, Bacău, Suceava și Galați. Grupul țintă total al proiectului este format 
din 560 de persoane din mediul rural. Pe parcursul derulării proiectului vor 
fi dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere 
socio-profesională pentru persoane din mediul rural din cele 6 județe vizate 
și care vor fi calificate în domeniile Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Infirmiere, 
Tehnicieni maseuri.

Rezultatele proiectului
În perioada aprilie - decembrie 2014 s-au desfășurat următoarele activități:
- au fost selectate 287 de persoane aparținând grupului țintă, acestea au 
beneficiat de servicii de consiliere și orientare socio-profesională; 
- am derulat cursuri de formare profesională în domeniile Îngrijitoare bătrâni 
la domiciliu, Infirmiere, Tehnicieni maseuri pentru membrii grupului țintă, 
până în luna decembrie fiind certificate 211  persoane;
- s-au derulat 4 sesiuni din cadrul Schimbului de bune practici, în  cadrul 
acestora 79 de participanți și-au completat competențele dobândite la 
cursurile de calificare din cadrul proiectului, privind tehnici moderne de 
îngrijiri la domiciliu;
- au fost oferite servicii de sprijin și suport pentru persoane dependente unui 
număr de 22 beneficiari.   

F.O.R. - Formare și Ocupare în mediul Rural



„Calificarea femeilor în meseria de infirmier, 
o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”

Proiecte cu finanțare europeană

Descriere
Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier, o șansă pentru servicii 
medicale și sociale de calitate”, co-finanţat de Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investește în oameni”, este implementat de Asociaţia Caritas Alba Iulia – 
Asistenţă medicală şi socială, în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași 
şi Asociația Four Change, și contribuie la facilitarea incluziunii sociale pe piața 
muncii a femeilor, în șapte localități din Regiunile Nord-Est și Centru ale 
României. 

Obiectivul proiectului
Constă în creșterea oportunităților de angajare a femeilor în domeniul 
sănătății și în domeniul social, conducând astfel la consolidarea principiului 
accesului egal pe piața muncii. 
Grupul țintă vizat pentru întreg proiectul este de 765 de femei cu nivel scăzut 
de calificare, care doresc să își dezvolte competențele și abilitățile specifice 
ocupației de infirmieră. 

Rezultatele proiectului
În regiunea Nord-Est, respectiv județele Iași, Bacău, Neamț, Vaslui și Suceava 
au fost selectate pe parcursul anului 2014 un număr de 128 de persoane 
care urmează cursuri de calificare în meseria Infirimier. 



Proiecte cu finanțare europeană

Descriere
Centrul Diecezan Caritas Iași este partener principal în cadrul proiectului 
„Măsuri Active de Succes pentru Șomeri”—M.A.S.S.” alături de aplicantul 
proiectului, Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj și partenerii săi: 
Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Amber Business Consulting 
România SRL și Associazione Formazione Professionale del Patronato San 
Vincenzo-Italia. Proiectul este co-finanțat de Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de o c u p a r e ”, D o m e n iul  
m a j o r  d e intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active 
de ocupare”.
Activitățile proiectului se referă la furnizarea de servicii integrate, precum 
informare, consiliere și orientare profesională, mediere ocupațională, 
cursuri de formare profesională în domenii cerute de piața muncii din 
județele vizate: îngrijitor bătrâni la domiciliu, îngrijitor copii, șofer 
autocamioane de mare tonaj, antreprenoriat.

Rezultate
În regiunea NE, au fost organizate două conferințe de lansare, la Iași și la 
Onești, detalii despre proiect și obiectivele sale fiind prezentate unui număr 
de aproximativ 100 de persoane.
În perioada iulie-septembrie 2014 s-au desfășurat 10 caravane în județele 
Iași și Onești, în cadrul cărora 132 de persoane din grupul țintă au fost 
înregistrate pentu programe integrate, 150 de persoane din grupul țintă au 
fost informate, consiliate și orientate în carieră, iar 62 de persoane din grupul 
țintă au fost mediate ocupațional. Localitățile, atât din mediul urban, cât și 
rural, în care s-au organizat caravanele au fost: Iași, Podu Iloaiei, Târgu 
Frumos, Tomești, Aroneanu-Vânători-Popricani, Rediu, Horlești, Bogdănești, 
Pașcani, Miroslava, Onești, Oituz, Ștefan cel Mare, Târgu Trotuș,  Târgu Ocna, 
Mănăstirea Cașin.
Au fos dezvoltate aplicații inovative multimedia, care au fost instalate pe 
tablete și oferite cu titlu gratuit absolvenților programelor de formare. 
Aceste aplicații permit beneficiarilor să acceseze informații legate de piața 
muncii, despre completarea unui CV și a unei scrisori de intenție.

Măsuri Active de Succes pentru Șomeri - M.A.S.S.



Perspective pentru anul 2015

Departamentul pentru vârstnici și persoane cu dizabilități |  În anul 2015 
ne propunem să continuăm să creștem calitatea și să extindem aria de oferire 
a serviciilor destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități. 
În vederea îmbunătățirii continue a calității serviciilor oferite vom asigura 
formarea personalului implicat în oferirea serviciilor sociale, medicale, 
îngrijiri de bază și recuperare medicală.
Am constatat că nevoia de servicii de îngrijire la domiciliu crește și am 
identificat, împreună cu partenerii noștri, noi locații în care vom implementa 
astfel de servicii, respectiv Târgu Frumos, Botoșani și Brăila. Se vor înființa și 
vor funcționa două structuri de economie socială cu profil Servicii de îngrijire 
la domiciliu. În cadrul acestor structuri vor fi oferite servicii de îngrijire la 
domiciliu și recuperare medicală contra-cost și decontate prin contract cu 
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.
De asemenea, se va înființa un Centru de Recuperare Medicală. Ideea 
dezvoltării unei întreprinderi sociale cu profil de Recuperare medicală a venit 
ca o necesitate existentă la nivelul comunității locale și ca o continuare a 
proiectului de kinetoterapie la domiciliu desfășurat în parteneriat cu 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, secţia Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași.  Activitatea va fi structurată 
pe două componente:
• Centru de Recuperare Medicală (kinetoterapie și fizioterapie)  -  punct de 
lucru fix 
• Unitate mobilă de recuperare medicală (kinetoterapie și fizioterapie) - la 
domiciliu.

Departamentul pentru copii, tineri și familii |  Pe parcursul anului 2015 se 
urmărește dezvoltarea unor programe care au ca scop susținerea activității 
socio-educaționale adresate copiilor.
1. Susține un destin
Prin intermediul acestui proiect dorim să identificăm persoane fizice/juridice 
care prin intermediul contribuţiilor lor ne vor ajuta să oferim copiilor 
defavorizați din regiunea Nord-Est a României accesul la servicii 
socio-educaționale cu scopul de a avea o viață mai bună.
Fiecare persoană poate alege, pentru a susține un copil, pentru una sau mai 
multe categorii: Donații lunare, Donații cadou, Donații pentru o tabără.
Plata se face online pe site-ul asociației noastre www.caritas-iasi.ro/donatii 
online.



2. Club ED
Club ED este un loc unde educația se reinventează, copilul se întâlnește cu 
prietenii săi, pentru ca împreună să meargă în fiecare zi pe drumul 
cunoașterii și al descoperirii prin experiențe și trăiri proprii.
În funcție de vârstele copiilor, se organizează ateliere de teatru, pictură, 
creație și dans special concepute pentru a veni în întâmpinarea dezvoltării 
lor cât mai natural cu putință, fără presiuni, fără recompense și concurență.
Spațiul este amenajat cu suflet, imobilul are o suprafață de 180 mp și 
beneficiază de o curte generoasă de 300 mp, ferit de zgomotul și poluarea 
orașului, în cartierul Nicolina din Iași, str. Oltea Doamna nr 3.
3. Crearea a trei ateliere de lucru
Constituirea celor trei ateliere de lucru, la care participă beneficiarele 
Centrului de plasament, reprezintă metode de educație non-formală, prin 
care se urmărește schimbarea atitudinii copilului faţă de sine şi faṭă de 
posibilităţile de integrare, creṣterea stimei de sine, participare la viaţa 
comunitară, precum și schimbarea percepției comunităṭii cu privire la copiii 
din Centrele de plasament.
4. Servicii de planning familial și terapie suportivă
Prin dezvoltarea acestor tipuri de servicii ne dorim să realizăm întâlniri 
periodice cu tinerii și familiile în vederea oferirii de consiliere în probleme 
de contracepţie şi planificare familială în așa fel încât să prevenim 
evenimentele neplăcute ce pot apărea pe parcusul dezvoltării acestora.
Activitățile de terapie suportivă sunt gândite cu scopul de a facilita inserția/ 
reinserția socio-profesională a familiilor. Scopul grupurilor de suport este ca 
membri săi să se ajute reciproc, bazându-se pe experienţa lor proprie, și să 
lupte împreună pentru drepturile lor.
5. De la familii, pentru familii
Prin intermediul acestui proiect dorim să dezvoltăm ideea de adopție la 
distanță, într-o manieră personalizată, în funcție de beneficiarii grupului 
țintă.
Persoanele care vor să se implice alături de noi pot alege un caz aparte pe 
care să-l susțină atât material/financiar, cât și emoțional, prin intermediul 
donațiilor lunare sau ocazionale ori folosind schimbul de experiență, mai ales 
dacă vorbim de zona Iașului. Proiectul este gândit în așa fel încât să motiveze, 
pe de o parte, familiile din afara Centrului în procesul de întrajutorare, iar pe 
de altă parte, beneficiarii Centrului în procesul de responsabilizare și creștere 
a stimei de sine.
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6. Bazar caritabil
Bazarul caritabil reprezintă o acțiune de strângere de îmbrăcăminte/ 
încălțăminte/jocuri pentru copii/alimente din partea comunității, activitate 
în cadrul cărora familiile pot beneficia de ajutorul venit direct din partea 
oamenilor care își doresc să se implice activ.
Dorim să facem cunoscută această inițiativă atât la nivel local cât și județean, 
iar lunar, ori de fiecare dată când există suficiente materiale, acțiunea se va 
desfășura în cadrul Centrului de Resurse pentru Familii, venind așadar în 
rezolvarea nevoilor familiilor defavorizate.
7. Biblioteca pe roți
Biblioteca pe roți reprezintă un obiectiv important în cadrul activității 
Centrului de Resurse pentru Familii, care se dorește a fi atins în fiecare an, 
în perioada verii. Această activitate este gândită în așa fel încât să vină în 
sprijinul copiilor/tinerilor care își doresc dezvoltarea abilităților de învățare.
Stabilind colaborări cu primăriile din jurul Iașului, timp de o săptămână vom 
merge într-un sat defavorizat din județul Iași desfășurând la fața locului 
activități educaționale cu cei mici.

Departamentul de calificare, integrare pe piața muncii și proiecte europe|   
În anul 2015, Centrul Diecezan Caritas Iași își va dezvolta activitatea în 
domeniul economiei sociale. Prin proiectul IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare 
Economică și Antreprenoriat Social -proiect co-finantat din Fondul Social 
European -POSDRU/173/6.1/S/148730, vor fi înființate nouă Structuri de 
Economie Socială având ca obiectiv incluziunea pe piața muncii a 
persoanelor vulnerabile.
Cele nouă Structuri vor funcționa în Botoșani, Brăila și Iași, atât în zona 
urbană dar mai ales în zona rurală, și vor avea domenii de activitate diferite: 
service auto, vulcanizare auto, catering, spălătorie auto, fabrică de ambalaje, 
centru de kinetoterapie, atelier de tâmplărie și 2 centre de îngrijire la 
domiciliu. 
Prin înființarea acestor Structuri, Centrul Diecezan Caritas Iași va oferi 65 noi 
locuri de muncă, din care peste 70%  pentru persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile, și anume: persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 
familii monoparentale, familii cu mai mult de doi copii, persoane care au 
abandonat timpuriu școala, femei în situații de risc.
Pentru a avea acces la aceste locuri de muncă, pentru grupurile vulnerabile, 
se oferă și consiliere și cursuri de calificare pentru bucătari, tehnicieni 
maseuri, șoferi categoria B, șoferi camion mare tonaj categoria C, C+E.
Deoarece domeniul economiei sociale este un domeniu relativ nou și puțin 
cunoscut în România, Centrul Diecezan Caritas Iași își propune prin proiectul 
IDEAS și efectuarea unei cercetări în acest domeniu la nivel național și 
european, având ca rezultat publicarea unui ghid de bune practici care să fie 
util pe viitor celor care doresc să implementeze proiecte în acest domeniu.



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 „Buna-Vestire”, 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 
R o m â n ă ,  O r g a n i z a ţ i a „ S a l v a ţ i C o p i i i ” , 
Organizaţia Caritas Alba Iulia, Organizaţia Caritas Satu Mare, Parohia „Sf. 
Tereza” Iaşi, Primăria comunei Bârnova, Primaria comunei Dobrovăț, 
Primăria Municipiului Iaşi, Radio Iași, Revista Lumina Creştinului, Serviciul 
P u b l i c d e A s i s t e n ţ ă S o c i a l ă B a c ă u ,
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
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donatori și finanțatori 



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, Regia 
Autonomă de Transport Public Iași, Ansamblul urbanistic Palas Iași, Angel 
Med, Fundația Cote, Ciobanu Eduard, Procter& Gamble România,  Vodafone 
România, Metro Iași, Restaurant Bradul Roman, Limar Medical Distribution 
Roman, Sempre Dritto Tour Roman, Asociația muzicală Do-Re-Mi Roman, SC 
Marsat Roman, Restaurant Daide Sagna, Cofetăria Maria Cam Buruienești.
Germania: Alexianer Brüdergemeinschaft GmbH, Caritas Münster, Dr. Klaus 
Winter, Deu.ro.pa Münster, 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.
A u s t r i a : C a r i t a s A u s t r i a , F r e i w i l l i g e n g r u p p e a u s We l l s , 
Selbstbesteuerungsgruppe der Emmausfreunde St. Pölten.
Italia: Aktiv Hilfe für Kinder Bolzano, Brescia, Verein „Chiese dell’est” Onlus 
San Paolo, Caritas Ambrosiana, Oratorio salesiano Samber Brescia, Parohiile 
Grevo und Cedegolo, „Villagio del Fanciulo” Trieste, Brasilina Brustolin, 
Associazione Incontro fra i popoli, Associazione Chiese dell’Est S. Paolo, 
Associazione Comitato Cernobyl -Rignano sull’Arno, Amici di suor Luigina 
(Fenili Belasi BS), I bambini di Eddy (Firenze), Comitato Cernobyl (Rignano 
sull'Arno FI), Scuola Primaria Sellero (BS), Scuola Primaria e Secondaria 
Cedegolo (BS), Incontro tra i popoli (Cittadella PD), Don Francesco Zanotti, 
Mariana Ghergu
Irlanda: Verein Hope International
Elveția: Caritas Schweiz
Franța: Issaberri
SUA: Caritas Canton



Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro; Web site: www.caritas-iasi.ro

Cod fiscal: 4488681

Banca: BRD GSG Sucursala Iaşi, str. Anastasie Panu 1B-2A, Iași 
Cont în lei: RO36BRDE240SV08119112400
Cont în Euro: RO94BRDE240SV06888962400
Cod Swift (BIC): BRDEROBU

Banca: BCR Sucursala Iași, str. Palat, nr. 11, Iași
Cont în Lei: RO09RNCB0175033619180001
Cont în Euro: RO52RNCB0175033619180003
Cod Swift: RNCBROBU

Centrul de Plasament „Sf. Iosif”
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085,
Fax: 004-0232-217998

Centrul de Resurse pentru Familii
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085,
Fax: 004-0232-217998

Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”
1. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iaşi, str. Sărărie 134, tel.: 0232-210085
2. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Roman, str. Griviţei nr.1, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-742365
3. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Bacău, Calea Moldovei, nr. 9, jud. Bacău, 
tel./fax: 0234-545289
4. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huşi, str. Corni nr. 25, jud. Vaslui, 
tel./fax: 0235-481466
5. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani, sat Iugani, com. Mirceşti, jud. Iaşi, 
tel.: 0232-718654
6. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Răchiteni, com. Răchiteni, jud. Iaşi

Date de contact



7. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Oneşti, str. Pr. Eduard Sechel nr. 3, 
jud. Bacău, tel.: 0234-313121
8. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Suceava, str. T. Vladimirescu nr. 14, 
jud. Suceava, tel./fax: 0230-530022
9. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Sagna, com. Sagna, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-766566
10. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săveni, com. Gropniţa, jud. Iaşi
11. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăuceşti, com. Hălăuceşti, jud. Iaşi, 
tel.: 0232-718654
12. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-735575
13. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Dămieneşti, com. Dămieneşti, jud. Bacău, 
tel.: 0234-222510
14. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Siret, str. Castanilor nr. 5 E, jud. Suceava, 
tel.: 0230-281078
15. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Pârgăreşti, com. Pârgăreşti, jud. Bacău, 
tel./fax: 0234-313121

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” Iaşi
Adresă: Iaşi, str. Oltea Doamna nr. 3, Tel.: 004-0232-210085,
Fax: 004-0232-217998

Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret „Don Bosco” Buruieneşti
Adresă: strada Bisericii, sat Buruieneşti, com. Doljeşti, jud. Neamţ, 
Telefon: 004-0233-780884

Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085, 
Fax: 004-0232-217998

Programul de intervenţii în situaţii de urgenţă şi calamităţi naturale
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085,
Fax: 004-0232-217998

Departamentul de voluntariat
Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116, Telefon: 004-0232-210085,
Fax: 004-0232-217998



Asociația Caritas Roman

Căminul pentru persoane vârstnice  |  Căminul oferă asistenţă socială, 
găzduire, îngrijire socio-medicală şi hrană pentru 40 de persoane. Căminul a 
fost extins în anul 2014 şi şi-a mărit capacitatea de găzduire de la 26 de 
persoane la 40 de persoane. Acum are o sală de mese mai mare, o capelă, 
lift interior şi multe alte îmbunătăţiri care contribuie la confortul persoanelor 
vârstnice. Dormitoarele au suprafeţe de 20,6 mp la parter şi 20,36 mp la etaj. 
Condiţii de petrecere a timpului liber: sală de petrecere a timpului liber, 
lectură, vizionarea de programe tv, parc exterior dotat cu bănci și alei pavate.

Beneficiarii direcți sunt persoane  în vârstă aflate în 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 | 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 prin 
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, mamă minoră, 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. 

Din anul 2002 când acest proiect a fost început şi până astăzi au fost găzduite 
şi consiliate 234 de cupluri mamă-copil. Locaţia actuală este a doua în care 
ne desfăşurăm proiectul după ce mulţi ani Centrul a fost găzduit într-o casă 
particulară din altă localitate. În anul 2014 au fost găzduite 10 mame şi 14 
copii.

Centrul de Ajutor pentru Viaţă – Birou de asistenţă socială | Desfăşoară 
activităţi de Asistenţă  socială pentru persoane şi familii defavorizate aflate 
în dificultate.   



Beneficiarii direcți sunt persoanele sau familiile defavorizate aflate în situații 
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, vârstnici care nu 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 Programul „Servicii de îngrijire la domiciliu” 
al C. D. Caritas Iaşi care desfăşoară activităţi şi în Roman, am oferit pachete 
alimentare cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun tuturor beneficiarilor.

Cantina Socială | Are ca scop creşterea nivelului de trai pentru 40 de persoane 
aflate în lipsuri, din Municipiul Roman. 
Proiectul are ca obiectiv asigurarea unei mese calde pentru aceste persoane 
cu un nivel de trai scăzut, indiferent de apartenenţa etnică, religioasă sau 
politică, zilnic, de luni până vineri.
Beneficiari direcţi ai cantinei sociale sunt persoane defavorizate aflate în 
imposibilitatea de a-şi procura sau pregăti hrana zilnică:
- bătrâni singuri care nu-şi pot asigura hrana zilnică din motive financiare;
- bătrâni defavorizaţi fără aparţinători, cu probleme medicale, care au nevoie 
de îngrijiri speciale şi sunt în imposibilitatea de a se putea deplasa;
- familii sărace care duc o viaţă de subzistenţă.

Cabinetul medical | 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 
consultaţii, respectiv marţi şi joi.  

Sala de gimnastică şi recuperare medicală | Are lunar  circa 70 de pacienţi 
care participă cu o frecvenţă care însumează 400 de şedinţe pe lună. Aceştia 
prezintă diverse diagnostice precum: lombosciatică, hernie de disc, sechele 
de rahitism, deviaţii ale coloanei vertebrale, traumatisme ale aparatului 
locomotor, afecţiuni neorologice, etc. Sala este deservită de doi 
kinetoterapeuţi care oferă tratamente prin masaj şi gimnastică medicală. 

Cabinetul de fizioterapie | Oferă tratamente pentru combaterea durerilor 
sistemului osos prin folosirea electroterapiei şi a parafinei. Cabinetul este 
deservit de un medic cu specialitatea Balneofizioterapie şi recuperare 
medicală şi un asistent medical, și oferă tratament la aproximativ 25 de 
persoane.



Asociația Caritas Bacău

Locuință protejată pentru vârstnici |  Unitate de tip rezidențial, în care un 
număr de 12 persoane vârstnice beneficiază de servicii de asistență socială 
permanentă. Locuința Protejată pentru Vârstnici asigură condiții 
corespunzătoare de găzduire și hrană, îngrijire personală și medicală, 
recuperare și adaptare la noul mediu, activități de petrecere a timpului liber, 
asistență psiho -socială.

Centrul de Consiliere și Sprijin | Serviciu de zi, adresat persoanelor 
defavorizate din comunitate. Principalele activități desfășurate în cadrul 
centrului constau în oferirea de suport emoțional, de servicii de consiliere și 
informare, suport material pentru depășirea situațiilor de risc major și 
prevenirea marginalizării sociale. 

Cabinetul stomatologic | Dotat cu aparatură performantă, în care un medic 
stomatolog voluntar oferă servicii medicale specifice persoanelor 
defavorizate cu venituri mici.

Departamentul de voluntariat | Proiectele create și derulate de acest 
departament se bazează în totalitate pe voluntariat, adresându-se tinerilor 
și copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse (precum 
proiecte de acompaniere școlară, campanii de strângere de bunuri și 
campanii de combatere a discriminării persoanelor cu dizabilități).

Campania „Copiii ajută copii” | 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.

Campania „Un milion de stele” | A luminat centrul Bacăului și în acest an 
în data de 17 octombrie 2014, unde au participat aproximativ 100 de 
persoane. Scopul acestui eveniment este de a invita participanții să fie 
solidari și printr-un gest mic să sprijine munca pe care o desfășurăm  în 
favoarea persoanelor aflate în dificultate. De asemenea, este și un moment 
de întărire a încrederii că munca depusă în slujba carității nu rămâne 
niciodată fără ecou. 

Ziua vârstnicului | A fost sărbătorită, ca în fiecare an, în data de 1 octombrie 
2014, unde alături de beneficiarii rezidenți în Locuința Protejată pentru 
Vârstnici au participat aproximativ 100 de persoane din comunitate. După 
oficierea slujbei la biserică adresată vârstnicilor, a avut loc o masă festivă la 
care au avut posibilitatea de a-şi împărtăși unii altora experiențe din viața de 
zi cu zi.



Proiecte de viitor

Finalizarea proiectului  Modernizare și extindere Locuință protejată pentru 
vârstnici  | Proiectul va oferi sprijin și altor persoane de vârsta a treia aflate 
în situație de risc major, fără locuință și suport familial. 

„STOP Violenței!” | Proiect prin care vom oferi sprijin de specialitate 
victimelor violențelor de orice natură, prin derularea de campanii de 
informare și sprijin a victimelor violenței de orice fel.

Familia în drum spre viață | Proiect prin care dorim să sprijinim familii 
numeroase cu venituri mici. 

Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc | Proiect de cantină socială, care să 
ofere zilnic o masă caldă unui număr cât mai mare de persoane aflate în 
dificultate.

„Punctele non-formale - un PLUS pentru educație” | Își propune 
diversificarea serviciilor alternative de educaţie, scopul fiind reducerea 
absenteismului şcolar din rândul copiilor cu posibilități materiale reduse și 
îmbunătățirea rezultatelor școlare. 

Proiectul „Educație pentru viitor" | Are ca scop oferirea de informații şi 
dezvoltarea de aptitudini pentru o viaţă independentă şi competitivă pentru 
tinerii absolvenți de liceu cu privire la posibilitățile de implicare în activități de 
antreprenoriat. Proiectul se dorește a fi un model de bune practici  pentru toţi 
cei interesaţi, abordându-se posibilitățile tinerilor care nu au trecut examenul 
maturității sau cei care nu intenționează să urmeze o formă de învățământ 
superior, din diverse motive.

Proiectul „Fratele mai mare" | Are ca scop oferirea de alternative 
educaționale, la domiciliu, pentru petrecerea timpului liber, prin intermediul 
voluntarilor, pentru copii și tineri cu dizabilități din orașul Bacău. 



Adresă: Bacău, Calea Moldovei, nr. 9, 600352
Telefon/fax: 004-0234-581661
E-mail: caritasbc@yahoo.com
Web site: www.caritasbacau.ro

Date de contact filiale

Asociația Caritas Bacău

Asociația Caritas Roman

Adresă: Roman, str. Griviței, nr. 1, 611004
Telefon/fax: 004-0233-742220
E-mail: caritasroman@gmail.com



Adresă: Iaşi, str. Sărăriei nr. 134, 700116
Telefon: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro; Web site: www.caritas-iasi.ro

Cod fiscal: 4488681

Banca: BRD GSG Sucursala Iaşi, str. Anastasie Panu 1B-2A, Iași 
Cont în lei: RO36BRDE240SV08119112400
Cont în Euro: RO94BRDE240SV06888962400
Cod Swift (BIC): BRDEROBU

Banca: BCR Sucursala Iași, str. Palat, nr. 11, Iași
Cont în Lei: RO09RNCB0175033619180001
Cont în Euro: RO52RNCB0175033619180003
Cod Swift: RNCBROBU

CENTRUL DIECEZAN
CARITAS IAȘI
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