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Cuvântul Episcopului
„Nu întoarceþi nimãnui rãul cu
rãu. Purtaþi grijã de cele bune faþã de toþi
oamenii.” (Rm 12, 17) - astfel se adreseazã
Sfântul Pavel romanilor ºi tot astfel ni se
adreseazã nouã, dumneavoastrã, celor care
lucraþi la CARITAS, ºi care sunteþi chemaþi
sã purtaþi de grijã celor nevoiaºi.
Mare lucru sã poþi da un sfat bun
celui care este trist ºi are o problemã, sã
poþi oferi un blid de mâncare celui care nu
are ce pune pe masã, sã spui o vorbã bunã
celor pe care nimeni nu îi ascultã, sã pui o
hainã caldã pe umãrul celui cãruia îi este
frig, sã ºtergi lacrima celui care plânge ºi sã
îi dai încrederea celui care nu mai are nici
o speranþã. ªtiu cã faceþi acest lucru ºi îl
faceþi în numele Mântuitorului Isus Hristos,
în nume de ucenic gata sã dãruiascã ºi sã se
dãruiascã.
Vã sunt aproape cu rugãciunea, vã
mulþumesc pentru dãruire ºi vã îndemn,
împreunã cu Sfântul Pavel, „purtaþi grija”
tuturor celor care au nevoie de ajutorul
vostru, iar binecuvântarea Domnului ºi
ocrotirea Maicii Sfinte sã fie peste toþi ºi
peste tot ceea ce faceþi.
Cu arhiereascã binecuvântare,
+ Virgil BERCEA
Episcop
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Cuvânt înainte
România anului 2007, anul intrãrii
în UE, are o treime din populaþie trãind sub
pragul sãrãciei. Multe familii sunt astfel
lipsite de o viaþã demnã.
Centrul preocupãrilor noastre îl
constituie astfel de familii. Aceste familii
trebuie ocrotite ºi ajutate pentru a se putea
bucura de drepturile lor fundamentale.
În cei doi ani de activitate, Asociaþia
Caritas Eparhial Oradea (ACEO) ºi-a
creat ºi menþinut identitatea în familia
CARITAS, atât pe plan naþional, cât ºi
internaþional. Acþiunile noastre sunt orientate
atât cãtre familiile aflate în dificultate cât
ºi spre comunitatea localã. Pentru familiile
beneficiarilor noºtri acþiunile s-au ghidat în
a gãsi cele mai bune soluþii pentru situaþia
în care aceste familii se aflã, iar, pentru
comunitatea localã, promovând valorile
creºtine; acþiunile au fost menite sã schimbe
mentalitãþi ºi practici vechi care duc la
discriminare, educând astfel populaþia spre
caritate.
Familiile pe care le ajutãm sunt
diferite. Unele sunt constituite din membri
bolnavi, neputincioºi sau prea bãtrâni pentru
a mai putea sã munceascã ºi sã schimbe ceva
în viaþa lor. Ajutorul pe care l-am acordat
acestor familii a fost ºi este unul caritativ. Dar
existã ºi familii cu potenþial de schimbare pe
care le-am ajutat prin intermediul programelor
noastre sã îºi construiascã o viaþã mai bunã.
Programele noastre, în 2007, au
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însemnat în primul rând continuarea ºi
îmbunãtãþirea celor deja cunoscute: Masã
caldã, Distribuire de alimente, Distribuire
de haine, Prieteni pentru un zâmbet. Dar,
în acelaºi timp, anul 2007 a fost ºi anul
schimbãrii ºi dezvoltãrii pentru noi: resursele
au crescut, s-a reînnoit personalul ºi astfel
am reuºit derularea unor proiecte noi:
Responsabil pentru cartierul meu, Reciclarea
o alternativã, Formare de voluntari, Din nou
împreunã cu 2%, Sponsorizare prin contabili,
Prieteni pentru un zâmbet, Clovnii doctori.
Sloganul anului 2007, „Oameni
pentru oameni”, nu a fost ales întâmplãtor.
Organizaþia noastrã ºi-a bazat activitatea în
special pe contribuþia celor 114 voluntari.
Aceºtia au fost cei care din solidaritate cu
cei nãpãstuiþi au cãutat sã contribuie la
schimbarea în bine a comunitãþii în care
trãim.
Ceea ce nu am reuºit în anul care a
trecut este faptul cã pentru casa rezidenþialã
pentru persoanele vârstnice, CASA FRENÞIU,
nu am obþinut decât Autorizaþia de Construire,
ºi nu am realizat încã fundaþia, deºi ne
propusesem acest lucru. Nici Cantina Socialã
nu s-a materializat din motive obiective ºi
independente de voinþa noastrã.
Ca realizare majorã a anului care a
trecut, putem sã ne mândrim cu faptul cã
Strategia de dezvoltare organizaþionalã a
fost finalizatã. Acest lucru ne va permite sã
ne dezvoltãm ca organizaþie ºi, mai ales, sã
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Misiune ºi viziune
Misiune:
Asociaþia Caritas Eparhial Oradea sprijinã
în mod caritabil ºi fãrã discriminare de orice fel
persoanele ºi familiile din comunitate aflate în
dificultate.
Viziune (2010):
Asociaþia Caritas Eparhial Oradea deruleazã
proiecte, programe ºi servicii sociale integrate care
rãspund inovativ necesitãþilor familiilor aflate în
dificultate, persoanelor fãrã adãpost ºi vârstnicilor.

propunem parteneriate cu autoritãþile centrale
ºi locale sau la alþi parteneri din þarã ºi
strãinãtate. Aceste parteneriate sperãm sã ne
ajute în dezvoltarea serviciilor sociale pe care
le oferim, sã înfiinþãm un centru de îngrijire
la domiciliu, sã construim cantina socialã ºi
sã demarãm lucrãrile la CASA FRENÞIU.
Tuturor celor care aþi fost alãturi de
noi prin donaþii, muncã voluntarã sau chiar
ºi numai printr-un gând bun vã mulþumesc
în numele beneficiarilor noºtri ºi al meu
personal, sperând cã ºi pe mai departe veþi
fi alãturi de noi în tot ceea ce ne propunem
sã întreprindem.

Asociaþia Caritas Eparhial Oradea aplicã
un management eficient, având o echipã motivatã
ºi închegatã care se formeazã continuu.
Promovând voluntariatul, Asociaþia Caritas
Eparhial Oradea susþine valorile creºtine ºi educarea
populaþiei spre caritate.
Organizaþia are filiale regionale ºi
subfiliale, se autosusþine financiar, contribuie la
dezvoltarea localã ºi regionalã, este credibilã ºi
vizibilã în comunitate.

Cu stimã,
Pr. Olimpiu TODOREAN
Preºedinte
5
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Proiecte
Proiectul Din nou împreunã cu 2%
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Finanþat de Confederaþia Caritas România
Perioada: 1 februarie 2007 - 30 mai 2007
Scopul proiectului:
Derularea campaniei 2% din 2007.

Total proiect: 5.150 lei
Contribuþia de la Confederaþia Caritas România:
4.450 lei
Contribuþie proprie: 700 lei.

Obiective:
Realizarea unui numãr de 10.000 de plicuri
ºi 200 de afiºe pentru redirecþionarea a 2% din
impozitul pe venit cãtre Asociaþia Caritas Eparhial
Oradea.
Organizarea a douã seminarii de pregãtire
pentru cei 50 de voluntari Caritas care distribuie
plicurile.
Distribuirea a 10.000 de plicuri în
municipiul Oradea ºi în Eparhia de Oradea, de
cãtre voluntarii asociaþiei pentru obþinerea sumei
de 30.000 lei.
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Rezultate:
În urma distribuirii plicurilor, 641 de
formulare au fost depuse la sediul asociaþiei
pentru a direcþiona 2% din impozit cãtre asociaþia
noastrã. Se adaugã aici formularele depuse direct
de cãtre contribuabili la administraþiile financiare
de care aparþin. Suma obþinutã în urma campaniei
realizate a fost cea mai mare de pânã acum,
31.000. lei.
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Proiecte
Proiectul Sponsorizare prin contabili
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Finanþat de Confederaþia Caritas România
Perioada: 1 februarie 2007 - 30 mai 2007
Scopul proiectului:
Implicarea contabililor în atragerea
sponsorizãrilor.
Obiective:
Realizarea unui numãr de 150 de exemplare
cu Rapoarte Anuale ale Asociaþiei Caritas Eparhial
Oradea ºi 150 de broºuri cu titlul O masã caldã
pentru cei sãraci.
Organizarea a douã seminarii de informare
pentru 30 de contabili pe tema Obþinerea de
sponsorizãri din suma datoratã de firme pentru
impozitul pe profit.
Strângerea în perioada 1 aprilie - 30
septembrie 2007 a sumei de 70.000 de lei pentru
proiectul O masã caldã de la firme de la care s-a
solicitat sponsorizarea.

au participat peste 70 de contabili. Chiar dacã
suma obþinutã din sponsorizãri, cu ajutorul
contabililor, pentru programul O masa caldã a
fost doar de 5.850 lei, considerãm cã cea mai mare
realizare a proiectului a fost faptul cã ne-am fãcut
cunoscuþi, ºi când vom ajunge în diferite firme
pentru a solicita un sprijin financiar vom avea cel
puþin suportul personal al contabililor întâlniþi la
seminarii.

Total proiect: 2.325 lei
Contribuþia de la Confederaþia Caritas România:
1.525 lei
Contribuþie proprie: 800 lei
Rezultate:
Au fost realizate cele 150 de rapoarte
anuale ºi 150 de broºuri - O masã caldã pentru cei
sãraci. De asemenea, la cele 3 seminarii organizate,
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Proiecte
Proiectul Prieteni pentru un zâmbet
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Finanþat de Primãria Municipiului Oradea ºi
Consiliul Local prin Programul de Tineret
Perioada: 1 aprilie 2007 - 30 iunie 2007
Scopul proiectului:
Promovarea ideii de voluntariat în rândul
tinerilor ºi implicarea lor în activitãþi menite sã
susþinã procesul de vindecare a copiilor internaþi
în spital.

Total proiect: 8.160 lei
Finanþare de la Consiliul Local: 6.000 lei
Contribuþie proprie: 2.160 lei

Rezultate:
Opt dintre tinerii participanþi la cursuri
au dat dovadã de suficient talent ºi au acumulat
suficiente cunoºtinþe, trecând astfel examenul final.
Absolvenþii au început activitatea de voluntariat
în cadrul programului Prieteni pentru un zâmbet.
Sãptãmânal, copiii internaþi în Spitalul Clinic de
Copii „Gavril Curteanu” sunt animaþi de cãtre
voluntarii - clovni, iar zâmbetul afiºat pe micile lor
feþe suferinde este cea mai mare rãsplatã.
Obiective:
Formarea, în perioada 1 aprilie - 30 iunie
2007, a unui grup de 15 voluntari tineri în meseria
de „clown”, prin organizarea în perioada proiectului
a 16 cursuri speciale.
Demararea activitãþii de voluntariat a
tinerilor clowni prin punerea în practicã a celor
învãþate prin spectacole de 2 ore, realizate de 2 ori
pe sãptãmânã la Spitalul Clinic de Copii „Gavril
Curteanu”.
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Proiecte
Proiectul Formarea voluntarilor
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Finanþat de Renovabis
Perioada: 1 iulie 2007 - 30 septembrie 2007
Scopul proiectului:
Formarea voluntarilor Caritas.
Obiective:
Formarea prin 3 cursuri a unui numãr de
45 de voluntari.
Creºterea calitãþii serviciilor oferite de
cãtre voluntari beneficiarilor.
Total proiect: 7.150 euro
Contribuþia de la Renovabis: 5.000 euro
Contribuþie proprie: 2.150 euro
Rezultate:
La cele 3 cursuri de formare au participat
74 de voluntari. Ulterior, aceºtia s-au implicat în
activitãþi de voluntariat de care au beneficiat sute
de persoane, dintre care 350 în mod constant. Pe
de altã parte, prin participarea la aceste cursuri,
a crescut gradul de pregãtire profesionalã a
voluntarilor ºi capacitatea lor de a oferi servicii
de calitate. Ghidul voluntarului este un material
realizat în cadrul proiectului, un suport scris
pentru toate persoanele interesate de activitatea
de voluntariat.

9

Oameni pentru oameni

RAPORT ANUAL 2007
Proiecte
Proiectul Responsabil pentru cartierul meu
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Finanþat de Primãria Municipiului Oradea ºi
Consiliul Local prin Programul de Mediu
Perioada: 1 septembrie 2007-30 octombrie 2007
Scopul proiectului:
Dezvoltarea spiritului eco-civic al
cetãþenilor dintr-un cartier al municipiului Oradea.

Total proiect: 7.480 lei
Finanþare de la Consiliul Local: 5.000 lei
Contribuþie proprie: 2.480 lei
Rezultate:
Cei 30 de tineri au participat la seminariile
care au avut loc, au fost informaþi despre importanþa
salvãrii pãdurilor. Ei au participat la realizarea
afiºelor ºi a fluturaºilor. Activitãþile propuse au avut
un impact pozitiv în rândul populaþiei, crescând
gradul de informare ºi implicare al cetãþenilor
în activitãþi eco-civice, dovada fiind cantitatea
de 1.280 kg de hârtie reciclabilã colectatã de la
blocurile din Cartierul Rogerius.

Obiectivele proiectului:
Organizarea în luna septembrie 2007 a doua
seminarii de formare ºi informare pentru 30 de
persoane din Oradea.
Realizarea pe hârtie reciclabila a 5.000 de
fluturaºi de informare despre campania de colectare
a hârtiei ºi a punctelor de colectare.
Colectarea în perioada 1 octombrie - 30
octombrie 2007 a hârtiei din punctele de colectare
amplasate într-un cartier al oraºului.
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Proiecte
Proiectul Reciclarea - alternativã
Coordonator: Ghiþulescu Adela

Proiectul Clovnii doctori
Coordonator: Ghiþulescu Adela

Finanþat de Direcþia Social Comunitarã Bihor
Perioada: 01 noiembrie 2007 - 30 noiembrie 2007

Finanþat de Consiliul Judeþean Bihor
Perioada: 12 noiembrie 2007-14 decembrie 2007

Scopul proiectului:
Implicarea activã a cetãþenilor în protejarea
mediului înconjurãtor.

Scopul proiectului:
Promovarea activitãþilor de voluntariat în
rândul tinerilor.

Obiectivele:
Organizarea unei conferinþe de presã la
începutul demarãrii proiectului.
Realizarea pe hârtie reciclatã a 8.000
pliante color despre importanþa protejãrii
mediului înconjurãtor.
Colectarea, în luna noiembrie, hârtiei
reciclabile de la 8 instituþii din Municipiul
Oradea.
Total proiect: 7.350 lei
Contribuþia de la Direcþia Social Comunitarã
Bihor: 5.000 lei
Contribuþie proprie: 2.350 lei
Rezultate:
Consiliul Judeþean Bihor a fost prima
instituþie care a fost de acord cu colectarea
hârtiei în cadrul instituþiei, alãturându-i-se alte
7 instituþii de învãþãmânt din municipiul Oradea.
Iniþiativa a fost primitã cu bucurie, neajunsul
transmis de cãtre instituþii a fost perioada scurtã
de timp în care s-a implementat.
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Obiectivele:
Formarea prin 18 cursuri intensive, de trei
sãptãmâni, a unui grup de 20 voluntari tineri în
„meseria de clown”
Demararea activitãþii de voluntariat a
tinerilor clowni prin realizarea de spectacole de
2 ore, realizate de 2 ori pe sãptãmânã la Spitalul
Clinic de Copii „Gavril Curteanu”.
Realizarea în perioada derulãrii proiectului
a 2.000 de pliante.
Total proiect: 9.260 lei
Contribuþia Consiliului Judeþean Bihor prin
Programul de Tineret: 7.000 lei
Contribuþie proprie: 2.260 lei
Rezultate:
Au fost organizate cursurile de formare,
ºi 6 tineri au absolvit cursul. Aceºtia îi viziteazã
sãptãmânal pe tinerii internaþi la Spitalul Clinic
de Copii, „Gavril Curteanu”, ºi însenineazã zilele
copiilor ºi tinerilor internaþi.
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Programe
Masã caldã
Coordonator program: Chebeleu Cecilia
Cu siguranþã nu prea existã oameni care sã
afirme cã au tot ceea ce îºi doresc. Dar ºtim foarte
bine cã nevoile oamenilor diferã foarte mult: unii îºi
doresc vacanþe, alþii o casã mai mare, alþii o maºinã
nouã; în timp ce unii nu par sã-ºi doreascã decât sã
aibã ce sã mãnânce.
Ca în orice localitate, existã ºi în Oradea
oameni atât de sãraci încât se pune sub semnul
întrebãrii inclusiv supravieþuirea lor. Sunt oameni ai
strãzii, persoane cu domiciliu provizoriu, persoane
fãrã nici un venit, persoane care beneficiazã numai
de ajutor social, persoane vârstnice singure.
Pentru 30 dintre ei distribuim zilnic o masã
caldã, formatã din douã feluri de mâncare.
Resurse umane implicate:
- asistentul social
- 13 voluntari - ore 380.
Costurile pentru o persoanã la masa caldã:
O masã / zi = 10 lei; O masã / lunã = 310 lei.

L.ª.:
* 68 de ani, bãrbat, divorþat, fãrã locuinþã,
* inapt de muncã
Am aflat de Caritas de la Azilul de noapte
Gutenberg, unde dorm, de la cineva care primea
deja mâncare aici. Venitul meu se rezumã la
ajutorul social de 92 de lei, din care plãtesc la azil
pentru cazare 46,5 de lei. Ca sã servesc cina tot
la azil ar trebui sã mai plãtesc 46 de lei. Dar ar fi
doar de luni pânã vineri ºi oricum nu mi-ar ajunge
pensia pentru cã, dupã ce plãtesc cazarea, rãmân
doar cu 45,5 lei.
H.E.:
* 29 ani, femeie, divorþatã, fãrã locuinþã,
* are un copil de 7 ani, cu handicap accentuat
Am aflat de existenþa Asociaþiei Caritas de la
unchiul meu. Nu ºtiam nimic despre ea, am venit
sã încerc ºi sã vãd ce mi se poate oferi. Sunt foarte
mulþumitã mai ales cã nu am crezut cã voi fi bãgatã
în seamã. Mâncarea e foarte bunã ºi toþi oamenii
se poartã frumos cu mine aici.
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Programe
Distribuire haine

Distribuire alimente

Coordonator program: Cecilia Chebeleu

Coordonator program: Cecilia Chebeleu

Sãrãcia nu înseamnã doar lipsa locuinþei
sau a hranei. Pentru familii, sãrãcia înseamnã ºi
frig, întuneric, abandonare din partea societãþii
etc. Ca ºi cum problemele pe care le au nu ar
fi suficiente, multe familii, ºi din pãcate de
foarte multe ori copiii, sunt supuºi unor umilinþe
suplimentare. Multe familii, de exemplu, nu îºi
permit sã îºi trimitã copiii la ºcoalã, sã le ofere
mãcar ºansa unui viitor mai bun pentru cã nu au
cu ce sã îi îmbrace.

De multe ori nu se aflã în situaþie limitã
doar o persoanã, ci întreaga familie. A le acorda
o porþie de mâncare ar fi insuficient, de aceea,
în situaþia în care familiile au un domiciliu sau
mãcar condiþiile pentru a-ºi pregãti mâncarea,
le oferim pachete cu alimente. În acest fel,
beneficiazã întreaga familie, ºi mâncarea este
asiguratã tuturor membrilor ei. În funcþie
de situaþie, familia este sprijinitã lunar sau
trimestrial.

Beneficiari: 106 familii.
Au fost distribuite haine în valoare de
13.969,13 lei. Au fost distribuite scutece pentru
adulþi în valoare de 4.237,13 lei
Resurse umane implicate:
- asistentul social
- 5 voluntarii - ore 85.
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Beneficiari: 147 familii
Au fost distribuite alimente în valoare de
8.153,36 lei.
Resurse umane implicate:
- asistentul social
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Programe
Programul Prieteni pentru un zâmbet
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Prietenii pentru un zâmbet este o trupã
de clovni, formatã din 11 tineri. Preocupaþi de
suferinþele copiilor obligaþi de probleme de sãnãtate
sã stea þintuiþi pe paturi de spital, clovnii încearcã,
prin trucuri ºi spectacole de magie, sã-i facã pe cei
mici sã uite de injecþii ºi de tratamente, aducând un
zâmbet pe chipul lor.
Locul desfãºurãrii activitãþii:
Spitalul Clinic de Copii „Gavril Curteanu” din
Oradea.

Resurse umane implicate:
- coordonator program

Frecvenþa activitãþii:
Sãptãmânal, spectacole a câte 2 ore.

- 11 voluntarii - ore 212.

Costuri: 200 lei/ lunã

Oameni pentru oameni
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Departamentul de Asistenþã Socialã
Coordonator: Chebeleu Cecilia
În cadrul departamentului activeazã
un asistent social cu studii de specialitate.
Departamentul de asistenþa socialã, înfiinþat
datoritã numãrului mare de solicitãri din partea
comunitãþii ºi a celor aflaþi în dificultate, a avut o
activitate intensã, desfãºuratã pe douã planuri; la
domiciliul beneficiarilor ºi în biroul de asistenþã
socialã. Cazurile în care ne-am implicat au fost
semnalate fie din partea comunitãþii, fie prin
solicitare directã. Tuturor le-au fost efectuate
anchete sociale pe baza cãrora s-a stabilit
dacã serviciile oferite de noi i se potrivesc
solicitantului. Asistentul social a luat o decizia
asupra frecvenþei sprijinului acordat (zilnic,
lunar, 3 luni, 6 luni).
Am acordat ajutor tuturor celor care
l-au solicitat, fãrã discriminare.
C.A. este un beneficiar care este de
pãrere cã Asociaþia Caritas Eparhial Oradea
este prima fundaþie care îl înþelege cã situaþia
lui nu se poate schimba foarte mult datoritã
handicapului pe care îl are. Neavând unde sã
gãteascã, porþia consistentã de mâncare pe care
o primeºte aici îl mulþumeºte.

Mulþi din cei pe care îi ajutãm sunt suferinzi:
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Departamentul de Asistenþã Socialã
În anul 2007, 168 de familii au fost
evaluate de cãtre asistentul social din punct de
vedere al nevoilor, resurselor. De ajutorul nostru
au beneficiat toþi membri familiilor asistate, astfel
numãrul persoanelor ajutate în 2007 a fost de 416.
Unii dintre beneficiarii noºtri sunt oameni fãrã
adãpost sau ocupã locuinþe sociale:

Trebuie menþionat faptul cã o mare parte a
cheltuielilor acestor familii au fost cheltuieli pentru
medicamente ºi tratamente. Au fost familii care,
atunci când au intrat în evidenþa noastrã, nu au
avut nici un fel de venit. Dintre cei ajutaþi unii au
ocupaþie, alþii sunt ºomeri sau aflaþi în alte situaþii:

Cu ocazia distribuirii de alimente în urma
colectelor, familiile au primit un pachet cu alimente
de bazã, compoziþia lor variind în funcþie de
numãrul membrilor de familie. 27% din familiile pe
care le avem în baza de date au venitul pe membru
de familie între 51,00 ºi 100,99 lei.

Familiile au fost asistate pentru a obþine un
venit stabil (ajutor social, ºomaj, salariu etc.) sau
li s-au oferit informaþiile necesare pentru obþinerea
unor drepturi legale ºi interesul lor a fost reprezentat
la diferite instituþii. Unele cazuri au fost soluþionate
prin medierea muncii.
Rezultate:
6 persoane s-au angajat în urma medierii
de cãtre asistentul social.
Împreunã cu numãrul crescut de beneficiari
a fost nevoie de suplimentarea resurselor umane.
Acest lucru s-a realizat prin implicarea voluntarilor.
Eºecuri:
Datoritã faptului cã resursele umane au fost
limitate, nu a fost posibilã diversificarea serviciilor
oferite de acest departament.

Oameni pentru oameni
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Departamentul de Voluntariat
Coordonator: Sofia Laza
Încã de la începutul activitãþii au fost
mulþi cei care au dorit sã ne ajute în munca
noastrã. De aceea a fost necesar sã creãm un cadru
organizaþional stabil de implicare a acestora. Aºa a
luat fiinþã, în 2006, Departamentul de Voluntariat
din cadrul ACEO. Activitatea de voluntariat este
în primul rând o activitate responsabilã, implicatã
în problemele societãþii în care trãim. Pentru ca
voluntarii sã poatã activa acolo unde îºi doresc ºi
unde este nevoie de ei, activitatea Departamentului
de Voluntariat din cadrul ACEO a fost coordonatã,
în anul 2007, de cãtre un voluntar.
Dacã la sfârºitul anului 2006 au fost
înscriºi pe bazã de contract 69 de voluntari, la
sfârºitul anului 2007 numãrul acestora a ajuns la
114. Acest lucru s-a datorat seriozitãþii cu care neam implicat în rezolvarea problemelor familiilor
beneficiarilor noºtri ºi reflectãrii pozitive a aceste
activitãþi în mass-media.
Timpul voluntarilor noºtri este preþios,
aceºtia au diferite ocupaþii.
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Voluntarii noºtri sunt diferiþi, dar ceea ce îi
uneºte este dorinþa de a ajuta constant pe cei aflaþi
în situaþii dificile sã înceapã ºi/sau sã continue sã
se auto-susþinã.
Fiecare meritã sã i se acorde câteva ºanse. Iar dacã
ne gândim la cei - puþini, e adevãrat - a cãror viaþã
se schimbã radical în urma eforturilor noastre,
munca ºi grija noastrã e rãsplãtitã pe deplin.
Asta este ceea ce ne dã forþa ºi curajul de a merge
mai departe, chiar dacã mulþi dintre beneficiarii
activitãþii noastre se aratã nerecunoscãtori. Pentru
acei puþini, efortul nostru, meritã (Codruþa Tocai,
voluntar)
Apreciem cu atât mai mult faptul cã pe
parcursul anului 2007 aceºtia au prestat 2.172 de
ore de muncã voluntarã. Repartizarea acestor ore
pe programe ºi proiecte se prezintã astfel:
Campania 2% - 37 voluntari - ore 260
Prieteni pentru un zâmbet - 11 voluntari - ore 212
Colecta de Paºti - 31 voluntari - ore 126
Colecta de Crãciun - 33 voluntari - ore 394
Masa caldã - 13 voluntari - ore 380
Distribuire haine - 5 voluntari - ore 85
Servicii speciale – 2 voluntari - ore 220
Administrativ – 27 voluntari - ore 370
Alte activitãþi în 2007 – 39 voluntari – ore 125.
La un calcul economic simplu, luând ca
reper câºtigul salarial mediu anual net pe anul 2007
în domeniul Sãnãtãþii ºi Asigurãrilor sociale, munca
prestatã de voluntarii noºtri are o valoare materialã
considerabilã:
Considerând ca medie
21 zile lucrãtoare/lunã x 8 ore/zi = 168 ore/lunã
932 lei/ lunã: 168 ore/lunã = 5,54 lei/orã
2172 ore x 5,54 lei/ orã = 12.032,88 lei

Oameni pentru oameni

RAPORT ANUAL 2007
Departamentul de Voluntariat
Este îmbucurãtor faptul cã mai mult de
jumãtate dintre voluntarii noºtri sunt tineri pânã la
25 de ani. Aceºti tineri cresc învãþând cã „munca
voluntarã” este o contribuþie personalã pentru
întreaga comunitate în care te dezvolþi, ºi nu o
obligaþie nedoritã, cerutã de cineva.

Activitãþile în care s-au implicat ºi se
implicã voluntarii ACEO sunt: distribuirea
zilnicã a unei mese calde; distribuirea de alimente
ºi îmbrãcãminte.
ªi alte fundaþii oferã o masã caldã,
dar dupã cum ne spune C.R.: Aici am simþit
cã voluntarii care distribuie masa sunt foarte
amabili ºi mai ales calzi, ºi prin atitudinea lor
au fãcut ca sã îi revinã speranþa într-o viaþã mai
bunã.
Trebuie menþionat în mod special
serviciul de kinetoterapie oferit de voluntara
noastrã Voichiþa Vâºcan: Beneficiara F.I. e
mulþumitã de ceea ce facem, ºi mai ales de faptul
cã kinetoterapeuta noastrã îi este de mare ajutor
nepotului, iar faptul ca existã rãbdare pentru ca
de fiecare datã sã i se asculte necazurile conteazã
mai mult decât orice.

Oameni pentru oameni

Chiar dacã suntem o organizaþie aflatã sub
patronajul bisericii greco-catolice, cei care ni s-au
alãturat ca voluntari sunt de religii diferite:

Un alt serviciu special – asistenþã oferitã
persoanelor aflate în stadiu terminal - este cel
pe care îl face d-na Maria Mihele, care declarã:
Pentru mine personal nu existã vreo diferenþã între
persoanele pe care le ajut nici din punct de vedere
religios, nici din punct de vedere cã este român,
maghiar, rom. Pentru mine toþi sunt creºtini ºi
oameni. Indiferent de naþionalitate, bãrbaþi,
femei, tineri, ar fi bine sã nu fim indiferenþi faþã
de semeni. Nu trebuie sã îi judecãm pentru cã au
ajuns în ºanþ sau pentru cã rãstoarnã un coº ca
sã-ºi caute o coajã de pâine. Noi trebuie sã fim
mai umani ºi mai buni.
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Departamentul de Voluntariat
Ziua voluntarului CARITAS
Responsabil: Sofia Laza
Premii acordate:
Premiul pentru disponibilitate:
Demeter Liviu;
Premiul pentru cel mai activ voluntar:
Robotin Ciprian;
Premiul pentru servicii speciale:
Mihele Maria ºi Vâºcan Voichiþa;
Premiul pentru proiectul: „Responsabil pentru
cartierul meu”:
Mureºan Alexandru
Premiul pentru Campania 2%:
Mudura Claudiu Magnoliu ºi Petricaº Liviu
Alexandru;
Premiul pentru Colecte:
echipa formatã din: Grad Cosmin, Pavel Pavliuc,
Seica Gheorghe, Corniciuc Andrei, Iluþa Florin,
Scorþea Iulia, Sechei Raluca;
Premiul pentru: “Prieteni pentru un zâmbet”:
Costruþ Corina;
Premiul pentru: Masa caldã:
Oprean Ligia;
Premiul pentru: Distribuire de haine:
Laza Viorica;
Premiul pentru: Activitãþi administrative:
Carp Mirela ºi Dobocan Crina;
Premiul pentru coordonarea voluntarilor:
Sofia Laza;
Premiul VOLUNTARUL ANULUI 2007:
Tocai Codruþa ºi Pavel Pavliuc
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Departamentul de Fundraising
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Departamentul de Fundraising din cadrul
oricãrei organizaþii are ca ºi scop atragerea
de resurse pentru programele organizaþiei.
Pânã în anul 2007, atragerea de fonduri pentru
organizaþie a însemnat organizarea colectelor ºi
a campaniei 2%. Începând cu acest an, ne-am
propus diversificarea metodelor, motiv pentru
care am iniþiat alte douã mijloace: donaþiile
individuale ºi atragerea de sponsorizãri.
Pentru anul 2007, putem clasifica sursele
de finanþare ale acestui departament în 3 mari
categorii:
Donaþii individuale
Cel mai mare procent al veniturilor
departamentului provine din donaþiile
individuale, efectuate de regulã în cadrul celor
3 colecte anuale pe care le organizãm: Colecta
de Paºti, Duminica Samariteanului Milostiv,
respectiv Colecta de Crãciun, în sumã totalã
de: 67.620 lei.
Sponsorizãri de la persoane fizice (2% din
DVG)
Suma direcþionatã cãtre asociaþia noastrã
din impozitul anual pe veniturile anului 2006 a
fost de : 31.000 lei.
Sponsorizãri de la firme
În primul an în care am iniþiat aceastã
metodã, 9 firme au devenit sponsorii noºtri, cu
suma totalã de: 4.604 lei.

Oameni pentru oameni

Colecta din Duminica Samariteanului milostiv
Coordonator: Todorean Olimpiu

Titlul campaniei: Daþi-le voi de mâncare
Perioada desfãºurãrii: 11 noiembrie 2007
Locaþia: Eparhia de Oradea
Scop:
Strângerea de fonduri pentru Programul O masã
caldã pentru cei sãraci.
Resurse:
Parohiile greco – catolice din Eparhia de Oradea
Rezultate:
Suma de 10.764,2 lei

20

A
C
E
O
Departamentul de Fundraising
Campania 2%
Coordonator: Todorean Olimpiu

Colecta de Crãciun
Coordonator: Ghiþulescu Adela

Titlul campaniei: Din nou împreunã cu 2%
Perioada desfãºurãrii: 1 februarie – 15 martie
2007, Eparhia de Oradea

Perioada desfãºurãrii: 14 – 23 decembrie 2007

Persoane implicate:
Ghiþulescu Adela:
- coordonarea voluntarilor implicaþi direct
în atragerea noilor donatori ºi în distribuþia
pliantelor
- realizarea bazei de date a donatorilor
- 37 voluntari - ore 260.
Scop:
Strângerea de fonduri pentru demararea lucrãrilor
la “Casa Frenþiu”.
Resurse implicate:
10.000 de plicuri realizate ºi distribuite în
Municipiul Oradea, 200 de afiºe.

Locaþia:
Oradea, un supermarket; Carei, un supermarket
Scop:
2007 a fost al doilea an în care, în scopul
sensibilizãrii/implicãrii comunitãþii în rezolvarea
problemelor sociale ale celor sãraci, am organizat
o colectã de alimente la un supermarket din oraºele
Oradea ºi Carei.
Resurse umane implicate:
- 16 voluntari - ore 394.
Rezultate:
Alimente ºi bani în valoare totalã de 15.638 lei.
Alimentele colectate au fost distribuite în cadrul
programului Samariteanul milostiv, celor 168 de
familii asistate.

Costurile campaniei: 5.450 lei
Rezultate:
A fost direcþionat 2% spre asociaþia noastrã
din localitãile: Oradea, Aleºd, Carei, Marghita,
Salonta, ªimleul Silvaniei, ªtei, Tãºnad, Tinca,
Valea lui Mihai, Beiuº, Gherla, Cluj Napoca,
Târgu Mureº ºi Bucureºti, în valoare totalã de
31.000 lei.
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Departamentul de Fundraising
Colecta de Paºti
Coordonator: Ghiþulescu Adela
Perioada desfãºurãrii:
6 duminici în perioada Postului Mare
Locaþia Oradea: Catedrala „Sfântul Nicolae”,
Mãnãstirea „Adormirea Maicii Domnului, Biserica
„Sfânta Treime”.
Scop:
Colectarea de alimente neperisabile la cele 3
biserici greco - catolice din oraº pentru Programul
Samariteanul milostiv.
Resurse implicate:
- 31 voluntari - ore 126.
Rezultate:
Alimente colectate în valoare de 3.882,2 lei;
Suma în lei în sumã de 3.667 lei;
Alimentele colectate au fost distribuite, în cadrul
programului Samariteanul milostiv, celor 168 de
familii asistate.

Oameni pentru oameni
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Departamentul de PR ºi Comunicare
Coordonator: Todorean Olimpiu
Departamentul de PR este activ ºi eficient,
sprijinind în mod strategic dezvoltarea organizaþiei.
Toate acþiunile ºi activitãþile asociaþiei au fost
promovate în mass-media scrisã, prin participarea
la evenimente ºi prin materiale promoþionale: afiºe,
pliante, rapoarte anuale.
Apariþii în 2007:
Revista Vestitorul: 12
Cotidian independent, Criºana: 23
Cotidian de informaþie, Realitatea bihoreanã: 16
Cotidian de informaþie Jurnal bihorean: 9
Cotidian de informaþie, Reggeli Ujsag: 3
Cotidian de informaþie Bihari Naplo: 3
Emisiuni la Radio Maria: 11
Caritate fãrã discriminare
Asociaþia „Caritas Eparhial Oradea” sprijinã
persoanele ºi familiile din comunitate aflate în
dificultate. Deºi a apãrut prin voinþa episcopului
greco-catolic Virgil Bercea, majoritatea celor care
se aflã în atenþia asociaþiei sunt ortodocºi, catolici
sau neoprotestanþi. (...)
Realitatea Bihoreanã, 15.02.2007
Autor: Dacian BRADEA
Evadare din infern
Douã fete, Maria ºi Lavinia, ambele de 24, de
ani au avut un start timid ºi nesigur pe drumul
anevoios ºi plin de greutãþi al vieþii, dar cineva le-a
întins o mânã pe care ele au strâns-o cu putere, iar
acum pot sã zâmbeascã asemenea unor adevãrate
învingãtoare. (...)
Realitatea Bihoreanã, 2.11.2007
Autor. Crina Dobocan ºi Mirela Bot
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Primul curs de clovni organizat la Oradea
Asociaþia Caritas Eparhial Oradea a demarat,
vineri, primul curs de clovni. Astfel, la sediul
asociaþiei, câþiva tineri au luat parte la primele
instrucþiuni oferite de membrii grupului de
clovni, intitulat sugestiv “Prieteni pentru un
zâmbet”. Preþ de o orã, la sediul Asociaþiei
Caritas Eparhial Oradea, câþiva tineri, voluntari
ai asociaþiei, dornici de puþinã distracþie, s-au
pus pe ºotii. (...)
Criºana, 5.02.2007
Autor: Ana-Maria MÎNZU

Proiecte de anvergurã la Asociaþia Caritas
Eparhial
Asociaþia Caritas Eparhial Oradea a fost
înfiinþatã în urmã cu mai bine de doi ani, în scopul
sprijinirii, în mod caritabil ºi fãrã discriminare
de niciun fel, prin promovarea voluntariatului,
a persoanelor ºi familiilor din comunitate aflate
în dificultate. Pânã în momentul de faþã, sute
de persoane din municipiu, precum ºi din alte
localitãþi, au primit sprijin din partea asociaþiei.
(...)
Criºana, 23.07.2007
Autor: Ana-Maria MÎNZU
O masã caldã pe zi
Asociaþia Caritas Eparhial Oradea va distribui din
nou mese calde cãtre persoanele fãrã adãpost sau
cu venituri foarte mici. (...)
Jurnal bihorean, 4.09.2007
Autor: Monica MATEIU
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Raport financiar
I. VENITURI TOTALE 2007: 316.496,87 lei
I.1. Din vânzãri de mãrfuri: 49.707,2 lei
I.2. Din donaþii ºi sponsorizãri: 238.266,92 lei
I.3. Din dobânzi: 2.322,31 lei
I.4. Venituri diferenþã curs valutar: 1.769,77 lei
I.5. Venituri din chirii: 1.680,67 lei
I.6. Venituri de la bugetul local ºi judeþean: 22.750 lei

I.2. Donaþii: 194.680,75
I.2.1. Colectã Paºti: 4.323,03 lei
I.2.2. Colectã Crãciun: 9.845 lei
I.2.3. Colectã Duminica Samariteanului: 10.914,20 lei
I.2.4 Donaþii strãinãtate: 82.592,94
I.2.5. Alte donaþii: 87.005,58 lei

I.2.6. Sponsorizãri: 43.586,17 lei
I.2.7. Campania 2%: 31.000 lei
I.2.8. Contracte: 12.586,17 lei

Oameni pentru oameni
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Raport financiar

II. DONAÞII ACORDATE: 89.485 lei
II.1 Masa caldã: 36.595,02 lei
II.2 Îmbrãcãminte: 13.969,13 lei
II.3 Alimente: 8.153,36 lei
II.4 Financiare: 30.767,49 lei

III. CHELTUIELI: 276.854,29 lei
III.1 Administrative: 218.124,29 lei
III.2 De muncã socialã: 58.730 lei
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Colaboratori
Parteneri

Finanþatori

Asociatia Charitatis Sfântul Nicolae
Liceul „Don Orione”
Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”
Liceul Teologic Greco-Catolic Oradea
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Metro Cash&Carry Oradea
Parrocchia San Giralomo
Radio Maria
S.C. Medofarm SRL
ªcoala cu clasele I-VIII Nr. 11
ªcoala cu clasele I-VIII Nr. 16
ªcoala cu cls. I-VIII Dacia

Austria
Missio Pro – Europa Aktion Hoffnung
Volshile Wien

Sponsori
România
Banca Comercialã Intesa Sanpaolo România S.A.
Arad Sucursala Oradea
BRD Groupe Societe Generale S.A.
Kakocz Impex SRL
Poligrafia Offset Print SRL Oradea
Plastor S.A.
S.C. Aqua Filter SRL Oradea
S.C. Bajko Trans SRL
S.C. Bavarex SRL
S.C. Harry Prest SRL
S.C. Lazamit Agroserv SRL
S.C. Silicorex SRL
Vexa Shoes International SRL

Oameni pentru oameni

Germania
Renovabis

Italia
Associazione Chiese delle’est Onlus
Associazione di Clowns “In Vita Un Sorriso”
Onlus
Caritas di Rimini
Congregazione delle Suore Francescane
Missionare di Cristo
EST – Portiamo Gruppo di Volontari
Opera Pane dei Poveri

România
Consiliul Judeþean Bihor
Direcþia Social Comunitarã Bihor
Primãria Municipiului Oradea ºi Consiliul Local

Donatori
Parohiile Greco Catolice din Eparhia de Oradea
Persoane fizice
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Date de contact
410210 Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr. 3;
Telefon: 0359/418.212; Fax: 0359/418.211
E-mail: caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

S-au implicat în realizarea raportului anual:
Pr. Olimpiu Todorean
Sofia Laza
Adela Ghiţulescu
Pal Rita
Ana-Maria Lazăr
Adela Dejeu
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Radio Maria
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