ASOCIAȚIA
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI

1.200

10.000

1.300

BENEFICIARI
PROIECTE EUROPENE

MESE CALDE
OFERITE COPIILOR

VÂRSTNICI
ÎNGRIJIȚI LA DOMICILIU

45

50

FAMILII ASISTATE
SOCIAL ȘI MATERIAL

ȘCOLARI ASISTAȚI
SOCIAL ȘI PEDAGOGIC

12
ADOLESCENTE ÎN
CENTRUL DE PLASAMENT

100

35

7

VOLUNTARI IMPLICAȚI
ÎN ACTIVITĂȚI

COMUNITĂȚI
BENEFICIARE

PROIECTE EUROPENE
ÎN DESFĂȘURARE

RAPORT ANUAL

2019

caritas

ASOCIAŢIA
CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI

RAPORT ANUAL
2019

CUPRINS

3

Mesajul PS Iosif Păuleț

20 Rețeaua de voluntariat

4

Mesajul Pr. Egidiu Condac
Director general

22

Promovarea imaginii
Caritas

6

Domeniul pentru Vârstnici
și Persoane cu Dizabilități

24

Aspecte financiare

10

Domeniul Copii, Tineri,
Familii

25

Finanţatori, donatori,
parteneri, colaboratori

17

Proiecte europene
Parteneriat public-privat

28

Date de contact

Episcop de Iași

2

Mesajul PS Iosif Păuleț
Episcop de Iași

„Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai
mici, mie mi-ați făcut.” (Mt. 25,40)

Aceste cuvinte ale lui Isus exprimă foarte bine motivația evanghelică a implicării Bisericii în
activitățile socio-caritative. Isus se identifică cu persoanele cele mai vulnerabile, care din
cauza sărăciei, a bolii sau a vârstei înaintate se află în imposibilitatea de a se descurca singure.
Aceste categorii de persoane se află la inima Mântuitorului și trebuie să se afle și la inima
Bisericii, chemată să reproducă în timp, grija și iubirea milostivă a lui Isus față de toți, dar mai
ales față de cei nevoiași. O Biserică indiferentă în fața nevoilor acestor persoane ar fi, fără
îndoială, o „Biserică incompletă”, care ar trăda în mare măsură misiunea la care a fost chemată.
Ne bucurăm că la nivelul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, alături de implicarea constantă
a preoților și a voluntarilor din parohii, există atâtea asociații și congregații, care promovează
într-un mod exemplar caritatea, venind în ajutorul celor aflați în nevoie. În acest sens, un loc
cu totul special îl ocupă Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, care, în cei 29 de ani de
activitate, s-a remarcat printr-o implicare și o mobilizare extraordinară în slujirea persoanelor
care au nevoie de ajutor.
Raportul de activitate al Asociației Centrului Diecezan Caritas Iași, care prezintă pe scurt
principalele inițiative și activități din anul 2019, vorbește de la sine despre dăruirea plină de
profesionalism a tuturor persoanelor implicate în diferitele proiecte de îngrijire a bolnavilor și
a vârstnicilor, dar și de ajutorare a copiilor și a tinerilor care prezintă un grad ridicat de risc
social.
Îmi exprim admirația și recunoștința față de toți cei care s-au implicat activ în implementarea
proiectelor din decursul anului 2019: preoților care coordonează activitățile Asociației,
angajaților, voluntarilor și, mai ales, beneficiarilor. Dumnezeu să vă răsplătească pentru
slujirea voastră generoasă și să vă susțină cu harul său pentru a putea continua să aduceți raze
de lumină și de speranță în viețile semenilor noștri.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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Mesajul Pr. Egidiu Condac

Director general

„Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu.”
(In. 13,15)

Isus, după ce le spală picioarele ucenicilor săi la cina de taină, le explică gestul pe care l-a făcut,
ca fiind un exemplu concret pe care sunt invitați să-l transpună și ei în fapte.
De-a lungul veacurilor, creștinii au înțeles, la rândul lor, că viața de credință poate să aducă rod
doar prin fapte concrete, săvârșite mai ales față de cei mai mici, față de cei neajutorați, față de
cei săraci. Animați de această convingere, mulțimi de oameni de toate vârstele și condițiile
sociale au dezvoltat adevărate opere de binefacere care au creat un lanț al carității ce se
continuă și astăzi. Suntem recunoscători lui Dumnezeu că am reușit să creăm și noi, echipa
Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, un inel pe care să îl adăugăm la acest lanț imens de
caritate. Acest inel de caritate a devenit vizibil în 2019 prin strădania tuturor angajaților și
voluntarilor care au trudit cu spiritul lor de inițiativă, cu dăruirea lor și cu profesionalismul lor
în dorința mereu vie de a aduce o nouă rază de speranță în inimile atâtor beneficiari din
dieceza de Iași și din numeroase alte comunității din partea de N-E a țării noastre.
Impulsionați de îndemnul lui Isus, ne-am angajat să fim și noi exemplu în a sluji pe ceilalți prin
serviciile specializate oferite vârstnicilor, bolnavilor, copiilor și tinerilor care aveau nevoie de
un sprijin și o orientare în viață, dar și persoanelor care și-au deschis brațele pentru a primi nu
doar un ajutor material, medical dar și formare și orientare în dezvoltarea personalității lor. Am
dezvoltat proiecte în comunitate convinși fiind că efortul nostru de a forma persoanele vor
putea mâine să schimbe fața comunităților din care acestea fac parte.
În paginile acestui mic raport anual puteți regăsi câteva frânturi din tot acest efort depus de
cei peste 150 de colegi inimoși și plini de curaj dar și cu profesionalism, care au reușit să facă
vizibil acest lanț al carității străbătând locurile cele mai periferice ale multor localități unde
mulți semeni de-ai noștri trăiesc deseori departe de civilizația pe care o visăm sau o
descoperim doar când facem o plimbare pe străzile marilor orașe ale țării. În fața acestor
acțiuni, care sper să se extindă tot mai mult, nu pot decât să mă aplec cu recunoștință
adresând mulțumiri tuturor celor care au dorit să fie și în acest an parte din acest inel al lanțului
carității construit zi de zi prin efortul comun a mii de oameni pe pământ.
Mulțumesc pe această cale tuturor colegilor, voluntarilor, autorităților bisericești și civile,
partenerilor din țară și din alte țări. În același timp doresc să-mi exprim susținerea față de toți
beneficiarii proiectelor asociației, folosindu-mă de cuvintele papei Francisc: „Săracii sunt
pentru noi o ocazie concretă pentru a-l întâlni pe Cristos însuși să atingem trupul său suferind”.
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DESPRE NOI

ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI este o asociaţie de utilitate publică,
non-profit, de tip umanitar, care din anul 1990 acţionează în domeniul serviciilor
sociale comunitare. Asociația Caritas promovează caritatea, furnizează servicii sociale și
socio-medicale persoanelor defavorizate, răspunzând cu profesionalism, prin implicare
şi devotament, nevoilor cu care se confruntă societatea.
În 29 de ani de activitate serviciile sociale oferite s-au diversificat, în acest moment
existând două domenii principale de activitate:
- Domeniul pentru Vârstnici și Persoane cu Dizabilități
- Domeniul Copii, Tineri, Familii
și 7 departamente: Juridic, Financiar, Resurse umane, Voluntariat, IT, Formare
profesională, Administrativ, și un program social care se activează atunci când este
necesar, respectiv Programul de intervenții în situații de urgență și calamități naturale.
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DOMENIUL
PENTRU VÂRSTNICI ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
Serviciile sociale derulate în cadrul Domeniului Vârstnici și Persoane cu
Dizabilități sunt finanțate prin subvenții acordate de Ministerul Muncii și
Protecției Sociale în baza Legii 34/1998 și contractare servicii de către
autoritățile publice locale în baza Ordinului 98/2003.
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Domeniul pentru Vârstnici și Persoane cu Dizabilități

Este dedicat activităților cu și pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități. Programul
„Servicii de Îngrijire la Domiciliu” este constituit dintr-o rețea formată din 9 centre regionale de
Îngrijire la Domiciliu situate în: Iași, Roman, Suceava, Huși, Pârgărești, Faraoani, Oțeleni, Iugani
și Săbăoani.
Prin intermediul celor 9 centre oferim servicii sociale și socio-medicale persoanelor vârstnice,
imobilizate la pat sau la domiciliu. Pe parcursul anului 2019, personalul CID, format din 60 de
angajați, a asistat peste 1300 de beneficiari cu grade diferite de dependenţă, ce suferă din
cauza vârstei, a bolilor, a singurătăţii şi a stării materiale precare.
Dezideratul zilnic al personalului de îngrijire, format din medici, asistenți sociali, asistenți
medicali, kinetoterapeuți, îngrijitori bătrâni la domiciliu, este creșterea calității vieții
persoanelor asistate prin oferirea de servicii specializate și individualizate, potrivite gradului
de dependență și condițiilor socio-economice în care se regăsesc aceștia.
Activitatea se desfășoară în peste 30 de
localități și colaborăm cu Agențiile
Județene pentru Plăți si Inspecție Socială,
Consiliile locale, Serviciile de Asistență
Socială din cadrul primăriilor, spitale,
cabinete medicale, Parohiile RomanoCatolice și Ortodoxe, școli, Casele de
Asigurări de Sănătate Județene precum și
alte instituții implicate în activități de
asistență socială.

Scopul Programului
„Servicii de Îngrijire la domiciliu” este acela
de a acorda asistenţă socială şi îngrijire
medicală la domiciliu persoanelor care prin
condiţia lor fizică şi/sau psihică sunt izolate
la pat sau la domiciliu.

Servicii de îngrijire acordate
Serviciile acordate sunt reprezentate de îngrijire medicală la domiciliu şi anume: injecţii,
pansamente, profilaxia și tratamentul escarelor, perfuzii, monitorizări tensiune arterială, puls,
glicemie, recoltări de probe pentru analize, acordarea de materiale sanitare şi dispozitive
medicale executate la stricta indicaţie şi supraveghere a medicului curant al beneficiarului.
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Scopul acestor activități a fost de a aduce
alinare și motive de bucurie persoanelor
vârstnice.

Serviciile socio-medicale constau în ajutor în
realizarea igienei corporale, ajutor la
îmbrăcare-dezbrăcare, sprijin la deplasarea
în interior, ajutor în alimentaţie, comunicare.
Serviciile sociale constau în ajutor la
cumpărături, ajutor în activităţile vieţii
zilnice. La acestea se adaugă şi alte servicii,
cum ar fi: consiliere juridică şi administrativă,
sfaturi în îngrijire, acordarea de mijloace de
îngrijire, organizarea de activităţi şi serbări
pentru asistaţi.

În cadrul activităților noastre, am crescut
gradul de implicare a aparținătorilor și a
membrilor comunității prin sesiuni de
formare pentru aparținători și programe de
voluntariat. Prin sesiunile de formare
organizate pentru aparţinători urmărim ca
aceştia să dobândească cunoştinţe şi
deprinderi pentru asistarea persoanei
imobilizate la pat sau la domiciliu ţinând cont
de integritatea fiecărei persoane vârstnice.
Prin formarea voluntarilor, dorim în primul
rând să conştientizăm comunităţile de
importanţa implicării în activităţi de
voluntariat şi ajutorare a semenilor, dar şi să
creştem numărul persoanelor implicate în
oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Pe parcursul anului am fost alături de
beneficiarii noștri și cu prilejul anumitor
sărbători si evenimente cum ar fi: ziua de 8
martie, sărbătorile pascale, Ziua Bolnavului,
Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice, Ziua
Mondială a Săracului, sărbătorile de Crăciun.
Cu aceste ocazii, personalul nostru împreună
cu voluntarii au efectuat vizite la domiciliul
beneficiarilor și activități de socializare.
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Pentru a veni mai mult în sprijinul bunicilor singuri, am organizat două colecte cu impact
deosebit asupra comunității:

Colecta din a doua duminică a Postului
Mare - 17 martie a reprezentat participarea
credincioșilor la susţinerea activităţii
Centrelor de Îngrijire la Domiciliu care sunt
prezente în Dieceza de Iaşi.

Colecta din diaspora - Campanie de strângere de fonduri intitulată „Întoarce-ţi privirea spre
casă!” care are drept scop ajutorarea celor rămași acasă, ale căror familii sunt plecate la muncă
în străinătate.
Pe 1 octombrie 2019, am celebrat Ziua
Internațională a Persoanelor Vârstnice. În
fiecare comunitate, angajații Centrelor de
Îngrijire la Domiciliu, împreună cu
voluntarii și persoanele vârstnice au marcat
această sărbătoare prin participarea la
sfânta liturghie, după care vârstnicii
prezenți, cât și cei imobilizați la domiciliu
au primit pachete cu produse alimentare,
produse de igienă personală și flori.
În luna decembrie, i-am bucurat pe bunici cu daruri și recitaluri de colinde susținute de copii și
voluntari, prin intermediul Campaniei „Și bunicii îl așteaptă pe Moș Crăciun” care s-a finalizat
pe data de 15 decembrie 2019 cu un concert caritabil de colinde pentru vârstnici susținut de
voluntarii noștri, la Biserica „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iași.
Toate aceste acțiuni nu ar fi fost posibile fără implicarea permanentă a personalului care se află
în slujba vârstnicilor.
Prin urmare, în perioada 15 - 17 octombrie
2019 am organizat 2 zile de formare și
recreere la Slănic Moldova, județul Bacău,
pentru personalul care lucrează în cadrul
Centrelor de Îngrijire la Domiciliu, fiind un
moment de formare continuă și de
coeziune a echipelor noastre. Au participat
45 de persoane: asistenți sociali, asistenți
medicali, îngrijitori la domiciliu și
kinetoterapeuți.
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DOMENIUL
COPII, TINERI, FAMILII
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Domeniul Copii, Tineri, Familii

Cei 55 de beneficiari ai celor două centre de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași
și Buruienești, județul Neamț, au fost implicați pe parcusul anului 2019 în activități orientate
spre prevenirea abandonului școlar și familial: activități educaționale, de recreere-socializare,
consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, formarea conștiinței și a
responsabilității civice, orientare şcolară şi profesională.
Anul 2019 a fost un an în care am reușit să intervenim într-un mod integrat oferind copiilor și
părinților activități care să le crească calitatea vieții și să le dezvolte abilitățile de viață
independentă și abilitățile parentale. Astfel, beneficiarii, prin intermediul programului, au avut
parte de: meditații gratuite la materiile școlare de bază, o masă caldă zilnică, activități zilnice de
recreere, educație non-formală și dezvoltare de abilități parentale. În sensul intervenției
integrate, părinții și/sau aparținătorii legali au avut parte de o Școală a părinților, ocazie cu care
au participat la diferite traininguri de formare.
Prin
intermediul
DARE,
proiect
implementat în parteneriat cu Caritas
Austria care se desfășoară în Republica
Moldova, Ucraina și România, s-au
desfășurat activități în cadrul Parlamentului
Copiilor, cu vizita unui grup de voluntari la
Chișinău, activități de tip SOLE (self
organised learning environment), grupuri
de suport și cursuri de tip „Școală pentru
părinți”, dar și cursuri de formare pentru
specialiștii din Centru și din alte organizații.

Semnarea Politicii de Protecţie a
Copilului, vine în întâmpinarea misiunii
asociației noastre de a apăra interesul
superior al copilului prin luarea tuturor
măsurilor necesare diminuării riscului de
abuz de orice tip asupra copiilor. Semnarea
acestui document aliniază Asociația
C.D.Caritas Iași în rândul organizațiilor care
lucrează la cele mai înalte standarde de
calitate cu privire la Protecția Copilului.

Cursuri de formare pentru specialiști - prin intermediul programului DARE, specialiștii din
cadrul organizației au avut parte de mai multe programe de formare, acestea făcând parte din
strategia de formare continuă a angajaților.
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Seminarul de Comunicare Non-Verbală a reușit să dezvolte în rândul angajaților abilități de
comunicare verbală și în scris, deosebit de importante pentru mediul în care lucrăm.
SOLE a fost un alt training la care specialiștii au învățat cum să creeze un mediu de învățare
autonom pentru copii, care să le stârnească curiozitatea și capacitatea de a filtra și analiza
informațiile.
Seminarul de Management al Stresului a avut drept scop dezvoltarea tehnicilor de a face față
stresului profesional și a oferit angajaților șansa să se evalueze și au învățat cum să facă față
situațiilor de burnout profesional.

Festivalul clătitelor (a treia ediţie)
Cu prilejul acestui festival, micuții au avut ocazia să își dezvolte abilitățile de bucătari și de
asemenea, a fost un prilej de a lupta pentru îndeplinirea dorinței lor: tabăra de vară - o
săptămână plină de aventuri, jocuri și distracție la munte.
Astfel, cei 30 de copii alături de angajați și voluntari, au pregătit un meniu în care clătitele
au fost preparate chiar de ei cu multă iscusință și iubire pentru toți pofticioșii care s-au
alăturat cauzei noastre.

O floare pentru viaţă (a 17-a ediţie)
Este evenimentul care a devenit o tradiție și care marchează începutul primăverii. Copiii
beneficiari ai Centrului „Don Bosco” au vestit sosirea primăverii în maternitățile din Iași și în
casele mamelor. Astfel, cei mici s-au pregătit din timp cu o poezie specifică, un cântecel, o
floare și un mărțișor pe care le-au oferit cu drag, alături de o îmbrățișare și un zâmbet.
Concertul de muzică sacră „Împreună Dăruim zâmbete copiilor” (a doua ediţie)
Eveniment născut din dorința de a conștientiza că împreună putem contribui la dezvoltarea
comunității noastre prin implicare activă în actele de caritate, având ca scop atragerea de
fonduri pentru organizarea taberei dedicată copiilor beneficiari ai Centrului de Resurse pentru
Copii și Tineri „Don Bosco” din cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași.
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Tabăra de vară „5 zile în balon”
A avut loc în localitatea Durău, și am avut alături de noi două grupuri de voluntari din
Franța, din cadrul organizației Semil - Liceul LAVAL și voluntari din cadrul organizației Isaa
Beri. Copiii au participat la activități distractive și interactive, au ajuns pe vârful Toaca 1904 m și au avut parte de adrenalină la Parcul Aventura.
Dintre activitățile realizate pe parcursul anului 2019 la Centrul de Resurse pentru Copii și
Tineri „Don Bosco” din Buruienești, amintim în mod special:
Bazarul caritabil
Ideea derulării acestei acțiuni are la bază exercițiul de responsabilitate financiară a
beneficiarilor și încurajarea independenței sociale. Bazarul caritabil pornește de la donațiile
primite de-a lungul timpului de la membrii comunității. Folosind o contribuție modică,
beneficiarii achiziționează îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, accesorii, iar suma acumulată
este folosită tot în scopul sprijinirii beneficiarilor.
Educaţie parentală
Este activitatea realizată de psihoterapeutul Centrului, care se desfășoară anual și are ca
beneficiari părinții copiilor incluși în programul „Don Bosco” care doresc să participe în mod
voluntar la întâlnirile de grup cu tematici stabilite de comun acord. Din activitățile
desfășurate, părinții au putut afla cum să ajungă la scopul acțiunilor de părinte, depășind
momentele de descurajare cu soluțiile potrivite și li s-au prezentat diferite tehnici de a susține
pozitiv copiii. O altă temă discutată s-a referit la beneficiile educației financiare în familie.
Carnavalul „Don Bosco”
Este activitatea pe care o desfășurăm în fiecare an, în luna februarie, înainte de intrarea în
Postul Paștelui. Carnavalul are în fiecare an altă tematică, astfel încât pentru copii este un
mijloc de a-și dezvolta creativitatea, spiritul de inițiativă deoarece trebuie să își creeze
costumațiile în funcție de tema aleasă.
Tabăra devenită deja tradiţie, la munte
Anul acesta la Poiana Micului, Suceava, cei 23 de beneficiari s-au bucurat de drumeții, jocuri în
aer liber, foc de tabără, petrecerea pentru aniversații lunii, activități ludice și de socializare,
activități de dezvoltare personală, activități de art-terapie precum și ateliere de lucru pentru
deprinderea activităților de viață independentă.
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Centrul de Plasament Sfântul Iosif este primul serviciu specializat, înființat în anul 1993.
Cele 12 beneficiare ale Centrului de Plasament „Sfântul Iosif”, au fost implicate în activități
cultural-recreative, de socializare, pentru formarea autonomiei personale, activități de
pregătire a lecțiilor și pentru dezvoltarea abilităților de viață.
Dintre acestea, amintim în mod special: grupuri de suport, cursuri, ateliere de lucru și
seminarii, cu următoarele tematici - comunitatea și facilitățile oferite, bullying-ul în mediul
școlar, consumul de droguri în rândul adolescenților, cerc literar, realizare manuală de obiecte,
realizarea unui schimb de experiență cu beneficiarii Complexului de Servicii Sociale „Ion
Creangă”, Piatra Neamț.
Activități de responsabilizare, conștientizare și protejare a beneficiarelor prin colaborare cu
reprezentanți ai Poliției, ai Inspectoratului de Jandarmi, ai Agenției Naționale Împotriva
Traficului de Persoane, cu următoarele tematici: trafic de persoane - o abordare centrată pe
victime, prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor.
Prima excursie organizată a fost în Bucovina și s-a desfășurat în perioada 14 - 16 iulie, ocazie cu
care beneficiarele Centrului, însoțite de personal, au avut prilejul să socializeze, să desfășoare
activități sportive inedite și să viziteze obiectivele turistice din zonă.
Cea de-a doua excursie s-a realizat în perioada 29 august - 1 septembrie, în munții Bucegi, și a
urmărit creșterea motivației școlare, deoarece s-a realizat doar pentru beneficiarele care au
avut media generală peste nota 8.
O altă activitate care a venit în sprijinul Centrului de plasament a fost „Colecta din a doua
duminică din Advent” destinată Centrelor de plasament de pe teritoriul diecezei, respectiv
pentru Centrul de Plasament „Sfântul Iosif” și pentru Casa de Copii „Sfânta Maria” din Barați.
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Scopul principal al Centrului de Resurse pentru Familii este sprijinirea, orientarea și
creşterea calităţii vieţii pentru familiile aflate în dificultate prin desfășurarea unor
acțiuni/terapii cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea abilităţilor de viaţă,
creșterea integrării și participării lor la viața economică și socială.
Activitățile realizate cu și pentru cele 30 de
familii active ale Centrului au fost orientate în
mod special spre: terapie ocupațională și
dezvoltare personală pentru beneficiarii
proiectului, servicii de informare, orientare și
consiliere pentru familiile aflate în dificultate,
servicii de sprijin pentru familii defavorizate,
terapie suportivă prin organizarea unor
grupuri de suport, integrare socioprofesională și educațională, promovarea
intereselor familiilor aflate în dificultate.

Femei pentru Femei
O campanie inițiată de JCI (Junior Chamber
International), activitate prin care și-au
propus ca în luna martie să ofere doamnelor
beneficiare ale Centrului de Resurse pentru
Familii câte o poșetă plină cu produse de
igienă.
1 iunie, cu și pentru copiii Centrului de
Resurse pentru Familii

Dacă nu poţi veni la bibliotecă, vine
biblioteca la tine!

Ziua Internațională a Copilului a fost serbată
în parc.
Astfel s-au îmbinat jocurile copilăriei rămase
în amintirile celor trecuți de 18 ani cât și
jocurile actuale, jucate în prezent de copii.

Proiectul și-a propus să conducă la
conștientizarea, îmbunătățirea și întărirea
gradului
de
coeziune
socială
intergenerațională prin promovarea cărții și a
lecturii.
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Festivalul pentru familii (a treia ediţie)
Festivalul pentru Familii, aflat anul acesta la cea
de-a treia ediție a venit în sprijinul proiectului
„Săptămâna cu zâmbete” având ca scop
strângerea de fonduri pentru ca un număr de
40 de copii proveniți din familii defavorizate să
aibă parte de o săptămână plină de activități
educative și recreative dar și de o masă caldă
de prânz.
Campania „Ghiozdanul cu rechizite”
Aflată la a patra editie, a avut drept scop
sprijinirea unui număr de 40 de copii proveniți
din medii defavorizate, pentru ca în prima zi de
școală, alături de părinți, flori și emoții să fie
prezent și coloratul ghiozdan echipat cu
rechizitele necesare.
Campania „Să împodobim Crăciunul”
Prin intermediul campaniei am strâns donații
care au constat în alimente neperisabile,
dulciuri, jucării, îmbrăcăminte.
Am pornit astfel pe ulițele comunelor din jurul
Iașului ajungând atât în sate îndepărtate
precum Ciocârlești, Popricani, Probota,
Golăiești, Dancu, Cârlig cât și pe străzile
orașului Iași. Voluntarii energici au întâlnit nu
doar copii, ci și părinți preocupați și
îngândurați din cauza lipsurilor materiale, ori
bătrâni cu mâini muncite și fețe brăzdate de
trecerea anilor, a căror poartă rar s-a deschis
pentru a primi vizitatori.
Anul acesta, campania „Să împodobim Crăciunul” a ajuns pentru prima dată și la Centrul
de zi „Prietenia” Pădureni cu jucării și dulciuri
pentru 31 de copii. Acest Centru se dedică
copiilor din comuna Pădureni, județul Vaslui,
copii care provin din familii defavorizate.

Serviciile sociale derulate în cadrul Domeniului Copii, Tineri, Familii sunt finanțate prin
subvenții acrodate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în baza Legii 34/1998 și
contractare servicii de către autoritățile publice locale în baza Ordinului 98/2003.
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PROIECTE EUROPENE
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

F.R.U.M.O.S.S.

F.R.U.M.O.S.S.

Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale
12 februarie 2018 - 11 februarie 2021

.

Orașul Târgu Frumos Valoare totală: 20.967.651,46 lei

Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

12 februarie 2018 - 11 februarie 2021
Valoare totală: 16.989.905,36 lei
Com. Preutești, Jud. Suceava

A.M.I.C.
Acţiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate

A.M.I.C.
Acţiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate

amic@caritas-iasi.ro
www.caritas-iasi.ro
f

caritas

Centrul Diecezan
Caritas Iași

Școala Gimnazială
„Ion Creangă” Tg. Frumos

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Proiectul ”Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși”, POCU/20/4/2/102220

Servicii Integrate
pentru o Comunitate Incluziva in Husi

Proiect AMIC

Primăria
Comunei Preutești

Primăria orașului
Târgu Frumos

caritas

Centrul Diecezan
Caritas Iași

Vino și înscrie-te la cursuri GRATUITE de formare!

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PREUTEȘTI
Com. PREUTEȘTI, Jud. SUCEAVA

Servicii Integrate
pentru o Comunitate Incluziva
in Husi

Cusător piese din înlocuitor (360 de ore)
Confecționer/asamblor articole din textile (360 de ore)
Cofetar-patiser (720 de ore)
Brutar-patiser-preparator produse făinoase (720 de ore)

Trebuie să ai domiciliul la una dintre adresele:
Str. Al. Ghiţescu, Str. Barbu Lăutaru, Str. Episcopiei, Str. Șara,
Str. Cotroceni, Str. Dumitru Hodea,
Str. 1 Decembrie: Nr.47-Bloc Recon, Nr.45-Bloc 9 (Sc. A,B,C),
Nr.37-bloc 8, Nr.33-bloc 7 (Sc. A,B)

Avantaje:

- certificat de calificare recunoscut la nivel european;
- concursuri cu premii în bani (între 2500 și 3000 de lei);
- subvenţie pentru participare la curs în valoare de 5 lei pe oră

Date de contact:
Angela Lungu, responsabil grup ţintă
telefon fix 0235 481 466
telefon mobil 0730 101 483
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În anul 2019 au continuat cele 4 proiecte cu finanțare nerambursabilă implementate în
cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară Incluziunea Socială și
Combaterea Sărăciei în următoarele comunități: județul Iași - comuna Stolniceni Prăjescu
și orașul Târgu Frumos, județul Suceava - comuna Preutești, județul Vaslui - Municipiul
Huși.
Obiectivul principal al celor patru proiecte
este dezvoltarea și implementarea de măsuri
integrate, prin activități specifice reducerii
riscului de sărăcie și excluziune socială
pentru un număr de 560 persoane din
comunitatea marginalizată (non-romă), în
fiecare din cele patru comunități.

- acțiuni de recrutare a grupului țintă prin
organizarea de caravane de informare a
membrilor comunității privind acțiunile
specifice din fiecare proiect;
servicii
de
informare,
consiliere
socio-profesională și mediere pentru
beneficiarii selectați;
- s-au derulat cursuri de calificare pentru
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Cameristă,
Bucătar, Cofetar-patiser, Infirmieră, Frizer
precum și cursuri de Competențe
antreprenoriale;
- servicii de consiliere antreprenorială și
subvenționare afaceri cu 25.000 euro;
- partenerii din fiecare proiect oferă servicii
socio-educaționale pentru copiii selectați;
- servicii de îngrijire la domiciliu pentru
vârstnici;
- activități de voluntariat, ecologizare și
dezvoltare a rețelelor de sprijin în
comunitate.

În cadul proiectelor, câte 560 de persoane
din fiecare comunitate beneficiază de servicii
socio-educaționale,
servicii
sociale,
socio-medicale, medicale de recuperare,
servicii medicale stomatologice, măsuri de
ocupare
informare
și
consiliere
socio-profesională, formare profesională,
mediere pe piața muncii.
Aceste proiecte prevăd o abordare integrată
a problemelor identificate la nivelul
comunităților. Pe parcursul anului 2019 am
desfășurat următoarele tipuri de activități:

Sfera activităților organizației noastre s-a extins în domeniul consilierii antreprenoriale prin
intermediul proiectului „ACCES – Antreprenoriat, Consiliere și Consultanță pentru o Economie
Sustenabilă” ce se implementează în 6 județe ale Moldovei: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,
Suceava și Vaslui. Pe parcursul anului 2019, cei 60 de beneficiari care sunt subvenționați cu
suma de 40.000 euro pentru implementarea planurilor de afaceri au beneficiat de servicii de
mentorat.
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Pentru reprezentarea, dezvoltarea
serviciilor sociale și protecția drepturilor
beneficiarilor noștri, Asociația Centrul
Diecezan Caritas Iași este membru în
consiliul director al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Servicii Sociale - FONSS, membru activ
în Comisia ONG. De asemenea, un
reprezentant al Asociației Centrul
Diecezan Caritas Iași este membru
supleant în Comisia pentru Protecția
Copilului din cadrul DGASPC Iași.
Asociația 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, județul Vaslui.

Dezvoltarea serviciilor socio-medicale destinate persoanelor vârstnice prin alte 3 noi
proiecte europene implementate
Dezvoltarea serviciilor sociale reprezintă o preocupare constantă pentru organizația noastră,
fiind o modalitate activă de a răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile. În anul 2019 ne-am
axat pe dezvoltarea serviciilor socio-medicale destinate persoanelor vârstnice prin 3 proiecte
europene finanțate în cadrul apelului de proiecte „Bunicii comunității”. Prin intermediul
acestor proiecte am dezvoltat servicii noi în comuna Tansa, județul Iași și comuna Berezeni,
județul Vaslui și am extins serviciile de îngrijire la domiciliu din municipiul Suceava, comunele
Mircești și Hălăucești în județul Iași, comuna Pîrgărești în județul Bacău. Obiectivul general
este reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin implementarea
de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții, combaterea excluziunii sociale și
creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru 495 de persoane vârstnice. Prin
intemediul acestor proiecte extindem categoriile de servicii pentru persoanele vârstnice cu
două centre de zi în comuna Tansa și comuna Berezeni și o cantină socială în comuna Berezeni.
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REȚEAUA DE VOLUNTARIAT
MENȚINERE ȘI DEZVOLTARE

20

Rețeaua de voluntariat
Voluntarii din cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași se implică în evenimentele de
atragere de fonduri și de vizibilitate a asociației noastre și realizează activități în cadrul celor 4
programe: Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, Centrul de Resurse pentru
Familii, Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, Centrul de Plasament „Sfântul Iosif”.
Campania „Maria citește”, realizată în parteneriat cu Spitalul Regional de Urgență „Sfânta
Maria”, inițiată în iunie 2018, ce a avut ca rezultat crearea unei mini biblioteci cu 1000 de cărți
donate, a continuat până în luna iulie 2019, când spitalul a intrat în renovare. Așadar, o parte
din voluntari s-au ocupat de spațiul de joacă amenajat în cadrul spitalului, unde au avut
activități ludico-educative împreună cu copiii internați în spital, astfel încât timpul petrecut
acolo să fie mai blând.
Pe data de 9 decembrie am sărbătorit voluntarii și voluntariatul în cadrul celei de-a 17-a ediție
a Galei Voluntarilor Caritas. Tematica de anul acesta a fost „Hai-hui în lumea poveștilor”.
Fiecare participant și-a ales un personaj dintr-o poveste, basm sau carte și s-a costumat
corespunzător.
Pentru creșterea numărului de voluntari, s-a participat la Târgul de oferte de practică,
voluntariat și internship în domeniul asistenţei sociale 2019 și la un Târg de prezentare
a ofertelor de voluntariat alături de alte asociații ieșene.
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PROMOVAREA IMAGINII
CARITAS
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În perioada ianuarie-iulie 2019, s-a
desfășurat campania de responsabilitate
socială „Contribuţia ta chiar contează redirecţionează 3,5 % din impozitul pe
venit pentru o cauză nobilă”.

CARITABILiS Festival (a doua ediţie)
Festivalul faptelor bune a fost organizat în
Parcul Expoziției pe 15 și 16 iunie. Este un
eveniment caritabil cu activități distractive și
interactive. Scopul evenimentului este acela
de a încuraja publicul ieșean spre a contribui
activ la binele celor mai puțin norocoși.

Pe parcursul acestui an s-au desfășurat zile
de reculegere adresate persoanelor care se
dedică muncii pentru binele aproapelui, din
cadrul structurilor socio-caritative și
spitalelor din Dieceza de Iași. Acestea au fost
organizate în perioadele 21 - 23 iunie și 29
noiembrie - 1 decembrie.

Un milion de stele
Duminică, 17 noiembrie 2019, a avut loc cea
de-a XIII-a ediție a campaniei de solidaritate
și strângere de fonduri „Un milion de stele”.
Acțiunea s-a realizat în 13 localități din
Moldova. În Iași, tematica evenimentului a
fost solidaritatea față de copiii și familiile în
nevoie, beneficiari ai programelor Asociației
C.D.Caritas iar în celelalte 12 localități s-au
strâns fonduri pentru susținerea programului
Servicii de Îngrijire la Domiciliu.

Concert caritabil vocal-simfonic „Inimi
pentru Inimi”
Concert organizat în parteneriat cu Episcopia
Romano – Catolică pe 16 martie ce a avut
drept scop strângerea de fonduri pentru
refacerea și reluarea activității la Institutul de
Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.
Georgescu” Iași, grav afectat în urma unui
incendiu. Concertul a fost susținut la
Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară
Maria, Regină” din Iași de cele două
ansambluri ale Filarmonicii „Moldova” Iași Orchestra simfonică și Corul academic
„Gavriil Musicescu”.

Caravana lui Moș Crăciun
În decembrie am oferit zâmbete pe chipurile
a 5000 de copii din regiunea Moldovei.
Reprezentanţii organizaţiilor germane de
caritate „Round Table Deutschland” și „Ladies
Circle Deutschland” ni s-au alăturat pentru a
noua oară cu scopul nobil de a împărţi
copiilor aflaţi în dificultate şi din familii
social-vulnerabile, cadouri cu prilejul
sărbătorilor de iarnă. Cadourile au fost
împărţite în județele Iași, Vaslui și Neamț.
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ASPECTE FINANCIARE

DONAȚII DE AJUTOARE MATERIALE
15.75%

23.54%
6.29%

produse alimentare - 15,75%
materiale construcții, instalații sanitare - 21,42%
diverse - 23,54%
îmbrăcăminte - 33,01%
materiale igienico-sanitare - 6,29%

33.01%
21.42%

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

SURSE DE VENITURI
1.71%
1.24%

1.59%

subvenții de la bugetul de stat - 1,24%
venituri Case asigurări de sănătate - 1,59%
venituri din donații, sponsorizări interne și externe - 9,19%
subvenții de la bugetul local și județean - 1,71%
venituri proiecte europene POCU - 86,27%

9.19%

86.27%

CHELTUIELI
2.10% 3.27%
4.43%

3.09%

cheltuieli programe socio-educaționale pentru
copii și tineret - 3,27%
cheltuieli programe medico-sociale pentru
vârstnici - 4,43%
cheltuieli programe sociale pentru familii,
persoane defavorizate - 3,09%
cheltuieli proiecte europene POCU și proiecte
formare - 87,12%
cheltuieli diverse - 2,10%

87.12%
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FINANŢATORI, DONATORI,
PARTENERI, COLABORATORI

„Ajutorarea celor săraci este pașaportul către Paradis al creștinilor”, a precizat
Papa Francisc, în timpul unei slujbe la Bazilica Sfântul Petru.
Acţionând pentru refacerea spiritului de solidaritate, iubire între semeni şi pentru
redarea demnităţii umane, am încercat astfel să dăm expresie imperativului evanghelic
de promovare a dreptăţii şi carităţii şi de a-i ajuta pe cei marginalizaţi social, singuri sau
bolnavi.
Fie că vorbim despre finanţatori, donatori, parteneri sau colaboratori, este vorba
despre aceeaşi categorie de persoane: binefăcători. Este vorba despre dumneavoastră,
cei care aţi fost alături de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi pe drumul carităţii, cei
care v-aţi asumat datoria creştină şi civică de a fi solidari cu cei care se află în diferite
forme de dificultate. Împreună am contribuit la îmbunătățirea calității vieții celor mai
puțin norocoși.
Prin urmare, în 29 de ani de activitate, ni s-a demonstrat că minunile sunt înfăptuite
împreună cu oameni dornici de a-i sprijini pe semenii aflaţi în nevoie, oameni care au
oferit zâmbete şi speranţă beneficiarilor noştri.
Cu acest prilej, vă mulţumim pentru colaborarea şi sprijinul acordat, sperând că şi în
viitor ne veţi fi alături şi vă asigurăm de respectul, recunoștința şi rugăciunile
beneficiarilor, şi nu în cele din urmă, de binecuvântarea Domnului „bogat în milostivire”
(E.f. 2,4).
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Sponsori/donatori
Stiftung Caritas Bistum Iasi, Gerkensstiftung, Episcopia Münster, Accueil Groupe
Together, Chiese Dell’ Est, Gerkens Stiftung, Parohia Sf. Iosif (Irene Kremerskothen),
Kath. Kierchengerm Kall Besse, Pfarramt Mariahilferplatz Graz, Conex Distribution Iași,
Radalex, Imperia Imobiliare, ING Bank, OMV, Carrefour Iași, Optica Medicală Vision for
You, Panifcom Iași, Veoneer, Cronos, My Happy Market, Oceanobe Technology, Vidal
Best Construct Onești, Sel SRL, Farmacia Antalgo, un număr de 20 de persoane fizice.
Parteneri/colaboratori
Instituții
Promer Group, Cegeka România, Continental Automotive România, Tester Group,
FireCredit, United Business Center Iași, Rolandia Romania Tours and Activities, Kinego
Clinică Recuperare Medicală Iași, Salon ArtistiQue, Lex Hobby Store, Camping Ursuleț
Durău, Cuib.
Asociații și fundații
Caritas Münster, Caritas Austria, Round Table Deutschland, Ladies Circle Deutschland,
Fundația de Binefacere Caritas Moldova, Caritas România, Caritas Timișoara, Caritas
Alba-Iulia, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Star of
Hope Iași, Fundația Comunitară Iași, Junior Chamber Internaţional - JCI.
Parohii
Iași
Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”-Parohia „Adormirea Maicii Domnului”,
Parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Iași, Biserica „Sfântul Anton de Padova” Iași,
Iugani-Parohia „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, Hălăucești-Parohia „Nașterea Sfintei
Fecioare Maria”, Luncași-Parohia „Sfântul Maximilian Maria Kolbe”, Oțeleni-Parohia
„Sfânta Ana”.
Bacău
Faraoani-„Parohia Sfântul Anton de Padova”, Valea Mare-„Parohia Sfântul Mihail”,
Pîrgărești-„Parohia Sfântul Mihail”.
Neamț
Tămășeni-„Parohia Sfânta Fecioară Maria, Regina”, Săbăoani-„Parohia Sfântul Mihail”.
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Suceava
„Parohia Sfântul Ioan Nepomuk”.
Vaslui
Huși-„Parohia Sfântul Anton de Padova” și „Biserica Nașterea Sfintei Fecioare Maria”.
Consilii locale
Județul Iași
Primăria Stolniceni - Prăjescu, Primăria Târgu Frumos, Primăria Mircești, Primăria
Oțeleni, Primăria Tansa.
Județul Bacău
Primăria Faraoani, Primăria Pîrgărești.
Județul Neamț
Primăria Săbăoani, Primăria Tămășeni.
Județul Vaslui
Primăria Huși, Primăria Berezeni.
Județul Suceava
Primăria Preutești.
Parteneri educaționali
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași-Departamentul Sociologie și Asistență
Socială, Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți, Liceul Tehnologic
Agricol „M. Kogalniceanu" Miroslava, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași, Școala
Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos, Școala cu clasele I-VIII Cozmești, Școala
Gimnazială Tansa, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dancu, Școala Gimnazială „Titu
Maiorescu” Iași, Școala Gimnazială Preutești.
Parteneri Media
Apollonia TV, TELE M, Radio Maria, Viva FM, Ziarul de Iași, Evenimentul de Iași, Radio
Iași, Iași Fun.

27

DATE DE CONTACT

ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI
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
Facebook: Centrul Diecezan Caritas Iasi
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

28

