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Mesajul PS Iosif Păuleț

Episcop de Iași

Acest Raport anual, care descrie principalele activități ale Asociației Centrul Diecezan Caritas
Iași, este o frumoasă și concretă mărturie a implicării Bisericii noastre locale în viața socială
prin identificarea necesităților reale ale oamenilor, implementarea de proiecte și programe
adresate celor în nevoie, stimularea trăirii carității evanghelice. O Biserică este vie atunci când
este orientată spre toți, având o atenție deosebită față de cei mici, marginalizați, neputincioși,
singuri, prigoniți. O Biserică care îl propovăduiește pe Cristos cel viu este aceea în care preoții
și credincioșii se alimentează din Cuvânt și sacramente în jurul altarului, iar apoi străbat cu
bucurie și speranță drumurile vieții purtând tuturor, mai ales celor mai săraci, iubirea și
milostivirea Domnului.
În aceste timpuri de criză prelungită, sunt tot mai multe persoane nevoiașe care suferă din
cauza lipsei locurilor de muncă, a sărăciei, a singurătății sau a bolii. De cele mai multe ori,
aceste persoane nu strigă după ajutor, ci trăiesc la limită, motiv pentru care riscăm să ne
obișnuim a auzi vorbindu-se despre criză și sărăcie, dar fără a deschide ochii şi a individualiza
problemele concrete ale celor care trăiesc alături de noi.
De aceea, apreciez și îmi exprim recunoștința față de toți lucrătorii, voluntarii și binefăcătorii
Asociației Caritas Iași, felicitându-i pentru răspunsul generos la chemarea lui Isus de a fi
samariteni milostivi în lumea de astăzi.
În același timp, doresc să reamintesc faptul că e de datoria noastră, a tuturor să ne lăsăm
călăuziți de Duhul Sfânt pentru a fi martori și instrumente ale iubirii și milostivirii sale, așa cum
spuneam și în Scrisoarea Pastorală „Împreună pe calea speranței”: Îndemn preoţii, persoanele
consacrate şi toţi credincioşii diecezei noastre să facă tot posibilul pentru a potenţa
activitatea caritabilă, chiar şi prin crearea unor structuri permanente, cum ar fi „caritasurile
parohiale”. Acest lucru ne va ajuta să experimentăm şi mai mult realitatea de a fi Biserică, adică
o comunitate de fraţi.
În acest an, când Sfântul Părinte Papa ne invită să trăim comuniunea, sinodalitatea, mă bucur
să constat deja în activitățile desfășurate în cadrul Caritas, atâtea moduri de a lucra împreună
pentru binele semenilor noștri care au nevoie de sprijin. Angajați, voluntari, oameni de
bunăvoință, cot la cot, mână de la mână, inimă lângă inimă, făuresc atâtea lucruri minunate,
încurajați fiind de cuvintele lui Isus: „ori de câte ori ați făcut aceasta unuia dintre cei mai mici,
mie mi-ați făcut” (Mt. 25,40).
Dumnezeu să răsplătească toată această lucrare pe care ați desfășurat-o în anul 2021 și să vă
inspire în continuare cu harul său îmbelșugat pentru a simți și a fi gata mereu să acționați în
câmpul vast al carității, acolo unde El vă trimite.
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Mesajul Pr. Iosif Iacob
Director general

„Ori de câte ori ați făcut aceasta unuia dintre cei mai mici, mie
mi-ați făcut” (Mt. 25,40).
În cuvintele lui Isus din Evanghelia după Sfântul Matei descoperim minunea care are loc ori
de câte ori un act de caritate își găsește locul în alegerile unei persoane.
Acest Raport anual dorește să fie o conștientizare a faptului că zi de zi, an de an există fapte
care fac parte din proiecte mai mici sau mai mari, cu o vizibilitatea mai mică sau mai mare,
care au menirea de a răspunde acestei dorințe a Mântuitorului – îndreptându-ne spre cei mici
și neajutorați ajungem să Îl cunoaștem pe El care „s-a despuiat pe sine luând firea sclavului,
devenind asemenea oamenilor”.
Este esențială legătura dintre actul de caritate, persoana umană și Dumnezeu. Din calitatea
acestei legături se evită experiența unei false carități. De aici, din această legătură, ia naștere
și este recunoscută adevărata caritate. Aici își găsesc sensul profundele cuvinte ale Sfântului
Augustin „Tu oferi hrană celui care este flămând, dar ar fi mai bine ca nimeni să nu fie flămând
și tu să nu trebuiască să oferi. Iubirea adevărată este cea care se îndreaptă către un om fericit,
care nu are nevoie de darurile tale. Pentru faptul că oferi, pari a fi superior celui care este
beneficiar al darului tău. Dorește-ți ca el să fie asemenea ție, la fel ca tine, egal cu tine, pentru
ca împreună să recunoașteți nevoia și dependența voastră față de Acela căruia nu i se poate
oferi nimic”.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectelor care au însoțit misiunea noastră în acest an, au
avut tocmai menirea să ne ajute să redescoperim locul carității în viața noastă.
În primul rând, ele au avut menirea de a lucra în viața angajaților care zi de zi, trebuie să
conștientizeze minunata misiune de a sluji, de a recunoaște că a îndrepta atenția noastră spre
cei nevoiași este un dar și o chemare, în spatele căreia, în mod ascuns, Dumnezeu lucrează.
Lucrarea lor este o lucrare de neprețuit, făcută cu curaj și profesionalism, străbătând
periferiile, alinând și oferind susținere într-un lanț al carității.
În egală măsură, programele și proiectele Caritas au implicat nenumărați parteneri și
sponsori, persoane fizice și organizații din țară și din străinătate, voluntari, entități statale,
persoane care și-au dezvăluit identitatea și persoane care au lucrat și și-au adus aportul fără a
se face cunoscute. Toate acestea au manifestat o deschidere a inimii și o responsabilizare
pentru un bine care trebuie să fie prezent și să continue în lume, crezând în ceea ce suntem și
susținând activitatea noastră.
Nu în ultimul rând, activitățile și proiectele noastre nu ar exista dacă nu ar fi beneficiarii noștri
spre care cuvântul lui Isus ne îndeamnă să privim, de care suntem încurajați să ne apropiem,
pentru ca astfel să trăim împreună experiența carității.
În acest fel mergem împreună pe calea carității, trăim sinodalitatea, profundul deziderat al
Sfântului Părinte, în acest an de conștientizare a misiunii comune în Biserică.
Doresc să mulțumesc tuturor colegilor, voluntarilor, autorităților bisericești și civile,
partenerilor din țară și din străinătate, beneficiarilor noștri pentru ceea ce reprezintă în
cunoașterea și descoperirea drumului frumos al carității. În toți Domnul a sădit o fărâmă de
nevoie dar și o resursă de bine. Domnul să binecuvânteze lucrarea Sa!
3

DOMENIUL PENTRU VÂRSTNICI
ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
este dedicat activităților pentru persoane vârstnice și are în componență Programul Servicii de Îngrijire
la Domiciliu constituit dintr-o rețea de centre regionale de Îngrijire la Domiciliu situate în: jud. Iași –
mun. Iași, com. Butea, com. Mircești, com. Oțeleni, com. Hălăucești, com. Stolniceni-Prăjescu, com.
Tansa, orașul Târgu-Frumos, jud. Neamț – mun. Roman, com. Tămășeni, com. Săbăoani, com. Sagna,
jud. Suceava – mun. Suceava, com. Preutești, jud. Vaslui – mun. Huşi, com. Berezeni, com. Dodești, jud.
Bacău – com. Pârgărești, com. Faraoani.
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Începând cu 1 februarie 2021, în cadrul parteneriatului public-privat cu Primăria Butea și asociația
noastră, a fost înființat Centrul de Îngrijire la Domiciliu Butea. Mulțumim Primăriei Butea, respectiv
Consiliului Local pentru sprijinul și deschiderea acordată, dar și tuturor celor care s-au implicat și au depus
eforturi mari pentru ca persoanele vârstnice din această comunitate să simtă iubirea aproapelui.
Personalul Centrelor de Îngrijire la Domiciliu a fost format în 2021 din aproximativ 60 de angajați, care au
asistat peste 1300 de beneficiari cu grade diferite de dependenţă, ce suferă din cauza problemelor de
sănătate, a singurătăţii şi a stării materiale precare.
Prin intermediul programului Servicii de Îngrijire la Domiciliu, vârstnicii beneficiază de asistență socială,
îngrijire medicală specializată la domiciliu, sprijin în efectuarea activităților de zi cu zi, consiliere, dar nu în
ultimul rând, împărtășesc o vorbă și un gând bun cu echipa de îngrijire la domiciliu, prezentă zilnic în
casele lor.
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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 Romano-Catolice și Ortodoxe, școli, Casele Județene de Asigurări de
Sănătate precum și alte instituții implicate în activități de asistență socială.
În 21 de ani de activitate, îngrijirea la domiciliu a presupus implicare şi responsabilitate socială,
angajare şi devotament pentru oameni şi sănătatea lor, o misiune presărată cu multă dăruire şi
pasiune pentru slujirea aproapelui.

Pe parcursul anului, am marcat anumite sărbători si evenimente dedicate seniorilor noștri, cum ar fi:
ziua de 8 martie, sărbătorile pascale, Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice, Ziua Mondială a
Bunicilor și Bătrânilor, sărbătorile de Crăciun. Cu prilejul acestor ocazii, am adus alinare și bucurie
persoanelor vârstnice prin diferite acțiuni dedicate lor.
Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași este recunoscătoare membrilor comunităților și tuturor
binefăcătorilor care susțin activitatea Centrelor de Îngrijire la Domiciliu. Astfel, au avut loc mai multe
Liturghii de mulțumire în comunitățile: Butea, Oțeleni, Gherăești, Tămășeni, Săbăoani, Bacău,
Suceava, Roman, Onești, Iași. Am amintit în rugăciune toate persoanele care suferă și i-am mulțumit
lui Dumnezeu pentru toți aceia care se îngrijesc de cei în nevoi.
Angajații Centrelor de Îngrijire la Domiciliu au avut parte de un program de formare la Mănăstirea
Carmelitană din Luncani ce a vizat valorile umane în activitatea socială, principiile Caritas – etica
îngrijirilor, aprofundarea cunoștințelor referitoare la asistarea persoanelor vârstnice.
Mulțumim membrilor echipei de îngrijire la domiciliu, care zi de zi, aduc alinare persoanelor
vârstnice. Disponibilitatea, curajul și implicarea lor aduc multe roade și speranță în viața acestor
persoane.
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DOMENIUL COPII, TINERI, FAMILII
are în componență 3 programe sociale:
- Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”
- Centrul de Plasament ,,Sfântul Iosif”
- Centrul de Resurse pentru Familii
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Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”
(din Iași și Buruienești, jud. Neamț)
este un centru de tip after-school social, unde zilnic 50 de copii cu vise mari încearcă să coloreze viața pe
care o trăiesc. De-a lungul timpului, multe generații de copii expuse riscului de abandon școlar, au fost
sprijinite în vederea îmbunătățirii rezultatelor la învățătură și a comportamentului, pentru a fi mult mai
pregătiți pentru viață. În cadrul centrelor, beneficiarii se bucură și de meditații gratuite la materiile școlare,
o masă caldă zilnică, rechizite, jucării, hăinuțe, tabere de vară, întâlniri săptămânale de grup pentru
stimularea creşterii stimei de sine, activități educative și recreative, consiliere psihologică, cursuri de
parenting.

Pe lângă activităţile de bază derulate zilnic în
cadrul Centrelor de Resurse pentru Copii și
Tineri ,,Don Bosco”, în perioada ianuarie decembrie 2021 au avut loc și alte
evenimente și acțiuni cum ar fi:
Ziua Don Bosco - Copilărie, joc, distracție,
recunoștință, culoare, sunt cuvintele care
descriu ,,Ziua Don Bosco”, consemnată ca și
ziua înființării serviciului social. Don Bosco
este considerat patronul spiritual al centrelor
și sfântul care ne călăuzește în activitatea de
zi cu zi.
Carnavalul
măscuțelor
colorate
–
Carnavalul a fost însoțit de jocuri, de un prânz
delicios, de aniversații lunii și mai ales de
zâmbete și bucurie.
,,Adoptă o mamă” - Această acțiune a fost
despre mame si bunici, despre prețuirea și
aprecierea tuturor femeilor care aduc o
schimbare în bine în viața noastră.
,,O floare pentru viață” (ediția a XIX-a) Acţiunea a devenit o tradiţie pentru serviciul
nostru, scopul fiind acela de a sensibiliza
comunitatea şi de a conştientiza importanţa
actului de a da viaţă.
Calendarul Faptelor Bune - În cadrul acestei
activități, copiii au fost invitați să accepte
zilnic provocări făcând parte din Caledarul
Faptelor Bune. Ca de exemplu o activitate
îndrăgită a fost servirea cu ceai a unei
persoane dragi sau realizarea unei activități
casnice fără a fi rugat, să-i spui ,,Te iubesc”
unui membru de familie. Copiii au acceptat
cu mare drag aceste provocări și au transmis
o stare de bine pe tot parcursul săptămânii.

Ziua Copiilor la Don Bosco Iași

Copiii pe tărâmul minunilor - Cu harta
în mână, copiii au pornit într-o
călătorie spre târâmul minunilor
pentru a căuta Marea Comoară.
Împărțiți în grupe, au avut misiunea
de a ,,înfrunta” mai multe obstacole
pentru a putea identifica lacătul
cufărului în care s-a aflat comoara.
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Survivor ,,Don Bosco Iași” 2021 - O activitate distractivă și sportivă preferată de copiii din cadrul
Centrului care aduce explozie de energie și bucurie. Copiii au fost provocați să realizeze un traseu
competitiv tip ștafetă alcătuit din probe fizice, practice, de îndemnare, cooperare.
Anul acesta, Centrul ,,Don Bosco” din Iași a finalizat proiectul DARE (Dream-Achieve-Realize-Expres),
implementat din anul 2017. Proiectul de educare și inovație socială DARE a fost bazat pe 3 piloni: SOLE,
Parlamentul Copiilor și Parenting, aducând rezultate deosebite atât beneficiarilor cât și întregii
comunități.
Tabără ,,Olimpiada Don Bosco Iași” - În perioada 1-5 septembrie, beneficiarii Centrului au avut parte
de o experiență de neuitat la Campingul Ursuleț din Durău alături de angajați și voluntari. Tematica
acestei tabere a fost inspirată din jocurile Olimpice de la Tokyo. Copiii, pe parcursul acestor zile, au avut
parte de un traseu olimpic, diverse activități sportive, distractive și de cultură generală.

Tabăra ,,La mare în Constanța”,
dedicată micuților de la „Don Bosco”
Buruienești - În cadrul acestei tabere,
copiii au participat la activități de
dezvoltare personală, activități de
recreere și petrecere a timpului liber,
activități de socializare, vizite la
delfinariu, acvariu, microrezervație,
planetariu, vizitarea centrului vechi
din
Constanța,
vizitarea
monumentelor religioase.
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Centrul de Plasament ,,Sfântul Iosif”
este un program menit să vină în sprijinul copiilor și tinerilor proveniţi din familii cu situaţii sociale
deosebit de dificile. Centrul de Plasament a avut în asistență pe parcursul anului 13 tinere adolescente
beneficiare cu vârste cuprinse între 13 și 22 de ani. Misiunea programului este de a asigura beneficiarelor
găzduire permanentă, masa caldă, educație formală și non-formală, asistență spirituală, consiliere,
asistență medicală, sprijin în dezvoltarea abilităților de viață independentă.

Beneficiarele Centrului au fost implicate de-a
lungul anului în activități cultural-recreative,
de socializare, psihologice, religioase,
activități civice, de pregătire pentru viață,
activități de acțiune filantropică, suport
educațional și implicare în vederea
dezvoltării autonomiei sociale.
Dintre acestea amintim în mod special:
grupuri de suport, cursuri, ateliere de lucru și
seminarii,
cu
următoarele
tematici:
Non-violența în școală; Sănătate și îngrijire
personală; Integrarea socio-profesională,
Comunicare non-verbală; Comunicarea
eficientă în procesul educațional; Realizare
de obiecte hand-made.
Activități de responsabilizare, conștientizare
și protejare a beneficiarelor, cum ar fi:
Conștientizarea pericolelor traficului de
persoane; Traficul pe internet; Victimele
violenței domestice.
Un sprijin deosebit vine din partea Asociației
Antonia pentru Educație și Inovare Socială,
alături de care realizăm numeroase activități
culturale, educaționale, recreative, concursuri
de pictură.

În luna septembrie beneficiarele au
avut bucuria de a participa la o
excursie organizată în Bucovina cu
scopul de a vizita obiective turistice
cunoscute și de a dezvolta
solidaritatea și autocontrolul.

S-a realizat o mobilizare frumoasă de
exprimare a solidarității prin implicarea
fetelor beneficiare în cadrul unor campanii de
ajutorare a familiilor aflate în nevoie, dar și a
vârstnicilor beneficiari sub sloganul: Să
dăruim bucurie slujind cu dragoste pe
aproapele nostru.
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Centrul de Resurse pentru Familii
are ca scop sprijinirea, orientarea și creşterea calităţii vieţii pentru familiile aflate în dificultate prin
desfășurarea unor acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea abilităţilor de viaţă. Prin
intermediul Centrului de Resurse pentru Familii se acordă suport și asistență pentru familii, vârstnici, copii
aflați în dificultate.

Pe parcursul anului, Centrul de Resurse pentru Familii a reușit să răspundă nevoilor materiale și sociale a
peste 30 de familii beneficiare de pe raza județului Iași, prin următoarele tipuri de activități: grupuri de
suport și orientare socio-profesională, activități cu prilejul zilei de 8 martie, Campania de Paște pentru
Familii, Ziua Copilului, Ghiozdanul cu rechizite, campanie cu prilejul zilei de 6 decembrie - Acțiunea
„Încalță un copil”, campanie cu prilejul sărbătorilor de iarnă - „Să împodobim Crăciunul”.
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În perioada octombrie 2020-septembrie 2021
Prin cele 3 programe sociale din cadrul Domeniului, am implementat proiectul „Integrare activă prin
educație și implicare socială!”, finanțat de Primăria Municipiului Iași prin Programul pentru acordarea de
finanțări nerambursabile. Scopul a fost de a dezvolta un program de integrare socială structurat pe:
dezvoltarea personală prin îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor în domeniul IT, întărirea suportului
emoțional, creșterea accesului la informații sigure, creșterea importanței acordată educației și dezvoltare
comunitară prin conștientizarea implicării în viața comunității. În cadrul proiectului, a avut loc și un curs
de formare pentru specialiști ce a vizat construirea și gestionarea echipelor.
La sfârșitul lunii octombrie, membrii Asociației Issa Beri din Franța ne-au fost alături timp de o săptămână
în care am realizat numeroase activități și s-au pus bazele următoarelor proiecte de viitor. Pe parcursul
șederii, partenerii noștri au avut ocazia să viziteze cele două centre ,,Don Bosco” din Iași și Buruienești,
Centrul de Plasament ,,Sfântul Iosif”, câteva familii beneficiare, dar și una din familiile beneficiare ale
Centrului ,,Don Bosco” Iași ce a primit un sprijin considerabil din partea lor pentru renovarea locuinței.
Specialiștii Domeniului Copii, Tineri, Familii au fost părtaşi, în perioada 29 septembrie-1 octombrie 2021,
ai unor zile de comuniune deosebite, trăind un adevărat climat de familie în stațiunea Slănic-Moldova din
județul Bacău. Scopul acestui team-building a fost conştientizarea valorilor comune, schimbul de bune
practici, precum şi stabilirea unor legături de calitate între specialiști, prin diverse activități și jocuri de
cunoaștere/autocunoaștere, îndemânare, comunicare eficientă, energizare, de consolidare a echipei.
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PROIECTE EUROPENE
Asociația noastră implementează din anul 2005 proiecte cu finanțare europeană
nerambursabilă cu scopul de a asigura creșterea șanselor de incluziune pe piața
muncii, de a oferi oportunități de formare profesională continuă pentru
îmbunătățirea calității vieții persoanelor vulnerabile, precum și de a contribui la
crearea de locuri de muncă.
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Din anul 2018 până anul acesta s-au derulat 3 proiecte implementate în cadrul Programului Operațional
Capital Uman, axa prioritară Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei în următoarele comunități: com.
Stolniceni-Prăjescu și orașul Tg. Frumos în jud. Iași și com. Preutești în jud. Suceava.
Obiectivul principal al proiectelor a fost dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate, prin activități
specifice în vederea reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială pentru grupul țintă din fiecare
comunitate.
Privim cu mândrie finalizarea acestor proiecte ambițioase care au acoperit o serie amplă de activități și
servicii, atât de necesare comunităților: servicii socio-educaționale, activități de ocupare, servicii
socio-medicale, servicii oftalmologice, stomatologice, recuperare medicală, îmbunătățirea condițiilor de
locuit, servicii de consiliere, informare, mediere, oferire de subvenții, cursuri de formare profesională.
Din 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 localitatea Tansa din județul Iași, Berezeni în județul Vaslui și am
extins serviciile de îngrijire la domiciliu în municipiul Suceava, comuna Pârgărești în județul Bacău,
comuna Mircești și Hălăucești în județul Iași.
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Din luna aprilie 2021 se implementează în municipiul Huși, județul Vaslui un proiect ce vizează
dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un număr
de 910 persoane din comunitate și din luna iunie un proiect privind creșterea calității vieții pentru un
număr de 305 persoane din comunitatea marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și
medicale.
Asociația noastră a continuat anul acesta implementarea unui proiect în comuna Dodești, județul Vaslui,
ce are ca obiectiv general dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității
vieții pentru un numar de 250 de persoane din comunitatea marginalizată Dodești.
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Departamentul de Voluntariat
Departamentul de Voluntariat vine în sprijinul programelor Caritas și dezvoltă conceptul
de ajutor umanitar, prin implicare concretă în viața și nevoile semenilor noștri.
Cu sprijinul multor voluntari, care s-au implicat de-a lungul anului, Caritas a reușit să fie
alături de atâtea persoane nevoiașe, oferindu-le speranța unui trai mai bun, căldură în
suflete, voie bună și multe momente de bucurie.
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Anul acesta, cu sprijinul Băncii locale pentru alimente Roman, am derulat campania „Cumpără alimente și
donează Sărbători Fericite”. Scopul acestei campanii a fost de a sensibiliza oamenii cu privire la actul
donării și de a fi alături de persoanele aflate în dificultate prin donații de alimente neperisabile în
magazinele Lidl.
Prin proiectul „Integrare activă prin Educație și Implicare Socială”, au avut loc 2 cursuri de formare pentru
voluntarii asociației: „Cunoaștem” și „Cunoscându-te pe tine, vei cunoaște lumea”.
În luna iunie, a avut loc o întâlnire cu studenții de la specializarea Asistență Socială privind stagiul de
practică ce au ales să îl urmeze la asociația noastră.
Asociația internațională de cooperare și solidaritate „Incontro Fra I Popoli” din Italia, prin schimbul de
experiență Serviciul Civil Universal, a delegat 2 voluntari care timp de 2 luni au realizat activități deosebite
în cadrul programelor Caritas, în vederea sprijinirii aproapelui.
Pe 10 decembrie la subsolul Catedralei Romano-Catolice „Sfânta Fecioara Maria, Regină” din Iași, a avut loc
Gala Voluntarilor prin care am adus recunoștință voluntarilor ce s-au evidențiat anul acesta prin implicare
deosebită și disponibilitate atât în cadrul programelor, cât și cu prilejul anumitor campanii sau
evenimente.
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Responsabilizare socială
O atenție deosebită acordată de asociația noastră beneficiarilor și societății se reflectă și
prin campanii de sensibilizare, responsabilizare socială și diverse activități de strângere
de fonduri pentru educarea societății privind importanța binelui comun.
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În perioada ianuarie-mai, s-a desfășurat campania de responsabilizare socială „Contribuția ta chiar
contează” - ce a vizat redirecționarea a 3,5 % din impozitul pe venit.
Festivalul Clătitelor - Ediția a V-a, s-a desfășurat diferit anul acesta. Reprezentanții restaurantului Krud
din Iași au îmbrăcat pelerinele de eroi timp de o săptămână și au gătit clătite, iar fondurile obținute din
vânzarea lor au fost direcționate către sprijinirea mesei calde a copiilor de la „Don Bosco” Iași.
Cu prilejul venirii primăverii, am organizat târgul de mărţişor caritabil „Mărţişor în dor de tradiţii", la
Catedrala Romano-Catolică din Iași.
În contextul sărbătorilor pascale, Episcopia Romano-Catolică, Centrul Misionar Diecezan, Oficiul pentru
Pastoraţia Migranţilor şi Refugiaţilor, alături de asociația noastră, a inițiat proiectul „Lumina lui Cristos,
speranţă şi pentru Yemen" pentru ajutorarea oamenilor aflați în suferință din alte părți ale lumii.
Am organizat de asemenea și Colecta din a doua duminică a Postului Mare pentru susţinerea centrelor
de îngrijire la domiciliu Caritas.
În perioada 22 august-3 octombrie 2021 am promovat caritatea și am sensibilizat comunitățile din Iași,
Onești, Suceava, Roman și Bacău printr-o serie de concerte de muzică sacră Spes Mundi - Speranța
Lumii.
Evenimentul Un milion de stele a coincis și anul acesta cu Ziua Mondială a Săracilor, fiind două
evenimente cu impact deosebit asupra comunității: sensibilizare și ajutorarea celor care trăiesc în sărăcie.
În cea de-a doua duminică din Advent, 5 Decembrie 2021 a avut loc Colecta caritativă pentru centrele
de plasament ale diecezei noastre.
S-a desfășurat și Colecta Diaspora intitulată Întoarce-ţi privirea spre casă! ce a avut drept scop
ajutorarea bătrânilor singuri, ai căror familii sunt plecate la muncă în străinătate.
Pe toată perioada anului, a avut loc campania Solidari cu cei în nevoie, desfășurată atât în mediul
on-line, cât și în rândul angajaților Caritas unde am colectat fonduri pentru beneficiarii ce se află în situații
deosebite și care își poartă cu greu tristețea, singurătatea și neputința.
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Formare profesională și formare spirituală
Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași este furnizor autorizat de formare profesională
din anul 2007 completând astfel gama serviciilor oferite beneficiarilor cu programe de
formare profesională de tip inițiere și calificare adresate adulților.
Programele de formare profesională pe care le desfășurăm sunt finalizate cu certificat de
calificare sau de absolvire, cu recunoaștere națională, având drept scop facilitarea
integrării și menținerea pe piața muncii a persoanelor, în concordanță cu aspirațiile și
nevoile lor.
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Pe parcursul anului 2021, asociația noastră a desfășurat 18 de serii de curs în județele Iași, Vaslui și
Suceava pentru 7 programe de formare profesională și anume: Tâmplar universal, Infirmieră, Bucătar,
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, Maseur și Cofetar-Patiser.
Deși a fost un an caracterizat de situația epidemiologică generată de virusul SARSCoV-2, în cadrul
activității de formare s-au luat toate măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare astfel încât
cursurile să se desfășoare în condiții de siguranță în format clasic (față în față) și am reușit să calificăm
astfel un număr de 289 de persoane din medii defavorizate din punct de vedere socio-profesional.
Asociația noastră acordă o importanță deosebită formării profesionale continue a angajaților, dar și
formării spirituale. În acest sens, anul acesta la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian au avut loc două
sesiuni de reculegere și formare umană pentru personalul asociației, dar și pentru alte persoane care se
dedică muncii pentru binele aproapelui din cadrul structurilor socio-caritative din Dieceza de Iaşi.
O altă inițiativă a vizat formarea spirituală a tuturor angajaților prin sesiuni de formare pe diferite teme:
Modele de caritate, Enciclica socială a papei Francisc - „Fratelli tutti", susținute de Pr. Iosif Iacob, dar și de
reprezentanți ai altor instituții.
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ASPECTE FINANCIARE
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Donații de ajutoare materiale

8.93%

7.38%

14.49%

28.44%
40.77%

produse alimentare - 14.49%
materiale construcții, instalații sanitare - 40.77%
diverse - 7.38%
îmbrăcăminte - 28.44%
materiale igienico-sanitare - 8.93%

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

0.96% 3.71% 1.38%
8.05%

85.90%

subvenții de la bugetul de stat - 0,96%
venituri Case asigurări de sănătate - 1,38%
venituri din donații, sponsorizări interne și externe - 8,05%
subvenții de la bugetul local și județean - 3,71%
venituri proiecte europene POCU - 85,90%
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Cheltuieli

8.49%
9.14%

11.21%

71.15%

cheltuieli programe socio-educaționale pentru copii și �neret - 8.49%
cheltuieli programe medico-sociale pentru vârstnici - 9.14%
cheltuieli programe sociale pentru familii, persoane defavorizate - 11.21%
cheltuieli proiecte europene POCU și proiecte formare - 71.15%
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Mulțumiri
Ce poate fi mai frumos şi aducător de fericire decât a mulţumi Domnului pentru toți cei care au ales să se
dedice aproapelui, pentru bucuria mărturiei de credinţă oferită şi primită în vieţile noastre.
Activitatea noastră desfășurată în cei 31 de ani nu ar fi fost posibilă fără sprijinul din partea episcopiei,
parohiilor, contribuția donatorilor locali și externi, fără parteneriatele cu autoritățile publice locale sau
contribuția companiilor private și a atâtor oameni de bunăvoință, angajați și voluntari. Adresăm un gând
de recunoștință tuturor.
Reușita activităților asociației noastre depinde în mare măsură și de lucrarea pe care colaboratorii noștri o
fac și de asumarea misiunii caritative pentru sprijinirea fraților noștri în nevoi. Le mulțumim pentru
sufletul și interesul cu care au venit în sprijinul activității noastre. Dumnezeu să binecuvânteze munca
fiecăruia!
Dorim să mulțumim tuturor celor care ne sunt alături și ne sprijină să îndeplinim misiunea Bisericii şi a
societăţii: slujirea lui Cristos prezent în omul suferind, sărac şi singur. Sperăm să ne ajute Dumnezeu, să fim
în continuare sălașuri de credință, iubire, respect și ajutorare pentru cei aflați în nevoi.
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SPONSORI, DONATORI, FINANȚATORI

- Persoane fizice prin direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, Parohii Romano-Catolice din Dieceza de
Iași, cele 2 colecte Advent - Postul Mare, SC Conex Distribution SA, SC Betomat SRL, SC Tudor Building SRL,
SC Ar Furtun SRL, CMI Dr. Delia Pogor, Grande Exito SRL, Imperia Imobiliare SRL, Oceanobe Technology
SRL, Rocast Nord SRL, Utildeco, Petriuc Business Solutions, ING Bank, Caretta, Restaurant Krud, Casa de
Asigurări de Sănătate Iași (pe bază de contract de servicii), Fe derația Comunității Evreiești (pe bază de
contract de servicii), Ministerul Muncii și Protecției Sociale (Lg 34);
- Gerckens Stiftung Germania, Caritas Bistum Iasi Stiftung Germania, Chiese Dell Est Italia, Asociatia Issa
Beri Franța, Caritas Germania, Caritas Austria, Kfd Munster Germania - Irene Kremerskothen, Organizația
germană de caritate Christmas Gift Konvoi, Persoane fizice din Parohia Catolică Sommariva Perno Italia,
Comunitatea Românilor din Padova Italia, Comunitatea Românilor din Dublin Irlanda, Comunitatea
Românilor din Roma Italia, Comunitatea Românilor din Cremona Italia, Comunitatea Românilor din
Verona Italia, Comunitatea Românilor din Schio Italia.

PARTENERI, COLABORATORI
Asociații și fundații: Confederația Caritas România, Caritas Alba-Iulia, Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Fundația Alături de Voi, Fundația Star of Hope Iași, Junior
Chamber Internaţional - JCI, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, Acțiunea Catolică
„Sfântul Iosif” Iași, Congregația Surorilor Providenței, Congregația „Fiicele Sfântei Maria a Divinei
Providențe”, Asociația Congregația Slujitorii Carității Opera „Don Guanella”, Asociația Surorilor Misionare
ale Pătimirii lui Isus, Congregația Surorilor Misionare de Assisi, Fundația „Speranța Bolnavilor”, Organizația
Centrală a Familiilor Kolping, Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, Direcția de Asistență Socială Iași,
Direcția de Asistență Socială Huși, Direcția de Asistență Socială Roman.
Parohii
Iași: Catedrala „Sfânta Fecioara Maria, Regină”, 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: Bacău: Biserica Romano-Catolică „ Sf. Apostoli Petru și Paul”, Onești: Biserica Romano-Catolică „ Sf.
Apostoli Petru și Paul”, Faraoani: Parohia „Sfântul Anton de Padova”, Valea Mare: Parohia „Sfântul Mihail” ,
Pîrgărești: Parohia „Sfântul Mihail” și Parohia „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, Bahna: Parohia „Înălțarea
Sfintei Cruci”, Nicorești: Parohia „ Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”.
Neamț-Roman: Roman Biserica Romano-Catolică „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, Tămășeni: Parohia
„Sfânta Fecioară Maria, Regina”, Săbăoani: Parohia „Sfântul Mihail”, Sagna: Parohia „Înălțarea Domnului”,
Adjudeni: Parohia „Coborârea Sfântului Duh”, Buruienești: Parohia „Sf. Iosif Muncitorul”.
Suceava: Parohia „Sfântul Ioan Nepomuk”.
Vaslui (Huși): Parohia „Sfântul Anton de Padova” și Biserica „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”.
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PARTENERI, COLABORATORI

Consilii locale
Județul Iași: Primăria Stolniceni - Prăjescu, Primăria Târgu Frumos, Primăria Mircești, Primăria Oțeleni,
Primăria Hălăucești, Primăria Tansa.
Județul Bacău: Primăria Faraoani, Primăria Pîrgărești.
Județul Neamț: Primăria Săbăoani, Primăria Tămășeni, Primăria Doljești, Primăria Sagna.
Județul Vaslui: Primăria Huși, Primăria Berezeni, Primăria Dodești.
Județul Suceava: Primăria Preutești.
Parteneri educaționali: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași: Departamentul Sociologie și
Asistență Socială, Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași, Departamentul Servicii pentru
Studenți și Absolvenți, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos jud. Iași, Școala cu clasele I-VIII
Cozmești, jud. Iași, Școala Gimnazială Preutești, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Huși,
Parteneri Media: Ercis Media, Ercis FM, Apollonia TV, Iași TV Life, TELE M, Viva FM, Ziarul de Iași,
Evenimentul de Iași, Radio Iași, Iași Fun, Ziarul de Roman, Suceava News Online, Monitorul de Suceava,
Obiectiv de Suceava, Știri din Bucovina, Amprenta de Onești, Ziarul Deșteptarea Bacău.
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