ASOCIAÞIA
CARITAS
EPARHIAL
ORADEA

Raport anual
2 0 0 6

A
C
E
O

-2

Viziune
Cuprins
Cuvânt înainte

3

O masã caldã pentru cei sãraci

4

Samariteanul milostiv

5

Intervenþii în cazuri de urgenþã

6

Prieteni pentru un zâmbet

7

Voluntarii

8

Ziua Voluntarului Caritas

9

Campania: „Unde-s 2% puterea creºte”

10

Ziua Caritas

11

Colectã la biserici

11

Colectã de Crãciun

11

Activitãþi economice

12

Venituri / Cheltuieli

13

Finanþatori

14

Parteneri ºi colaboratori

15

Conºtientizarea ºi trãirea
împreunã, mai profundã, mai beneficã
ºi mai concretã a misiunii noastre de
creºtini, prin acþiuni caritative promovate
ºi coordonate constant, inteligent ºi
obiectiv.

Misiune
Animarea, coordonarea ºi
promovarea caritãþii în comunitate.

Scop
Sprijinirea în mod caritabil ºi
fãrã discriminare de nici un fel, prin
promovarea voluntariatului, a persoanelor
ºi familiilor din comunitate aflate în
dificultate.
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Cuvânt înainte
Cel de-al doilea an de activitate al Asociaþiei Caritas Eparhial Oradea, asociaþie
doritã ºi voitã de PSS Virgil Bercea, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, sub a
cãrui oblãduire ne aflãm, a demarat în forþã: a crescut numãrul angajaþilor ºi al colaboratorilor, au fost introduse noi servicii, au fost organizate cursuri de formare.
Am creat ºi dezvoltat o bazã de date a persoanelor sãrace din comunitate, fiind
realizate peste 200 de anchete sociale. Ajutorul acordat familiilor asistate, fãrã discriminare
de nici un fel, a constat în pachete cu alimente ºi îmbrãcãminte oferite lunar.
Din luna octombrie am început distribuirea zilnicã a unei mese calde pentru 30 de persoane fãrã
locuinþã, fãrã venituri sau cu venituri foarte mici. Am acþionat ºi în situaþii de urgenþã, în comuna Târliºua,
grav afectatã de inundaþii, unde am distribuit ajutoare.
Plecând de la cuvintele evanghelice, Doamne, nu am pe nimeni care sã mã ajute, am înfiinþat
departamentul de voluntari pentru a veni în sprijinul celor care, din motive obiective, nu pot sã-ºi poarte
singuri de grijã. Am reuºit, astfel, prin tot ceea ce am realizat în 2006, sã fim apreciaþi pe plan local,
apreciere reflectatã ºi de mass-media.
Pentru anul 2007 ne propunem dezvoltarea ºi acreditarea serviciilor sociale, construirea unei
cantine sociale, executarea fundaþiei la Casa Frenþiu, înfiinþarea unei reþele Caritas zonal ºi identificarea
de noi surse de finanþare ºi de noi colaboratori.
În numele beneficiarilor, mulþumim tuturor donatorilor, finanþatorilor, colaboratorilor ºi
voluntarilor, invitându-i ºi pe viitor, în mod caritabil, sã fie alãturi de noi.
Pr. Olimpiu TODOREAN
Preºedinte
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Am fost flãmând iar voi mi-aþi dat mâncare ...

O masã caldã pentru cei sãraci
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Din 16 octombrie 2006 distribuim o masã
caldã la 30 de persoane, zilnic. Beneficiarii,
selectaþi în urma anchetelor sociale pe care le-am
realizat, sunt oameni ai strãzii sau cu domiciliu
provizoriu, fãrã nici un fel de venit sau care
beneficiazã numai de ajutor social, persoane
singure sau cu handicap.
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Am fost gol iar voi m-aþi îmbrãcat...

Samariteanul milostiv
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150 familii nevoiaºe au beneficiat de-a lungul
anului de pachete cu alimente ºi îmbrãcãminte.
Tuturor beneficiarilor asociaþiei li s-a
întocmit un dosar, iar sprijinul este acordat numai în
urma anchetei realizate de asistentul social. Încercãm
în acest fel sã ajutãm acele familii care au într-adevãr
mari dificultãþi materiale ºi nu au capacitatea de a
ieºi singure din situaþia în care se aflã.
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Intervenþii în cazuri de urgenþã

Am fost în necaz iar voi m-aþi ajutat ...

Târliºua
iunie 2006
Pârâul Iliºua iese din albie
13 morþi
26 case distruse
890 gospodãrii afectate
octombrie 2006
102 aragaze ºi butelii distribuite
În colaborare cu Asociaþia Caritas Eparhial
Greco-Catolic Cluj s-a mai intervenit cu sobe
mari - 137; sobe mici - 27; frigidere - 114;
paturi - 173; dulapuri - 218; mese - 100.
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Prieteni pentru un zâmbet

Am fost bolnav iar voi m-aþi vizitat ...

Cinci tineri: Mateescu Crina (Somnorici), Opriº
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Camelia (Bulinuþa), Sechei Raluca Anca (Micuþa),
Demian George (Fistic), Auºan Marcel (Mingiuþã)
au fost pregãtiþi în Italia timp de 6 sãptãmâni pentru a
aduce un zâmbet pe chipul copiilor.
Prieteni pentru un zâmbet sunt tinerii voluntari
care venind lângã patul micuþilor iau fãcut pe cei mici
sã uite pentru câteva ore de injecþii ºi de tratamente.

Uneori mã întrebam de ce nu face cineva ceva...
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Voluntarii
Primul contract de voluntariat a fost
semnat în 15 ianuarie 2006, pânã la sfârºitul
anului s-au înscris 69 de voluntari. Munca
prestatã de aceºtia a depãºit 3.000 de ore.
Activitãþi desfãºurate:
Distribuirea zilnicã de mase calde
Colecte de alimente ºi îmbrãcãminte
Distribuire alimente ºi îmbrãcãminte
Asistenþã socialã
Vizite la bolnavi
Campania 2%
Kinetoterapie
Intervenþii în caz de urgenþã - Târliºua
Consiliere spiritualã
Consiliere juridicã

Orice aþi fãcut pentru ei aþi fãcut pentru Mine ...
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Ziua Voluntarului Caritas
Cu ocazia Zilei Internaþionale a Voluntariatului am sãrbãtorit, în 10 decembrie,
Ziua Voluntarului Caritas ºi, într-un cadru festiv, au fost premiaþi cei mai activi voluntari
ai asociaþiei din anul 2006.
1. Premiul Voluntarul anului: Codruþa Tocai
- pentru timpul, disponibilitatea, numãrul de ore prestate,
cursurile de perfecþionare absolvite ºi calitatea serviciilor;
2. Premiul pentru disponibilitate: Mihaela Marta
- pentru disponibilitatea ºi promptitudinea cu care rãspunde
solicitãrilor asociaþiei;
3. Premiul pentru cel mai activ voluntar: Livia Abrudan
- pentru numãrul de ore prestate;
4. Premiul pentru servicii speciale: Voichiþa Vâºcan
- pentru calitatea serviciilor de kinetoterapie acordate;
5. Premiul pentru cel mai tânãr voluntar: Anteea Tocai
- pentru activitatea depusã ca cel mai tânãr voluntar din asociaþie;
6. Premiul special: Maria Mihele
- pentru alinarea suferinþelor celor aflaþi în stadiu terminal;
7. Premiul special: Damian Andreica, Cristina Todorean, Anteea Tocai
- pentru cel mai mare numãr de plicuri distribuite în 2006, în campania 2%;
8. Premiul special: Sofia Laza
- pentru coordonarea voluntarilor.
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Campania: „Unde-s 2% puterea creºte”
Timp de o sãptãmânã, 28 de voluntari tineri au
distribuit în Oradea plicuri personalizate cuprinzând: 1

Au hotãrât sã-ºi arate solidaritatea …

pliant cu informaþii referitoare la prevederea 2 %; 4 fluturaºi: 1
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salariaþilor, 1 pensionarilor, 1 patronilor ºi 1 adresat celor care au mai
multe surse de venit. Primii trei fluturaºi conþineau modalitatea în care
fiecare categorie poate ajuta la construirea Casei Frenþiu precum ºi
mesajul de mulþumire, iar pe spatele fiecãruia erau cuprinse informaþii
despre Cererea privind destinaþia sumei reprezentând pânã la 2% din
impozitul anual, ce este aceastã cerere, cum se completeazã, când ºi
unde se depune; cel de-al 3 fluturaº era adresat persoanelor care au avut
mai multe venituri ºi conþineau informaþii referitoare la completarea
Declaraþiei speciale privind veniturile realizate; 2 Cereri privind
destinaþia sumei reprezentând pânã la 2% din impozitul anual.

Au intrat în contul asociaþiei 22.179 lei, fondurile
obþinute fiind dirijate spre construcþia Casei Frenþiu.

Casa Frenþiu
Casa unei bãtrâneþi înþelepte,
senine ºi respectate.
Casa unde oamenii pot
împãrtãºi cu alþii propriile idei ºi
propriile sentimente.
Casa omului cãruia ochii îi
scânteiazã de bucurie.
Casa omului ale cãrui buze
lasã sã treacã un strigãt de bucurie.

Daţi-le voi de mâncare …
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Ziua Caritas
Am ales ca zi specialã a caritãþii comunitare
duminica „Samariteanului milostiv”, zi în care se
organizeazã în fiecare an o colectã specialã în toate
parohiile din Eparhia de Oradea. Tasul donat în aceastã
zi este destinat proiectelor asociaþiei.

Colectã la biserici
Am organizat o colectã de alimente pentru
persoanele sãrace din comunitatea noastrã. Cei care au
dorit sã doneze alimente au putut sã-ºi aducã contribuþia
în fiecare duminicã din Postul Mare. S-au colectat
alimente în valoare de 4.573 lei, distribuindu-se la peste
100 de familii sãrace.

Colectã de Crãciun
Am organizat o colectã de alimente la magazinul
Metro din Oradea. Alimentele în valoare de 3.900 lei ºi
donaþiile în numerar, 3.261 lei, au fost distribuite la peste
200 de familii sãrace.
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Activitãþi economice
Pentru sprijinirea financiarã a proiectelor pe care le deruleazã, asociaþia desfãºoarã

Cinci talanþi am avut ...

ºi activitãþi economice.
Astfel:
- s-a continuat vânzarea de bunuri
second-hand prin magazinul "Sfântul Iosif"
- s-a deschis un magazin de obiecte
bisericeºti
- se închiriazã microbuzul 8+1.
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Bunurile le împãrþeau la toþi, dupã cum aveau nevoie…
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Venituri
Donaþii persoane fizice ºi juridice
Finanþatori externi
Finanþare de la Consiliul Judeþean Bihor
IVG, 2%
Granturi
Activitãþi economice
Alte venituri

Cheltuieli
O masã caldã pentru cei sãraci
Samariteanul milostiv
Intervenþii în cazuri de urgenþã
Cheltuieli la Casa Frenþiu
Donaþii la ºcoli ºi grãdiniþe

Au fost generoºi, au împãrþit cu ceilalþi …
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Finanþatori
Associazione Chiese dell`Est Onlus
Banca Mondialã
Caritas Rimini
Congregazione delle Suore Francescane Missionare di Cristo
Consiliul Judeþean Bihor
Eparhia Greco-Catolicã Oradea
Poligrafia Offset Print
Parohiile greco-catolice din Eparhia de Oradea
Renovabis
SC Harry Prest SRL
SC Microlit SRL
SC Nova Proiect SRL
SC Plastor SA
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Fiþi primitori unii faþã de alþii …

Parteneri ºi colaboratori
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Asociaþia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
Asociaþia Charitatis Sfântul Nicolae
Associazione di Clowns "InVita un Sorriso" Onlus
Caritas Rimini
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Bihor
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca
Congregazione delle Suore Francescane Missionare di Cristo
Fundaþia Ruhama
Editura Galaxia Gutenberg
Gruppo Alpini di San Pietro in Cariano e di Bure
Metro
Parrocchia San Girolamo
SC Cadenplast SRL

„În conformitate cu modelul dat de parabola
bunului samaritean, caritatea creºtinã este, înainte
de toate, rãspunsul la ceea ce, într-o situaþie anume,
constituie necesitatea imediatã: persoanele înfometate
trebuie hrãnite, cele fãrã haine trebuie îmbrãcate, cele
bolnave trebuie îngrijite în vederea vindecãrii …”
(Deus caritas est – Benedict al XVI-lea)

Date de contact
410210 Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr. 3;
Telefon: 0359/418.212; Fax: 0359/418.211
E-mail: caritaseparhial@yahoo.it

