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Mesagerii iubirii lui Dumnezeu

C

a reprezentant al Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea în România adresez un cordial salut tuturor oamenilor din
această ţară nobilă care sunt alături de Caritas România.
Lucrarea de binefacere a Caritas în România înfăptuită pentru cei mai săraci şi uitaţi de lume este deosebit de importantă
însă are permanent nevoie de suflete generoase dispuse să ajute atât de mulţi oameni în nevoie: săraci, copii, vârstnici,
bolnavi.
Biserica Catolică din România a mărturisit şi manifestat întotdeauna dragostea sa deosebită faţă de cei mai nevoiaşi,
conştientă fiind de cuvintele pe care le citim în prima Scrisoare a Sf. Ioan: “Dacă cineva are bogăţiile lumii şi-l vede pe
fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu?”.
Opera de caritate în România nu este posibilă fără intervenţia bunilor samariteni care ajută oamenii în nevoie. Nu ne
putem preda în faţa sărăciei oamenilor, ci trebuie să îi găsim remediu. Mahatma Gandhi spunea că: “Pentru un om căruia
îi este foame, o bucată de pâine este chipul lui Dumnezeu”. Criza economică mondială, alimentară şi financiară, afectează
îndeosebi pe cei mai săraci. Să facem astfel încât să credem în miracolul unei lumi fără foamete.
Operele de caritate trebuie să ne conducă la întâlnirea cu Cristos. În El primim darul iubirii care înnoieşte fiinţa noastră
creştină. Pentru aceasta ne angajăm în lupta împotriva sărăciei şi devenim mesagerii iubirii lui Dumnezeu, aşa cum a
descris atât de frumos Benedict al XVI-lea în prima sa enciclică Deus Caritas est. În numele său, împart tuturor cititorilor
acestei broşuri Binecuvântarea Apostolică, zălog de îmbelşugate haruri divine.

Harta proiectelor

Caritas în România

ConfederaȚia Caritas Romania

Legenda
Organizațiile membre
ale Confederației
Caritas Romania
Județele în care
se desfășoară
proiectele și
programelew Caritas

www.caritas.org.ro

Caritas Arhidiecezan Alba Iulia
Cu proiecte în Hunedoara, Alba, Cluj, Bistrița
Năsăud, Harghita, Mureș, Sibiu, Brașov, Covasna
www.caritas-ab.ro
Asociaţia Caritas Bucureşti
Cu proiecte în București, Tulcea, Dambovița,
Călărași, Prahova, Olt
www.caritasbucuresti.org
Centrul Diecezan Caritas Iaşi
Cu proiecte în Iași, Suceava, Neamț, Bacău
www.caritas-iasi.ro
Caritas Catolica Oradea
Cu proiecte în Bihor
www.caritascatolica-oradea.ro
Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara
Cu proiecte în Timiș, Caraș Severin
www.federatia-caritas.ro
Organizaţia Caritas Satu Mare
Cu proiecte în Maramureș, Satu Mare
www.caritas-satumare.org
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj
Cu proiecte in Alba, Brașov, Sibiu, Mureș
www.caritas-blaj.ro
Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
Cu proiecte în Cluj, Bistrița Năsăud
www.caritas-cluj.ro

115.000 de beneficiari
1300 de angajați
1100 de voluntari
în 450 de localități din 25 de județe.
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Asociaţia Diecezană Caritas Greco-Catolic
Maramureș
Cu proiecte în Maramureș
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea
Cu proiecte în Bihor, Sălaj
www.caritaseparhial.ro

Pr. Nicolae Anușcă, Președinte
Confederația Caritas Romania

Suferința semenilor ne
impulsionează și ne motivează
Demnitatea fiecărei persoane umane, cel mai prețios bun pe
care îl posedă omul, trebuie asumată, apărată și promovată prin slujirea
autentică a fiecăruia dintre noi indiferent de condiția, apartenența sau
cultura în care trăim.
Biserica, prin operele sale sociale, încearcă să aducă o mărturie
în lume despre modul aplicat și concret al acțiunilor sale, persoana umană
rămânând mereu în centrul preocupărilor și acțiunilor sale.
Caritas Romania este expresia practică a misiunii pe care
Biserica Catolică și credincioșii și-au asumat-o în societatea românească
prin dăruire, consecvență și profesionalism.
Caritas îi ajută pe cei saraci, alinându-i pe cei bolnavi,
vizitându-i pe cei excluși și marginalizați, sprijinindu-i pe cei fără hrană,
îmbrăcăminte sau adăpost, învățând tinerii, îndrumând pe cei nehotărâți.
Credința noastră ne fundamentează atitudinea, dar suferința și
condiția omului exclus și vulnerabil ne motivează și ne impulsionează în
munca noastră, întărindu-ne convingerea că trebuie să continuăm și să
dezvoltăm acest patrimoniu nemaiîntâlnit pe care Caritas l-a realizat cu
un efort imens în ultimii douzeci de ani în România.
Putem afirma fără ezitare ca Organizația Caritas valorifică un
parteneriat stabil și eficient cu autoritățile Statului și cu alte organizații
de profil și nu în ultimul rand își asumă rolul de facilitator comunitar în
cadrul campaniilor și acțiunilor de sensibilizare, conștientizare și
informare. Prin tot ceea ce facem încercăm să aducem oamenilor
sentimentul că lumea aceasta este casa noastră și toți formăm o singură
familie umană.

Doina Crângașu, Director Executiv
Confederația Caritas Romania

Nimic nu este posibil de
unul singur
Caritas în România este o poveste inspirată din realitate, scrisă
zi de zi de angajații și voluntarii Caritas împreună cu zecile de mii de
beneficiari pe care îi asistă: copii, bătrâni, familii. Este o poveste care
începe cu durere, uitare, tristețe, sărăcie și se încheie cu speranță, cu bucuria de a trăi demn, cu responsabilitatea pentru bunăstarea semenilor
și cu gesturi autentice de solidaritate.
Vă invităm să citiți această prezentare a Caritas în România și
veți găsi un partener responsabil, de încredere, cu experiență de peste
douzeci de ani în furnizarea de servicii sociale și care este prezent în
sute de localități urbane și rurale defavorizate din România. Dincolo de
faptele și cifrele prezentate se află oamenii pe care îi servim cu
profesionalism și devotament, respectând standardele de calitate și
având grijă ca investiția noastră să genereze rezultate durabile.
Nimic nu este posibil de unul singur. Colaborarea cu Biserica
și parteneriatele cu autoritățile publice locale, cu rețelele Caritas Europa
și Caritas Internationalis, cu sectorul privat precum și cu alte organziații
ale societății civile sporesc valoarea intervențiilor noastre în comunități.
Folosim acest prilej să mulțumim public tuturor celor care neau susținut și continuă se ne susțină și în vremuri de criză. Totuși, multe
din nevoile grupurilor vulnerabile necesită fonduri suplimentare, de
aceea ne dorim să descoperim noi prieteni care să vină alături de
Caritas ca donatori și voluntari.
Crizele financiare și economice vin, trec și revin. Ceea ce
rămâne este iubirea față de semenii noștri exprimată prin atenție, grjă,
generozitate, umanitate.
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“Dezvoltarea oamenilor depinde de recunoașterea faptului
că rasa umană reprezintă o singură familie care acționează împreună...”
Benedict XVI, Caritas in Veritate, 53

Misiunea Caritas
Inspirată din Învățătura Socială a Bisericii Catolice,
misiunea organizațiilor Caritas este de a a-i sprijini pe
cei săraci și marginalizați social să se exprime și să
recâștige dreptul la o viață decentă și demnă prin
programe complexe de asistență socială și prin acțiuni
caritabile și umanitare.

Viziunea Caritas

Crearea unei civilizații a iubirii și a solidarității între oameni.

Caritas în România
Cele 10 organizații Caritas active în România s-au reunit în
1994 într-o rețea națională: Confederația Caritas România.
Creată cu scopul de a promova proiectele sociale ale
membrilor săi, Caritas România este implicată în acțiuni de
lobby și de influențare a politicilor sociale atât la nivel național
cât și european prin intermediul Caritas Europa, partener
strategic al CE în probleme sociale.
Toate organizaţiile Caritas din România au parteneriate cu
autorităţile locale şi furnizează servicii copiilor din medii
defavorizate aflaţi în risc, persoanelor cu nevoi speciale,
familiilor numeroase şi cu venituri mici, bătrânilor.
Prin programe complexe în domeniul asistenţei sociale
derulate de Caritas în România, răspundem anual nevoilor
unui număr de 70.000 de beneficiari.
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Valorile Caritas
Compasiune
Nu putem asista indiferenți la suferința semenilor noștri, de aceea ne
unim eforturile pentru a le oferi alinare.
Speranța
Inspirați de credința creștină, de sprijinul și generozitatea partenerilor
noștri și de oamenii pe care îi servim, știm că speranța nu este pasivă.
Avem încredere că numai lucrând împreună putem construi o lume mai
bună în care fiecare ființă să se bucure de viață.
Drepturi egale
Credem în demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane indiferent de rasă,
gen, vârstă, naționalitate, religie sau apartenență politică.
Dreptate
Împreună acționăm pentru a combate sărăcia și nedreptatea pentru
dezvoltarea unei societăți juste și solidare.
Solidaritate

Facem apel la solidaritate cu cei afectați de sărăcie deoarece noi
înțelegem că marea familie umană e interdependentă și nu există
fericire de unul singur.
Parteneriat

Susținem principiul subsidiarității prin care se crează legături în
și între comunități. Caritas acționează dincolo de familia catolică
pentru a face lumea mai bună prin căutarea dreptății.
Responsabilitate

Credem că Pământul cu toate resursele sale este rezultatul Creației
și suntem responsabili să îl păstrăm și să îl transmitem integru
generațiilor viitoare.
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din recunoștință
pentru

familie

P

entru că susținem importanța familiei în dezvoltarea individului și adaptarea lui la societate, pentru că înțelegem consecințele negative grave pe care le implică abandonul familial, marginalizarea
socială și lipsa acută de resurse materiale, derulăm o serie de proiecte care vin în sprijinul familiilor aflate
în situații de risc.

Suport psiho-social
Prin această formă de sprijin, urmărim restituirea demnităţii
umane şi acompanierea persoanei aflate într-o perioadă dificilă
din viaţă (sărăcie, marginalizare, boală) până la eliberarea
progresivă de cauzele care au adus-o în situaţia de a solicita
ajutor, antrenând şi comunitatea în această
transformare a individului.
Au nevoie de îndrumare:
Părinţi în situaţii dificile ai căror copii
riscă să fie separaţi de mediul familial
Familii monoparentale
Parinți cu venituri reduse sau șomeri
Familii fără venituri cu mulți copii care
locuiesc în condiții precare
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60 000

de persoane
din familii aflate în
situații de risc au
beneficiat într-un an
de proiectele Caritas

Noi le suntem alături prin:
Consiliere psiho-socială, individuală și de grup
Asigurarea accesului la asistență medicală,
facilitarea accesului la servicii sociale și culturale
Reprezentarea beneficiarilor în fața instituțiilor
statului pentru obținerea unor drepturi
Consiliere și informare pentru familiile din
localitățile defavorizate social
Îndrumarea părinților copiilor cu nevoi speciale
Activități de educație și dezvoltare cu scop
preventiv în sprijinul sănătății mintale
Acțiuni dedicate familiilor în cadrul
evenimentelor sau sărbătorilor comunitare

Suport material
Pe lângă serviciile de asistență socială specializate, în
cadrul centrelor sociale Caritas existente în ţară, oferim
și ajutoare sub formă de alimente, îmbrăcăminte,
materiale igienico-sanitare celor care au cea mai mare
nevoie de acestea:
Familii cu venituri mici sau fără locuinţă
Părinţi fără un loc de muncă, dar care au copii
minori în întreţinere
Familii de etnie romă
Familii monoparentale
Persoane vârstnice
Îngrijitorii persoanelor
suferinde de cancer sau
alte boli fizice sau psihice
Părinţii şi rudele celor
dependenţi de alcool

35 400

de persoane
din familii sărace au
primit ajutor
material prin
centrele sociale
Caritas din țară.

Familii cu mulţi copii
Deţinuţi şi familiile acestora
Familii, copii, vârstnici, elevii incluşi în proiectele
Caritas, vârstnicii căminelor de batrâni Caritas,
cazuri sociale

Restituirea demnitatii Bogăţia
umane pe
si care o împărţim cu ceilalţi este
acompanierea persoanei
aflatepe care n-o vom pierde niciodată.
singura
într-o perioada dificila din via9

familii

Hrană zilnică la cantinele sociale Caritas
Peste 500 de persoane aflate în imposibilitatea de a-şi asigura lor şi familiilor lor hrana zilnică beneficiază de serviciile cantinelor sociale Caritas.
Beneficiarii sunt bătrâni, persoane cu dizabilităţi, familii numeroase,
oameni ai străzii, imigranţi şi romi. Pentru ei, Caritas asigură prepararea
şi servirea hranei în aceste cantine și pentru persoanele nedeplasabile
asigură distribuţia hranei la domiciliu prin cantinele pe roți.

Locuințe sociale pentru familii
tinere cu venituri mici
Scopul proiectului de locuințe sociale Don Antonio
Rossi din Chinteni, Cluj este acela de a oferi dreptul
la o viaţă normală unor familii tinere cu copii care, în
contextul social actual, nu își pot permite o locuință.
Important de menționat este că cea mai mare parte a
banilor ce au făcut posibilă construcția complexului,
a provenit din donații făcute de pensionari italieni și
alte persoane cu venituri modeste care s-au
solidarizat acestei cauze umanitare.
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Caritas
acționează permanent
în vederea dezvoltării
de parteneriate pentru
susținerea financiară
a proiectelor
umanitare derulate.

Nu trebuie să te sperii că înaintezi încet.
Teme-te de orice oprire.

Medicamente și asistență medicală
În România, 11.000 de persoane beneficiază, pe parcursul unui an, de serviciile celor 6 farmacii sociale Caritas şi ale cabinetelor
medicale sociale Caritas (aici s-au efectuat 8623 de consultaţii într-un an). Farmaciile sociale s-au numarat printre primele proiecte
demarate de Caritas în România în spiritul solidarităţii sociale.
Primesc sprijin medical din partea Caritas:
Familii cu venituri mici, familii monoparentale
Persoane cu nevoi speciale
Părinţi şomeri cu copii minori în întreţinere
Copii fără familie din cadrul proiectelor
desfăşurate de Caritas în România
(internatele, centrele sociale Caritas)
Familii rome, familii cu mulţi copii

11 000

de persoane
din toata țara au
beneficiat într-un
an de serviciile
farmaciilor
sociale Caritas.

Diverse instituţii de învăţământ sau de
ocrotire socio-medicală (cămine de bătrâni,
şcoli, grădiniţe, asociaţii şi fundaţii).
IMPORTANT!
Medicamentele se distribuie gratuit sau în
schimbul unei sume modice fără a se ține cont
de criterii etnice sau religioase.
Acest proiect își justifică nu numai existența, dar
își reclamă dreptul la întâietate în lista priorităților
sociale. De-a lungul timpului, farmaciile Caritas
au funcționat prin sprijinul generos al donatorilor
locali și externi, ele având în continuare nevoie de
sprijin financiar și donații în medicamente.
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din dragoste
pentru

copii și tineri
R

espectarea şi apărarea drepturilor tuturor copiilor şi tinerilor. Acesta este ţelul pentru care s-au născut proiectele Caritas ai căror beneficiari sunt cei mai puţin norocoşi dintre viitorii adulţi ai României. Urmărim
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a capacităţii acestora de a duce la maturitate o viaţă autonomă.

Ei au nevoie de ajutor:
Copii şi tineri proveniţi din familii în
situaţii de risc social şi financiar
Copii din familii monoparentale
Copii cu părinţi plecați în străinătate
Copii cu handicap şi/sau tulburări de
comportament
Elevi în situaţie de abandon şcolar

15 000

de copii și tineri
din toată țara
au beneficiat
într-un an
de proiectele
Caritas.

Copii de etnie romă cu situaţie financiară precară
Copii din localităţi defavorizate social

Toţi oamenii mari au fost copii, dar puţini
îşi mai aduc aminte.
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Cum îi susținem și îi îndrumăm:
Centre de zi și grădinițe ce oferă supraveghere, o masă caldă
pe zi, consiliere psiho-socială și îndrumare educațională.
Organizare de grupuri de suport pentru copii, tineri și părinți
Programe de tip Afterschool
Caravane și tabere educaţionale pentru copiii din mediul rural
Centre de plasament și centre de tranzit pentru tineri
post-instituţionalizati
Programe de adopţie la distanţă (sponsorizare) pentru copii
Consiliere psiho-socială în cadrul birourilor anti-drog
îndrumarea beneficiarilor către servicii medicale specializate
Centre de orientare și formare profesională
Centre de dezvoltare și educație timpurie pentru mame și
copii (0-3 ani)
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copii
și tineri

Pregătire pentru viitor
Caritas înțelege să se implice în creșterea calității vieții
copiilor proveniți din familii și medii defavorizate și mai mult
decât atât, în pregătirea lor pentru viitor.
De aceea, prin proiectele noastre acordăm o deosebită atenție
educației îmbunătățind astfel șansele acelor copii de a duce o
viață adultă responsabilă și autonomă.
Iar pentru că îndrumarea îndreptată
strict către copil n-ar fi suficientă pentru o
schimbare durabilă, implicăm întotdeauna
promovează
și părinții ca parte activă importantă a
principiul
egalităţii de şanse
proiectelor care vizează copiii acestora.
pentru copii prin
Conștienți fiind de importanța familiei
colaborarea cu
în conturarea viitorului copiilor, urmărim
autoritățile locale
și naţionale
responsabilizarea familiilor cu probleme în

Caritas

ceea ce priveşte creşterea şi educarea copiilor lor.
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Un bun profesor are
acestă grijă: îi învaţă pe
elevi să se lipsească de el.

Consiliere și educație
anti-drog

Consumul de droguri este una dintre cauzele
abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile.
Întrucât consecințele pe termen lung ar putea
însemna eșecul social și profesional la
maturitate, Caritas deruleză o serie de
programe educative anti-drog.

Au nevoie de îndrumare

Copii şi tineri care consumă
droguri, alcool sau tutun şi doresc
să renunţe
Copii care au părinţi consumatori de
droguri şi sunt afectaţi de comportamentul
acestora
Tineri care au în anturajul lor consumatori
de droguri pe care doresc să îi ajute
Dependenţi de droguri care au nevoie de
îndrumare pentru a primi ajutor specializat

Lor le oferim:

Consiliere socială, psihologică și juridică
individuală și de grup
Informare în școli asupra riscurilor
consumului de droguri prin campanii
derulate în școli
Activități de timp liber ce promovează un
stil de viață sănătos
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din respect
pentru

vârstnici

Persoanele în vârstă din România se confruntă adesea cu probleme sociale, economice
și de sănătate. Izolarea, sentimentul de inutilitate, lipsa de informare, veniturile mici
după pensionare, bolile, neputința... sunt tot atâtea semnale de alarmă cărora Caritas
le răspunde prin proiecte derulate în sprijinul celor vârstnici.

Îngrijire la domiciliu

În vederea menținerii autonomiei vârstnicilor
afectați de boli cronice și pentru a preveni
agravarea situației de dependență a acestora,
Echipele Caritas de îngrijire la domiciliu oferă
asistență specializată persoanelor nedeplasabile
din 360 de localități din România.
Se asigură, de asemenea, accesul membrilor
de familie ai asistaților la informații, precum și
suport în participarea lor activă la procesul de
asistență.
Îngrijirea la domiciliu are un rol important în
antrenarea responsabilității nu doar din partea
familiilor, dar și a comunităților locale, a factorilor de decizie din domeniul asistenței sociale.
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Au nevoie de sprijin:
Vârstnici cu venituri reduse sau ale căror
familii nu le pot asigura din punct de
vedere financiar un trai decent, sprijin și
servicii specifice de îngrijire
Vârstnici imobilizați la pat sau la
domiciliu
Vârstnici singuri aflați într-o situație
de dependență temporară sau pe termen
lung
Persoane cu afecțiuni acute și/sau
cronice care prezintă un anumit nivel de
dependență și o capacitate limitată de a
se deplasa la o unitate sanitară în
vederea asigurării îngrijirilor
recomandate de medic

Lor le oferim:
Îngrijire specializată și de bază la domiciliu (igiena
personală, igiena eliminărilor, îmbrăcare, dezbrăcare,
mobilizare, deplasare în interior, comunicare)
Servicii de ajutor în gospodărie: preparare hrană,
curățenie, efectuare cumpărături, facilitarea deplasării în
exterior (ajutor la utilizarea mijloacelor de transport în
comun sau transportul beneficiarilor asigurat de angajații
Caritas), însoțire la diverse evenimente, plata facturilor
Servicii de recuperare și reabilitare, conexe domeniului
medical și social
Colaborarea cu diferite organizații cu scopul integrării și
coordonării ajutorului oferit celor aflați în nevoie
Suport material

15 500

de persoane
nedeplasabile din
toată țara au
beneficiat într-un
an de programele
Caritas de
îngrijire la domiciliu

IMPORTANT!
Serviciul de îngrijire la domiciliu
urmărește reintegrarea vârstnicilor în viaţa
socială a comunității prin conştientizarea
şi exploatarea forţelor proprii.
Unul dintre scopurile noastre este evitarea
instituţionalizării vârstnicilor care necesită
îngrijire permanentă prin susţinerea
familiilor lor în îndeplinirea propriilor
responsabilităţi.

Viitorul unei națiuni începe cu respectul
față de bătrânii ei.
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vârstnici

Centre de zi
Aceste centre sunt destinate pensionarilor care se confruntă cu
singurătate și persoanelor cu dizabilități locomotorii. Aici se creează
comunități, se leagă prietenii, se desfășoară activități menite să-i
transforme pe acești pensionari în membri activi ai societății.
Ajutorul nostru zi de zi:
Consiliere și acordare de sprijin individual
Activități de grup: programe culturale, diverse cursuri, excursii
Gimnastică medicală și de recuperare
Transportul celor cu deficiențe locomotorii în
vederea participării la activitățile centrelor
Activități de resocializare a vârstnicilor
Vizitatarea beneficiarilor internați la centrele
de tratament medical sau la domiciliu
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Activități de ergoterapie (readaptarea celor
cu deficiențe fizice și mintale)

25 000

de vârstnici
nevoiași
sau bolnavi au
fost incluși întrun an în proiecte
Caritas în toată țara

Cămine pentru bătrâni
Beneficiarii sunt persoane vârstnice, bolnave, singure, sărace,
sau lipsite de orice sprijin din partea familiei. În cadrul
căminelor li se oferă îngrijirea medicală și socială de care
au nevoie pentru a reuși să depășească problemele specifice
vârstei și să rămână, pe cât posibil, activi. Astfel, dorim să le
asigurăm o bătrânețe demnă, fără griji și nevoi.
În aceste instituții, Caritas oferă:
Îngrijire de bază: instalarea în camere cu două sau trei
paturi, pregătirea mesei și ajutor la servire, liturghii și
activități religioase
Îngrijire completă: ajutor în activitățile igienice, la
îmbrăcare, hrănire
Asigurarea unui mediu curat, mobilizare, activități pentru
petrecerea timpului liber
Asistență medicală: monitorizare permanentă, asigurarea
prezenței medicului

Centre de competență
motorie
Principiul de bazã al centrului
de competențã este dezvoltarea
capacitãților de mișcare ale vârstnicilor și al persoanelor cu dizabilitãți
locomotorii prin kinesteticã. Acestea
contribuie la îmbunãtãțirea calitãții
vieții și la reintegrare socialã. În
cadrul acestor centre, beneficiarii
sunt atât vârstnicii, cât și persoanele
cu dizabilități, copii sau adulți
bolnavi.
Ei participă la programe de consiliere în grup pentru prevenirea
izolãrii sociale:
Activitãți de ergoterapie
(artizanat)
Programe de naturã psihopedagogicã și religioasã
Acțiuni în vederea mobilizãrii
activãrii cu ajutorul kinesteticii
Transport pentru persoanele în
vârstã cu dizabilitãți locomotorii
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din compasiune
pentru cei cu

nevoi speciale

N

oi credem că problemele persoanelor cu handicap nu se rezolvă în primul rând prin
instituţionalizare sau prin sistemele tip grădiniţă „specială” sau şcoală „specială”. Astfel se
creează un sistem închis, care nu diferă de izolarea în familie doar prin faptul că este „special”, ci
contribuie la fel de mult la izolarea faţă de viaţa socială. De aceea considerăm necesară integrarea persoanelor cu nevoi speciale în viața comunității prin asigurarea condițiilor de acces la o viață
normală.

Cui oferim sprijin și asistență:
Persoane care dețin certificat de încadrare în grad de
handicap permanent, fără însoțitor și cu recomandare de îngrijire la domiciliu
Copii cu deficiențe psihice, Sindrom Down și autism
Persoane cu dizabilități fizice sau psihice, singure, cu
situație materială precară
Aparținătorii unor copii cu deficiențe psihice și fizice

Centre de Asistență și Consiliere
pentru persoane cu nevoi speciale
Oferim asistență socială calificată, informare și consiliere pentru persoanele cu nevoi speciale și familiile
sau reprezentanții legali ale acestora
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Acțiuni de promovare a intereselor persoanelor cu
dizabilități, lobby, campanii de advocacy
Integrarea persoanelor cu dizabilități prin:
campanii de informare și sensibilizare, activități cu și
pentru persoanele cu dizabilități, cursuri pentru părinți
Recuperare kinetoterapeutică - serviciile sunt oferite
de specialiști și de studenți voluntari cu specializarea
Kinetoterapie și Motricitate Specială.
Socializare prin activități de tip club
Servicii medicale, furnizare de materiale sanitare și
dispozitive medicale
Oferirea de pachete alimentare lunare

Ședințe specializate de logopedie, ergoterapie
Sprijin medical oferit copiilor mici (0-3 ani)
cu probleme de dezvoltare
Masaj terapeutic, gimnastică medicală
Activități de timp liber, activități și evenimente pe
diferite teme cu scopul de a construi un pod între
tinerii cu dizabilități și tinerii sănătoși

Centre de zi pentru copii
cu nevoi speciale
Programe educaţionale destinate copiilor cu
diverse dizabilităţi, proveniţi din familii
dezavantajate social, în scopul prevenirii
separării copiilor de părinţi
Programe de petrecere şi animare a timpului
liber
Activităţi recuperatorii de natură medicală
specifice vârstei, naturii şi tipului de handicap
Servirea mesei, transport între domiciliu și
centrul de zi și în grădiniță
Furnizarea de rechizite şcolare, materiale
didactice şi ajutoare materiale corespunzătoare
nevoilor individuale
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persoane cu nevoi
speciale
Centrul de recuperare neuromotorie
Servicii de recuperare și reabilitare, terapia
limbajului, ludoterapie, terapie psiho-motrică și de
abilitate manuală, formarea autonomiei personale
(igiena personală, autoservire), ergoterapie, art-terapie
Activități recreative și de socializare, acțiuni cu scop
educativ și de lărgire a rețelei sociale

3%

dintre nou-născuții
din România
necesită asistență
specială pe parcursul vieții din cauza
unor infirmități

Asistență și suport pentru familiile persoanelor cu
dizabilități, mediere socială

Centrul de Intervenție Timpurie pentru copii
cu Sindrom Down
Servicii de recuperare și reabilitare, logopedie, kinetoterapie, terapie
ocupațională, consiliere, grupuri de suport, activități de timp liber

Centrul de reabilitare

Adresat copiilor cu nevoi speciale cu vârste între 0 şi 7 ani, precum
şi familiilor acestora
Servicii asigurate de o echipă pluridisciplinară constituită din
specialişti: medic pediatru, medic neuropsihiatru, psiholog,
kinetoerapeut, psihopedagog, logoped, asistent social
Depistare şi diagnosticare timpurie a copiilor cu tulburări de
dezvoltare şi/sau handicap
Activităţi de intervenţie timpurie, asistenţă psihopedagogică
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IMPORTANT!
Pentru a spori șansele copiilor cu nevoi speciale de a se
integra în societate, Caritas pune accent pe implicarea
acestora în activități sportive și culturale, spectacole
demonstrative, care presupun și participarea copiilor
fără deficiențe.

Să vrei întotdeauna mai mult de la
tine. E singura cale de a obţine acelaşi
lucru de la ceilalţi.
Centrul de integrare prin
terapie ocupațională
Scopul centrului este de a facilita
accesul şi participarea tinerilor cu
dizabilităţi la viaţa socio-culturală a
comunităţii locale din care fac parte
Servicii de îngrijire socio-medicală
Servicii sociale cu caracter primar
Servicii sociale specializate: reabilitarea
ocupaţională, orientarea către şi pentru
muncă, asistenţă şi suport

Atelier protejat
În cadrul atelierului protejat Caritas
sunt angajate persoane cu dizabilități
Pe lângă salariul decent pe care
aceștia îl primesc, angajarea lor în
câmpul muncă are efecte pozitive
deosebite asupra stării fizice și
emoționale a beneficiarilor
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din grijă
pentru cei

în suferință

Romania nu întâlnim doar persoane fără adăpost, ci și oameni care trăiesc în locuințe improprii, în adăposturi
și nu beneficiază de suport medical, hrană, consiliere psiho-socială. Caritas vine în sprijinul acesÎtoranimprovizate
prin azilele de noapte, dar și prin centrele de îngrijire unde li se oferă adăpost și hrană. Pentru cei care
ajung la sfârșitul vieții în suferință, centrele de îngrijire paliativă aduc, pe lângă supraveghere și îngrijire medicală
specializată și alinare sufletească.

Azil de noapte pentru persoane fără
adăpost
Aici se oferă celor fără adăpost servicii primare:
Cina caldă, mic dejun, igienă corporală
Consiliere în vederea întocmirii actelor de identitate
și obținerea drepturilor bănești cuvenite
Informare despre alte servicii oferite de instituții
publice sau private, îndrumare către alte
instituții de profil.
Sprijin și orientare pentru integrare, readaptare și
reeducare profesională
Suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în
dificultate, asistență și suport pentru persoane
vârstnice fără locuință, mediere socială
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16 000

de persoane
fără adăpost trăiesc
în România. Mulţi
dintre ei nu au nici
măcar certificat de
naştere.

Centru de îngrijire paliativă
de tip Hospice
Acest centru este dedicat pacienților cu afecțiuni de
natură oncologică aflați în stadiul terminal și oferă:
Supraveghere și monitorizare medicală
permanentă
Tratament și asistență medicală
Consiliere psihologică și spirituală a bolnavilor și
membrilor familiilor

Dragostea şi compasiunea sunt
necesităţi, nu produse de lux. Fără
ele, omenirea nu poate supravieţui.
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din solidaritate
cu cei loviți de

calamități
D

ezastrele naturale, dar şi cele cauzate de oameni au devenit fenomene frecvente pe plan mondial
şi în România, provocând distrugeri materiale și mai ales suferinţă umană. Caritas răspunde acestor probleme grave prin derularea de proiecte de prevenire a riscului de dezastre, dar și de ajutorare și
reconstrucție pentru comunitățile afectate.
importanței prevenirii lor, distribuirea de materiale
O direcție principală de acțiune în cadrul acestor proiecte
este reducerea riscului de dezastre. Astfel, contribuim la
prevenirea și la reducerea efectelor dezastrelor naturale şi
la o mai bună pregătire a comunităţilor pentru situaţii de
urgenţă. Cea de-a doua direcție este oferirea de sprijin
material și psiho-social atunci când calamitatea s-a produs.
În această fază, oamenii sunt ajutaţi să treacă peste
perioada de criză cu demnitate, iar după evaluarea
pagubelor, să poată reveni la o viață normală prin
programe de reabilitare și reconstrucție

Prevenirea și reducerea riscului de dezastre
Evaluarea riscurilor din localități amenințate de dezastre naturale cu ajutorul echipelor de voluntari Caritas
Campanii de informare asupra efectelor dezastrelor și
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informative, broșuri și pliante în comunitățile vizate
Întâlniri cu copiii din aceste comunități, în cadrul
cărora ei învață despre dezastre naturale şi reguli de
bază în pregătirea pentru astfel de situaţii
Întocmirea de planuri familiale pentru situaţii de
urgenţă cu ajutorul voluntarilor din comunitate
Acțiuni în vederea realizării de sisteme de avertizare, plantarea de copaci pentru a forma perdele
forestiere de protecţie pentru locuințe și terenuri
Întâlniri cu ONG-uri şi cu reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu scopul
de a promova conceptul de reducerea riscului de
dezastre şi de a facilita o coordonare mai eficientă a
acţiunilor ONG-urilor în situaţii de urgenţă

Fii bun ori de câte ori e posibil.
Și e posibil întotdeauna.

55 000

de persoane
afectate de
calamităţi au
beneficiat de ajutor
din partea Caritas.
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calamități
cei loviți
de calamități

Intervenție în cazul producerii unor
calamități

Donarea de alimente, sobe, lemne de foc
Programe de reabilitare pentru
Ajutor pe termen scurt
comunitățile afectate de dezastre:
refacerea condiţiilor de locuit, donarea
Oferirea de ajutoare de urgenţă: pachete cu
de produse de curățenie și unelte pentru
alimente, apă, produse de igienă personală,
curățarea caselor, asigurarea resurselor
cizme, pături, corturi și alte produse de
de subzistenţă (în primul rând pentru
strictă necesitate pentru a ajuta sinistrații să
agricultură și creșterea animalelor)
depășească situația de criză
Ajutor pe termen lung
Sprijin pentru comunitate în funcție de
nevoile apărute: furaje pentru animale,
Programe de reconstrucție după dezasaparate de uscat pentru case, ajutor la
tre, sprijin în repararea și reconstrucția
curățarea fântânilor
caselor afectate
Ajutor pe termen mediu
Donații de materiale de construcții,
mobilier, articole de uz casnic
Programe de educație sanitară pentru copii
Conceperea de programe agricole acolo
Oferirea de suport psiho-social categoriilor
unde au fost afectate culturile
vulnerabile, copii și bătrâni
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59 500

de persoane

provenite din astfel de
familii au beneficiat,
într-un singur an, de
proiectele sociale
desfășurate de Caritas
în această direcție.

Program de formare Suport psiho-social în situaţii de urgenţă
Obiectivul programului este creşterea capacităţii
organizaţilor Caritas participante de a oferi cursuri
de formare pentru acordarea de suport psiho-social
persoanelor şi comunităţilor afectate de dezastre.
Cursurile se adresează specialiştilor(asistenţi sociali
şi psihologi) care asigură pregătirea lor pentru
intervenție în situații de urgență.
IMPORTANT!
Pe lângă programe implementate în România, Caritas
intervine în situaţii de urgență și în cazul catastrofelor
majore pe plan internaţional. Se organizează campanii de strângere de fonduri şi sunt finanțate proiecte
implementate în parteneriat cu organizaţii din reţeaua
Caritas Internationalis.
Pe plan regional, colaborăm cu organizaţiile Caritas
din Europa de Sud-Est în domeniul reducerii riscului
de dezastre.
Experienţa noastră, cunoştinţele și instrumentele de
lucru în programe de reducerea riscului de dezastre
sunt apreciate pe plan regional şi ne dau posibilitatea
să coordonăm un proiect în acest domeniu în Europa
de Sud-Est.
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cu încredere în

familii

viitor

T

inerii din familiile defavorizate și din centrele de plasament sunt cea mai vulnerabilă categorie socială din
perspectiva riscurilor la care sunt supuși: abandon familial, delnicvenţă juvenilă, chiar abuzul şi neglijarea
părinţilor. Lor le oferim sprijin în descoperirea propriei identităţi și identificarea unei direcţii pentru viitor.

Școala Caritas
Programul de instruire al Organizației Caritas Alba Iulia este
acreditat şi recunoscut de către instituţiile statului și prevede
formarea profesională și certificarea în domeniile: îngrijirea
la domiciliu a bolnavilor și a bãtrânilor, baby-sitting, ajutor
îngrijitor spital, lucrător social. Programele includ și calificarea
trainerilor și îngrijitorilor persoanelor cu dizabilitãți severe.
Beneficiari ai acestor cursuri sunt persoanele care deja lucrează în
domeniul îngrijirii la domiciliu dar nu au calificare, dar şi cei care
au aptitudini necesare specializării de îngrijitor, şomerilor care în
urma acestei specializări se vor putea încadra în câmpul muncii.
Alți benficiari sunt, în cazul cursurilor de baby-sitting, angajați ai
grãdinițelor, creșelor, care prin acest curs au dobândit calificarea
necesarã
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Centrul de inserţie socio-profesională
pentru tineri în dificultate
Funcționează în cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași și
se adresează tinerilor care trebuie să părăsească centrele
de plasament, tineri cu un nivel şcolar precar şi o situație
familială critică (părinţi alcoolici, familii monoparentale sau
numeroase) şi tineri cu handicap uşor. Se asigură:
Calificarea tinerilor în tâmplărie cu obţinerea diplomei de
calificare avizată de Ministerul Muncii, inserţia şi medierea
tinerilor pe piaţa forţei de muncă
Suport psiho-emoţional şi social pe toată perioada proiectului
Formarea practică în propriul atelier de tâmplărie, sub supravegherea maiștrilor implicați în proiect, valorizarea tinerilor , autonomia lor, identificarea propriului drum în viaţă.

Medicamente si asistenta medicala
In Romania, 10500 de persoane beneficiaza de serviciile celor 6 farmacii sociale Caritas din tara si ale cabinetului medical social Caritas Oradea (aici s-au efectuat 8623 de consultatii intr-un an). Farmaciile sociale s-au numarat printre
primele proiecte demarate de Caritas in Romania in domeniul solidaritatii sociale.

55 000

de persoane

Consiliere și formare pentru
dezvoltare rurală

provenite din astfel de
familii au beneficiat,
intr-un singur an, de
proiectele sociale
desfasurate de Caritas
in aceasta directie.

Îmbătrânirea satelor, migrația tinerilor, abandonul
terenurilor agricole, degradarea solurilor, sunt tot atâtea
motive care ne-au determinat să concepem programe de
suport pentru tinerii din mediul rural. Prin aceste programe, ei beneficiază de calificare într-o meserie și învață
să folosească eficient resursele de care dispun în mediul din
care provin. Se oferă:
Cursuri de crescători de animale
Cursuri practice de agricultură
Gestionarea resurselor financiare proprii
Schimburi de experiență între tineri agricultori români și
străini
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Campania

Un Milion de Stele
Campania “Un milion de stele”, organizată de Caritas în România are
drept scop transmiterea unui mesaj de sensibilizare a românilor faţă
de persoanele care trăiesc în sărăcie.

Un milion de stele - lumina speranței
Prin acţiunea “Un milion de stele”, participanţii se asociază într-un gest de
solidaritate faţă de persoanele care trăiesc în sărăcie, sunt
marginalizate social sau se confruntă cu alte probleme care le pun în pericol
o existență demnă.
Acest gest constă în aprinderea de lumânări într-un spaţiu public, fiecare
lumină reprezentând simbolic o persoană care se confruntă cu neajunsurile şi
excluziunea socială.
Pagina web www.unmiliondestele.ro indică anual localitățile în care se
desfășoară acest eveniment, prezintă povești ale beneficiarilor și invită oamenii
să facă o donaţie.
Cu sumele adunate din donaţii sunt dezvoltate proiecte pentru persoane
defavorizate, de la copii și tineri până la cei vârstnici.
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Din responsabilitate

Voluntar Caritas

Toate poveștile de succes Caritas nu ar fi existat fără cei peste 1000 de
voluntari din toată țara, adepți ai spiritului caritabil și gesturilor
benevole, implicați zi de zi în proiectele noastre.

Activități cu voluntari:

Programe de vizitare a copiilor - scopul vizitelor este acela de a susține moralul
copiilor spitalizați și a-i face să uite de boală și durere
Programe de meditații - cei trei piloni ai programului de meditații sunt studiul,
masa comună și educația în grupe a copiilor.
Programe de vizitare a vârstnicilor - vizite și ajutor la cumpărături, în mișcare,
curățenie.
Programe educaționale pentru toleranță - prin familiarizarea elevilor cu
conceptul de diversitate, prin acceptarea diferențelor, prin cunoașterea
persoanelor cu dizabilități, a romilor și a copiilor defavorizați

Activități pentru voluntari

Programe de formare pentru voluntari
Tabăra Voluntarilor - pregătirea voluntarilor pentru munca socială
Gala Voluntarilor - recunoașterea meritelelor celor mai implicați voluntari Caritas
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Confederația Caritas România în rețelele internaționale și naționale
Proiectele noastre complexe, mereu orientate spre viitor, au nevoie de implicare în implementarea politicilor de cooperare pentru
asistență umanitară la nivel național și internațional, în dezvoltarea unor strategii de advocacy, de politici europene și a unor planuri
regionale de colaborare. De aceea, Confederația Caritas România este parte integrantă în mai multe rețele naționale și internaționale.
Caritas Internationalis
Caritas Internationalis este una dintre cele mai mari reţele dedicate reducerii sărăciei şi nedreptăţii în întreaga lume.
Având 165 de membri, organizaţii Caritas naţionale, Caritas Internationalis îşi concentrează activitatea în trei domenii
principale: situaţii de urgenţă, dezvoltare durabilă şi construirea păcii.
Caritas Europa
Caritas Europa este o reţea europeană formată din 48 de organizaţii Caritas care lucrează în 44 de ţări europene.
Activităţile sale se concentrează asupra combaterii sărăciei şi a inegalităţilor sociale, migraţiei şi azilului în toate ţările
Europei, asistenţă umanitară şi dezvoltare internaţională.
FOND
FOND este principalul partener al Guvernului României în procesul de implementare a politicii naţionale de
cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară şi susţine dezvoltarea statelor din ariile geografice identificate
ca prioritare pentru relaţiile externe ale României.

Mulțumiri tuturor donatorilor și partenerilor noștri
Caritas înțelege că trăim cu toții într-o lume deschisă în care avem dreptul să ne urmăm visele, să trăim decent și,
atunci când avem nevoie, să fim ajutați să depășim momentele dificile ale vieții.
Pentru ca dorința noastră de a ajuta să se materializeze este nevoie ca ecourile ei să se audă cât mai tare. Este nevoie
de resurse materiale, financiare, de sprijin, de colaborare, de solidaritate.
Activitatea noastră nu ar fi posibilă fără contribuția donatorilor locali și externi, fără parteneriatele cu autoritățile
publice locale, fără sprijin din partea Bisericii și fără contribuția companiilor private.
Credit fotografii paginile 1, 7, 11, 13, 15, 23: Popa Sorin, http://www.facebook.com/popa.sorinus. Mulțumim organizațiilor Caritas care ne-au pus la dispoziție fotografii pentru realizarea broșurii
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