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Mesajul președintelui
ZECE ANI ÎN ZECE PARAGRAFE
În anul 2004, eram singur într-un birou întrebându-mă de unde şi cum să
pornesc. A venit apoi Crina, prima voluntară, apoi Sofia, apoi… alţi voluntari şi
primii angajaţi. Astăzi, la momentul acestei prezentări, în Caritas sunt înscrişi 435
voluntari, activi în 2014 fiind 169 şi, lucrează cu contract de muncă, 23 angajaţi.
Asta am vrut şi am încercat să facem întotdeauna: să vedem Omul în cel
căzut, în cel care ne cere ajutorul. Să-l vedem prin Credinţă şi să-l ajutăm prin Caritate. Cunoaştem bine fiecare persoană ajutată. În rapoarte, lucrăm cu cifre, facem
statistici. În realitate, în viaţa de zi cu zi, ne întâlnim cu oameni flămânzi, murdari,
bolnavi, lipsiţi de educaţie, uneori fără speranţă. Şi ne uităm în ochii lor şi luptăm
împreună cu ei, sperăm împreună cu ei, ne întristăm cu ei și ne bucurăm pentru
fiecare progres pe care îl fac.
Persoanele care lucrează la Caritas sunt profesioniste. Dar, înainte de toate,
angajaţii, sunt şi ei oameni. Dar nu sunt orice fel de oameni, nu sunt orice fel de profesionişti. Sunt oameni care au înţeles că Asociaţia Caritas Eparhial nu este doar un
loc de muncă. Este o vocaţie. Cu toţii ne formăm aici, învăţăm aici, creştem şi încercăm mereu să fim mai buni, să oferim mai mult. Vreau să-i amintesc aici pe Cecilia,
Silviu, Maria, Dănuț, Samuel, Rita, Alina, Iulia, Ana-Maria B., Anamaria, Demi,
Mariana, Crina, Monica și Tunde, sunt cei care au fost colegii noștri și au plecat
în alte locuri precum și pe Adela, Delia, Lia, Raluca, pr. Ionuț, Ioana, pr. Vasile,
Alessandra, Cristian, Bianca, Ligia, Simona, Valerica, Margareta, Traian, Corina, Katalin, Anca și Rozinela, cei care au fost, au venit pe parcurs și au rămas.
Caritas-ul are o mână de angajaţi şi o „mare” de prieteni, de cele mai multe ori fără
identitate. Pentru că, dacă ne cunoaştem foarte bine beneficiarii, ceea ce reuşim să
ştim despre voluntarii sau donatorii noştri este doar că ei vor să ajute.
Cantina Socială este serviciul prin care asociaţia Caritas oferă, zilnic, o masă
caldă la 50 de persoane aflate în nevoie. Beneficiarii acestui serviciu sunt persoane fără adăpost, persoane singure, vârstnice, imigranţi, persoane ale căror venit,
în raport cu cheltuielile lunare, nu permite acoperirea nevoilor de bază care nu
au posibilitatea de a-şi asigura o hrană caldă din resurse proprii. Duşurile sociale
reprezintă un serviciu unic pe plan local în cadrul căruia persoanele fără adăpost
au acces la condiţii decente de efectuare a igienei corporale. Centrul de zi Gabriele
şi Centrul de zi Ioaniş: sunt locuri unde, copiii care provin din familii defavorizate, participă la activităţi diversificate care au drept scop dezvoltarea lor personală.
Centrul maternal Mihai vine în ajutorul mamelor adolescente care vor să păstreze
sarcina. Biroul de Asistenţă Socială este locul unde, doi asistenţi sociali oferă, zilRaport de activitate
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nic, îndrumare şi informare persoanelor care ni s-au adresat.
În cadrul Departamentului socio-medical funcţionează Centrul de Îngrijire la
Domiciliu cu scopul de a veni în sprijinul asistaţilor şi al familiilor/aparţinătorilor
acestora. CID-ul cuprinde două servicii acreditate, primul fiind destinat persoanelor
vârstnice, iar cel de al doilea serviciu răspunzând nevoilor persoanelor cu handicap.
În cadrul serviciului se desfăşoară: Activităţile medicale şi Activităţile sociale iar în
cadrul activităţii „masă pe roţi”, se distribuie masa caldă la domiciliul persoanelor
care nu se puteau gospodări singure, datorită neputinţei fizice, a stării de sănătate
precară.
Departamentul de voluntariat s-a format pentru a promova munca voluntară
în echipă, în rândul persoanelor comunităţii locale şi regionale. Activităţile în care
s-au implicat voluntarii: Activităţi sociale; Activităţi de fundraising şi promovare;
Activităţi ale clovnilor şi Activităţi administrative.
Criza economică îşi face simţită prezenţa şi în viaţa ONG-urilor. Prin urmare, fiecare asociaţie sau fundaţie, pe lângă atragerea de donaţii de la persoane fizice,
finanţări de la autorităţile publice locale, sponsorizări de la firme şi companii (în
cuantum tot mai mic) sunt datoare să caute noi forme de autofinanţare a serviciilor
pe care le desfăşoară în comunitate. Astfel avem: Campania 2%; Loteria pentru
Duşuri sociale; Colecta de Paşti; Colecta de Crăciun; Colecta specială: Samariteanul Milostiv; Cutia de Crăciun precum şi cutii pentru donaţii în mai multe locaţii
comerciale din oraş.
În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea: Librăria Gutenberg;
Croitoria; şi Societatea Comercială Donum SRL
Centrul Social Maria Rosa este locul de popas al celui care s-a rătăcit, locul
de întâlnire cu speranţa şi şansa, şi, de ce nu, un alt fel de viaţă cu valori şi principii.
Casa Frenţiu este o casă de tip rezidenţial pentru persoanele în vârstă unde se doreşte
oferirea unei vieţi senine şi redarea demnităţii umane. Casa DAR este un bloc cu zece
apartamente destinat tinerilor defavorizaţi care vor să-şi întemeieze o familie şi să
lucreze, pentru a se integra în societate.
Ca un corolar al activităţii noastre, după 10 ani, Asociaţia Caritas Eparhial
Oradea, în parteneriat cu SC Public Euroconsulting SRL implementează proiectul
„Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul beneficiază de un buget de 498.418 euro.
Pr. Olimpiu Todorean
Președinte
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ECHIPA ASOCIAȚIEI CARITAS EPARHIAL ORADEA
ÎN ANUL 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Andras Corina
Bodogai Lia-Maria
Ciordaș Cerasela-Teodora
Cura Samica-Florica
Dejeu Adela-Ramona
Ghețe Bianca-Mariana
Ghițulescu Adela-Carmen
Ghiulai Florin
Kocze Marius-Ernest
Kovacs Katalin
Levai Mihaela-Ioana
Mureșan Diana
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Naom Raluca-Maria
Onița Rodica-Anca
Ostahie Ioana
Ostahie Dumitru-Traian
Pleș Adriana
Pop Ligia Cecilia
Ștrengar Cristian-Traian
Suciu Monica-Ancuța
Tăciuleț Nicoleta-Ramona
Todorean Grigorescu-Olimpiu
Todorean Adriana-Simona

Mesajul directorului executiv
Anul 2015 a fost un an special pentru Caritas Eparhial Oradea. În primul
rând, a reprezentat al zecelea an de activitate, de implicare, de oferire de servicii,
de voluntariat, de speranţă, de consolare, de a fi alături celor care au nevoie.
Sunt mulţi cei care spun că iubirea răneşte, că suferă din iubire. Dar nu este
aşa. Iubirea nu doare. Oamenii suferă, e adevărat, dar nu din iubire ci din lipsa ei.
A iubi pe cineva şi a fi respins, asta doare. A fi singur, asta răneşte.
Timp de zece ani, asta am încercat să facem în comunitate, să fim alături: să
fim alături de cei mai săraci oferindu-le o porţie de mâncare şi o vorbă caldă; să fim
alături de cei bolnavi încercând să le alinăm suferinţa fizică şi psihică, să sărbătorim ziua de naştere a celor pe care nimeni nu îi sărbătoreşte, să îi încurajăm pe cei
cărora le-a întors spatele şi propria familie, să întindem o mână, să oferim un zâmbet. Pentru că, mai mult decât orice, oamenii suferă pentru că le lipseşte iubirea.
În zece ani, au fost mulţi cei care au venit şi au plecat din organizaţie: câţiva
angajaţi, sute de voluntari. Împreună am încercat să facem lumea puţin mai bună
pentru câteva mii de persoane care dintr-un motiv sau altul suferă, şi îi numim
beneficiari. Am oferit iubire.
Făcând o balanţă a primilor ani de activitate, dincolo de cifre, dincolo de
construcțiile ridicate, ceea ce rămâne este ceea ce am dăruit (din) noi înşine.
Pentru anul 2016, ne propunem să creştem. Să creştem noi înşine ca oameni,
ca specialişti. Ne propunem să dezvoltăm serviciile existente şi să le îmbunătăţim.
Ne propunem să primim familiile în Blocul DAR şi să finalizăm Casa Frenţiu.
Adela Popa-Ghiţulescu
director executiv
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SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ
CENTRUL SOCIAL MARIA ROSA
Doar atunci când vocea gândurilor tale este singurul sunet pe care îl mai
auzi, poţi spune că eşti singur. Când nimeni nu te aude, nu ştie de tine, poţi uita că
trăieşti, eşti doar tu, dar nimeni nu mai ştie că exişti. Pentru că ne adresăm categoriei vulnerabile de persoane singure, fără adăpost, am reuşit, prin munca directă
cu aceştia, să înțelegem că majoritatea acestor persoane sunt pierdute în propriile
gânduri, în propria amărăciune, au ajuns să rătăcească disperaţi căutând o cale de
scăpare care este mult prea îndepărtată.
Serviciile Asociației Caritas Eparhial Oradea au ca scop principal de a-i ajuta
pe beneficiari ca această singurătate să nu o transforme într-un refugiu, ci să o utilizeze doar ca o unealtă, un instrument prin care pot din când în când să se adâncească
în interiorul propriului lor „eu”, pentru a-l vedea şi cunoaşte mai bine.
Persoanele care sunt prospere în societate, poate că uneori nu reuşesc să simtă singurătatea, pentru că au o familie iubitoare care le împlinește toate dorinţele
şi le asigură fericirea sau pentru că au prieteni buni care îi înţeleg şi în compania
cărora pot trăi clipe fericite.
Prin urmare ne întrebăm: dacă toate acestea nu ar exista? Sau mai mult: dacă
toate acestea ar exista doar pentru o perioadă scurtă din viaţa noastră, urmând cursul de degradare al tuturor lucrurilor şi fiind în cele din urmă pierdute pentru totdeauna... doar nişte amintiri dintr-un trecut îndepărtat? Oare cum am reacţiona? Cu
siguranţă ar fi momentul să ne oprim din a judeca!
Toate aceste dezamăgiri, goluri sufleteşti şi împovărări sunt purtate zilnic de
către beneficiarii asociaţiei, greutăţi care contribuie la dezumanizarea acestora în
societatea actuală.
Voinţa se hrăneşte cu voinţă, motivaţia cu motivaţie, răbdarea cu răbdare, pe
aceste abilităţi punem accent în munca cu omul aflat la răscruce de drum, tocmai pentru a le arăta că există o luminiță la capătul tunelului şi că lupta nu e pierdută, astfel,
pot începe a lucra la depăşirea momentului de cumpănă. Suntem mâna care îi ajută să
se ridice atunci când au căzut, le suntem alături, deoarece au nevoie de protecție, înţelegere şi apreciere. Le înțelegem durerile și încercăm să le transmitem liniște în suflet.
Activitatea serviciului Cantina Socială în cursul anului 2015
Biroul de Asistenţă Socială al Cantinei Sociale este găzduit de Centrul Social
Maria Rosa, care este situat în Oradea, strada Pictor Theodor Aman, nr. 1C. Anul
Raport de activitate
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2015 a marcat împlinirea a 10 ani de activitate în domeniul asistenţei sociale.
Serviciul Cantină Socială este adresat persoanelor fără adăpost, persoane
vârstnice, singure, care nu dispun de resurse umane sau materiale necesare pregătirii unei mese calde zilnice, dar şi imigranţi, persoane care nu-şi au domiciliul în
Oradea sau în România, dar pentru o perioadă se află în localitate şi nu dispun de
resursele necesare asigurării unui trai decent.
Cantina Socială este prevăzută cu sală de mese și bucătărie proprie. Cantina socială îşi desfăşoară zilnic activitatea, prin servirea mesei calde către beneficiari ai asociaţiei, bucătăria cantinei este dotată cu echipamentul necesar, iar
pentru a funcționa conform normelor legale, cantina deține toate avizele necesare:
autorizația sanitară de funcționare și avizul PSI.
Scopul activităţii de asistenţă socială este facilitarea redobândirii independenţei. Funcţionarea bucătăriei Cantinei Sociale este asigurată de un conducător
al cantinei, un bucătar şi un ajutor de bucătar. Munca acestora este sprijinită zilnic
de voluntarii asociaţiei, care oferă sprijin atât în pregătirea, cât şi servirea zilnică a
mesei.
În cadrul serviciului social, asistentul social oferă îndrumare, sprijin, motivare şi încurajare în depăşirea provocărilor zilnice ale vieţii de pe stradă, informare
a beneficiarilor despre serviciile sociale pe plan local, despre beneficiile sociale pe
care le pot accesa, precum și sprijin în identificarea unor soluţii împreună cu beneficiar la problemele întâmpinate.
Pentru majoritatea beneficiarilor, hrana servită în cadrul cantinei este principala masă, în unele cazuri chiar singura masă din ziua respectivă. Prin această
activitate de servire a mesei calde contribuim la evitarea riscului de îmbolnăvire
a persoanelor fără adăpost, acestea nefiind nevoite să-şi asigure hrana din gunoiul
menajer şi contribuim la creșterea nivelului de trai în cazul beneficiarilor care au
ajuns într-o situaţie de criză, fără antecedente şi cunoştinţe despre modalităţi de
supravieţuire în lipsa stabilităţii condiţiilor de locuit şi a venitului constant.
Fenomenul persoanelor fără adăpost include persoane care duc lipsă de o
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reşedinţă regulată şi adecvată, în special pe timp de noapte. Beneficiarii serviciilor
asociaţiei sunt persoane care nu au o locuinţă şi care locuiesc pe stradă, se află întro situație de criză la nivel personal, psihic, relaţional, social, juridic, medical, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea de a-şi oferi unul,
persoane care locuiesc în chirii de stat, la cunoștințe, prieteni, unde sunt primiți a
înnopta pentru perioade foarte scurte de timp, persoane a căror venituri realizate
în raport cu nevoile reale pe care specialiştii le identifică sunt insuficiente pentru
acoperirea nevoilor de bază din resursele proprii.
Nu putem să nu amintim și de efectele fenomenului care sunt: marginalizare
sociala, consum de alcool, cerșetorie, lipsa motivației pentru schimbare, imagine
de sine negativă, infracțiuni, tâlhării, decese etc.
În anul 2015, masa caldă a fost oferită unui număr de 102 persoane provenind din rândul grupului-țintă, astfel că au fost oferite 18.250 porții.

În cadrul serviciului Cantina Socială, beneficiarii au la dispoziție o facilitate unică pe plan local, respectiv duşurile sociale, care au ca scop menţinerea în
condiţii adecvate a igienei corporale a persoanelor fără adăpost. Persoanele care
accesează dușurile sociale beneficiază de materiale sanitare şi de igienă, necesare
efectuării igienei personale, precum şi de un set de îmbrăcăminte igienizată, pe care
o folosesc după efectuarea dușului. Beneficiarii au posibilitatea de a accesa dușurile
sociale de două ori pe săptămână, pentru a-şi efectua igiena corporală.
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În anul 2015, în cadrul serviciului Cantină Socială au efectuat dușuri 83 de
persoane, numărul total al dușurilor efectuate ridicându-se la 865.
În cadrul serviciului Cantină Socială, pe lângă acoperirea nevoilor de bază,
de hrană și pentru efectuarea igienei corporale, facilităm dezvoltarea competenţelor de auto-susţinere şi rezolvarea problemelor întâmpinate prin: obţinerea actelor
oficiale şi de identitate care face posibilă angajarea, facilitarea re-inserţiei socioprofesionale şi asigurarea unui venit constant din care să-şi poată asigura un trai
decent, reprezentarea intereselor beneficiarilor în faţa instituţiilor.
De asemenea, tot pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, fiecare dintre aceștia
este informat de către asistentul social cu privire la serviciile sociale de cazare de la
nivel local, îndrumat către aceste instituţii la care își pot accesa drepturile şi ajutat în
finalizarea demersurilor necesare pentru accesarea acestor drepturi.
Beneficiarii Cantinei Sociale sunt monitorizați în cadrul serviciului social și
după criterii de tipul: situație locativă, vârstă, sex și naționalitate. Astfel, în anul
2015, 19% din totalul beneficiarilor a fost reprezentat de femei și 81% a fost reprezentat de bărbați. În ceea ce privește situația locativă, 36% din totalul beneficiarilor
este reprezentat de persoane fără adăpost, 25% de persoane care beneficiază de azilul de noapte, 18% de persoane care se cazează la cunoștințe pe perioade limitate
de timp, 17% de persoane care se află în chirie de stat, 2% de persoane care se află
în chirie și 2% de persoane care dețin o locuință proprie.
9
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Ponderea persoanelor care au beneficiat de serviciul Cantina Socială în cursul anului 2015 se constată a fi mai mare la bărbați față de cea întâlnită la femei.
Acest lucru este datorat conflictelor familiale survenite în viața de cuplu, datorită
viciilor (alcool, substanțe ilicite) la care recurg persoanele de gen masculin, care
atrag după sine ca și efect divorțul, urmat de pierderea stabilității și a autonomiei.
Pe tot parcursul anului 2015, specialiştii care lucrează în cadrul serviciului
au fost implicați în licenţierea Serviciului Cantină Socială. Demersurile necesare
pentru licenţierea serviciului desfăşurat au fost finalizate în cursul anului 2015,
ca demers final fiind transmisă documentația către Ministerul Muncii Familiei şi
Protecţiei Sociale a Persoanelor Vârstnice.
În luna decembrie 2015, în urma vizitei de evaluare efectuată de către organele competente (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor), s-a
constatat îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate, astfel acordându-se licenţa de funcţionare a serviciului Cantina Socială.
Pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare, Cantina Socială utilizează
fonduri provenind din subvenții acordate din bugetul de stat, precum și fonduri
proprii. În anul 2015, totalul cheltuielilor generate de serviciul social Cantină
socială s-au ridicat la suma de 154.502,41 lei, din totalul cheltuielilor suma de
51.600 (34%) lei a fost acoperită din subvenția accesată de la bugetul de stat, iar
suma de 102.902,41 (66%) lei a fost acoperită din fonduri proprii.
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SERVICIUL CENTRUL DE ZI PENTRU COPII
,,GABRIELLE” ORADEA

Serviciul Centrul de Zi pentru
Copii ,,Gabrielle” are misiunea de a
preveni abandonul și instituționalizarea
copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă,
orientare școlară și profesională pentru
copii, cât şi a unor activităţi de sprijin,
consiliere, educare etc. pentru părinţi
sau reprezentanţi legali.
Serviciile oferite în cadrul centrului sunt numeroase și privesc respectarea unei palete vaste de drepturi ale
copilului. Astfel, în cadrul serviciului,
egalitatea șanselor și nediscriminarea
constituie un punct important, precum
și respectarea cu prioritate a drepturilor
copiilor în interesul lor superior.
Principalele intervenții acordate
în cadrul serviciilor constau în:
• activități educaționale;
• activităţi de recreere şi socializare;
• consiliere psihologică individuală şi de grup;

lă;
rinţi;

• orientare şcolară şi profesiona• consiliere şi sprijin pentru pă-

• acordarea rechizitelor școlare,
la început de an școlar, în funcție de
posibilitățile serviciului;
• ocazional, acordarea unor articole de îmbrăcăminte și încălțăminte în
funcție de posibilitățile serviciului.
Activitatea serviciului Centrul
de zi pentru copii ,,Gabrielle” în cursul
anului 2015
Şi în anul 2015, Centrul de Zi
pentru Copii ,,Gabrielle” a reușit să ofere intervenții celor 10 copii, cu vârste
cuprinse între 7 și 12 ani, beneficiari ai
serviciului, proveniţi din familii defavorizate (cu un nivel scăzut de educație,
monoparentale, cu mulţi copii în familie, cu resurse materiale şi financiare
modeste, cu posibilităţi reduse de a-şi
ajuta copii la lecţii).
Pe lângă crearea unor condiţii
favorabile pregătirii temelor pentru a
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doua zi, centrul a reușit să ofere copiilor un climat afectiv sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor, consiliere şi meditaţii la disciplinele de învăţământ unde întâmpină dificultăţi de înţelegere.
Echipa de specialiști care a susținut activitatea centrului în anul 2015 a fost
formată din: coordonator serviciu, asistent social, educator specializat și psiholog. Specialiștii organizează periodic activități de recreere-socializare, precum și
activităţi extrașcolare care se desfăşoară împreună cu voluntarii.
Pentru îmbunătăţirea rezultatelor copiilor beneficiari ai centrului, pe parcursul anului 2015 a fost intensificată colaborarea cu părinţii. Astfel, au fost organizate
10 întâlniri individuale și 8 reuniuni cu membrii familiei. Aceste întâlniri de tip
,,Școala Părinților” au avut ca rol esențial stabilirea unui parteneriat real cu familiile pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, astfel încât aceștia să conștientizeze
importanța implicării lor în procesul educațional și să învețe să identifice ceea ce
este important pentru copiii lor.
Activităţile desfăşurate în cadrul centrului au fost realizează inclusiv cu ajutorul voluntarilor, provenind din rândul cadrelor didactice, asistenţilor medicali,
elevilor, studenţilor, pensionarilor etc. Voluntarii sprijină copiii şi ajută la creşterea
lor personală, în anul 2015 au activat în cadrul serviciului un număr de 56 de voluntari, care au efectuat un număr total de 710 ore de voluntariat.
În anul 2015, Centrul de Zi a devenit mai vizibil în cadrul comunității prin
derularea a 6 activități de informare la nivelul comunității:
• 4 acțiuni de promovare a serviciilor pe care le oferă centrul și de informare a comunității în ceea ce privește necesitatea existenței unui astfel de serviciu;
• 2 campanii de informare, educare și comunicare la nivelul comunității
privind prevenirea abandonului și instituționalizarea serviciului.
Pe lângă activitățile curente desfășurate în anul 2015 pentru cei 10 copii și
familiile acestora, copii au mai beneficiat și de următoarele:
- rechizite şcolare;
- asigurarea gratuită a hranei zilnice;
- cadouri de Crăciun;
- încălţăminte / îmbrăcăminte în valoare de: 1.500 lei;
- 7 mese festive pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor;
- pachete de alimente neperisabile.
Evenimentul anual, serbarea de Crăciun, a avut loc și în luna decembrie
2015, cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului Isus, unde copiii au interpretat o
scenetă, poezii și colinde, iar la final au primit cadouri oferite de către tinerii din
Grupul Interact.
Raport de activitate
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SERVICIUL CENTRUL DE ZIPENTRU COPII IOANIȘ
Serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Zi pentru copii Ioaniş sunt
servicii sociale specializate care au ca scop prevenirea abandonului şcolar şi asigurarea unor condiţii armonioase de creştere, educare si formare profesională, precum
şi dezvoltarea capacităţii individului pentru depăşirea situaţiei de nevoie socială.
Pentru îndeplinirea acestui scop, Centrul de zi pentru copii din Ioaniş le
asigură copiilor un mediu adecvat pentru a creşte şi a se dezvolta armonios, ajutandu-i să se integreze în societate, oferindu-le şanse egale la educaţie cu ale celorlalți
copii. Beneficiarii sunt copii aflaţi în risc de abandon şcolar, care provin din familii
monoparentale sau familii aflate în dificultate.
Prin activităţile desfăşurate, oferim zilnic copiilor : - o masă caldă; - gustare;
- ajutor în efectuarea temelor pentru şcoală; - meditaţii şcolare; - activităţi educative informale, formale si non-formale; - activităţi recreative; - activităţi de creaţie
și de dezvoltare a abilităților pentru o viață independentă.
Activitatea serviciului Centrul de zi pentru copii
Centrul funcţionează zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 -16.30.
Activităţile desfăşurate se realizează în funcţie de nevoile reale ale copiilor. Astfel, copiii
beneficiază zilnic de o masă caldă şi o gustare, care le asigură resursele calorice necesare
pentru buna dezvoltare.
După terminarea programului de la şcoală, copiii vin la centru unde sunt ajutaţi în pregătirea temelor. Pentru a avea eficienţă în creșterea rezultatelor școlare și
în reducerea abandonului școlar al copiilor care frecventează centrul, se păstrează
legătura permanent cu învăţătorii copiilor, în vederea sprijinirii copiilor în procesul
educational. Participarea copiilor la programele de la centru este condiţionată de
prezenţa lor la şcoală, programul diversificat de la Centru stimulându-i pe copii să
frecventeze școala. De asemenea pentru a avea eficiență în procesul educațional,
prin vizitele făcute la domiciliul copiilor, conştientizăm părinții de importanța rolului educației în familie şi societate. Totodată, copiii participă la activităţi educative
informale şi formale prin care aceştia au ocazia de a adopta anumite atitudini, de
a exterioriza anumite comportamente, construindu-şi astfel profilul psiho-social.
Prin activitătile de creatie, descoperim talente şi le cultivăm , ţinându-se
cont de preferinţele şi particularităţile fiecărui copil.. Astfel desfăşurăm activităti
de lucru manual şi abilităti practice în cadrul cărora copiii au confecționat felicitări,
au realizat desene, picturi, colaje si diverse obiecte. De asemenea le cultivăm talentul muzical și artistic prin diverse activități muzicale ( jocuri cu cântec și mișcare,
serbări organizate la diferite evenimente).
În anul 2015, Centrul de zi pentru copii Ioaniş a oferit zilnic servicii sociale
13
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pentru 44 de copii din clasele I –IV. De asemenea, in perioada ianuarie – iunie
2015, 30 de copii de clasele V-VIII, au participat o zi pe săptămână la activităţi
educativ-recreative, iar începând cu luna octombrie 2015, 14 copii de clasa 0 au
participat la activități educative o zip e săptămână, fiind pregătiţi pentru integrarea
în clasa I.
În cursul anului 2015, în cadrul Centrului de zi pentru copii Ioaniș au fost
organizate următoarele evenimente :
* Ziua mamei : copiii de la Centrul de zi şi-au sărbătorit mama - simbolul
jertfei şi dăruirii de sine. Într-o atmosferă încărcată de emoţia momentului, copiii
prin dăruirea şi sinceritatea lor, şi-au exprimat şi declarat preţuirea, mulţumirea
şi sentimentele lor pentru mama, trăind şi simţind alături de ele fiecare meditaţie,
fiecare cântec sau poezie rostită de ei.
* Acordarea de alimente beneficiarilor: în cursul lunii mai, Centrul a venit
în sprijinul familiilor beneficiarilor, oferind 34 de pachete de alimente care au
conţinut produse alimentare de bază: făină, ulei, orez, zahăr şi paste făinoase. Prin
acordarea acestor pachete de alimente, s-a dorit îmbunătăţirea calităţii vieţii, precum şi prevenirea scăderii nivelului de trai a familiilor dezavantajate social.
* Ziua copilului : în data de 2 iunie 2015 Centrul de zi pentru copii a organizat Concursul „Copiii noştri au talent”, concurs organizat în cinstea Zilei copilului.
Într-o atmosferă de entuziasm, emoţie şi bucurie, copiii şi-au manifestat talentul cu
dăruire în diverse probe artistice şi sportive: scenete hazlii, desen, muzică, poezie,
dans, volei, fotbal, tenis, coardă, deka si skandenberg. La finalul concursului, toţi
copiii au fost premiaţi pentru talentul şi dăruirea cu care s-au pregătit pentru probele desfăşurate.
* Festivitatea de deschidere a noului an școlar: în data de 15 septembrie 2015
la Centrul de zi pentru copii a
avut loc un eveniment emoţionant și anume ceremonia deschiderii noului an de activităţi.
Cu emoţii în priviri, plini de
entuziasmul unui nou început,
copiii au participat la ceremonie, alături de părinţi şi fraţi și
personalul Centrului de zi. La
ceremonie au fost prezente şi
cadre didactice din cadrul Şcolii
Gimnaziale nr. 2 Ioaniş.
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SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SOCIOMEDICALĂ LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE
VÂRSTNICE
Preocuparea pentru nevoile și interesele vârstnicului constituie o prioritate
a Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, alături de alte grupuri vulnerabile. Într-o societate actuală aflată în proces accelerat de îmbătrânire, calitatea vieţii înseamnă
din ce în ce mai mult calitatea vieţii celor aflaţi în cea de-a treia perioadă a vieţii.
Integrarea lor socială şi asigurarea unei viaţi demne presupune servicii sociale specifice acordate de o echipă multidisciplinară specializată care vine în întâmpinarea
nevoilor persoanelor de vârsta a treia.
Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice are ca scop acordarea de suport şi asistenţă pe de o parte persoanei
vârstnice dependente pentru a o ajuta să-şi continue viaţa în propria locuinţă, întrun mod cât mai independent posibil, iar pe de altă parte, acordă suport şi asistenţă
familiei, ca principal susţinător al vârstnicului dependent.
Îngrijirea socio-medicală acordată constă în oferirea de ajutor şi îngrijire
adecvată persoanelor aflate într-o situaţie anevoioasă cu scopul de a-şi menţine pe
cât posibil autonomia funcţională şi pentru a-şi continua viaţa în propria locuinţă în
demnitate şi respect. Astfel, persoanele beneficiare primesc ajutor în efectuarea activităţilor zilnice de bază: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare.
De asemenea, aceştia primesc ajutor pentru efectuarea activităţilor instrumentale
ale vieţii zilnice: livrarea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj al
locuinţei, companie, activităţi de petrecere a timpului liber.
Activitatea serviciului de îngrijire şi asistenţă socio-medicală la domiciliu pentru persoane vârstnice în cursul anului 2015
Serviciile sociale oferite
răspund nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, limitării şi depăşirii
unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru
prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea
marginalizării şi excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii
vieţii.
15
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Anul 2015 a fost un an plin de provocări şi satisfacţii din punct de vedere social: s-a obţinut licenţa de funcţionare pentru serviciu, conform noilor standarde, s-au
furnizat servicii sociale de specialitate pentru un număr de 28 beneficiari, dintre care
13 au ieşit din serviciu din diverse motive (expirarea duratei pentru care a fost încheiat
contractul, scopul contractului a fost atins, lipsă colaborare sau deces). Pentru cei 28 de
beneficiari, au fost oferite intervenții din sfera îngrijirii la domiciliu de către îngrijitor
specializat, respectiv asistent social. Persoanele asistate au fost vizitaţi zilnic, săptămânal sau lunar, în funcţie de nevoile acestora.
Ca o alternativă a spitalizării prelungite şi ca o soluţie pentru cazurile în care
pacienţii nu pot sau nu doresc să părăsească mediul familial al propriului domiciliu,
echipa de îngrijiri a serviciului realizează asistenţa / îngrijirea medicală la cele mai
înalte standarde în vederea ameliorării problemelor de sănătate, asigurarea confortului pacientului, precum şi asigurarea sprijinului psiho-social şi spiritual al acestora.
Principalele activităţi medicale desfăşurate au constat în efectuarea următoarelor tratamente: injecţii, pansamente, îngrijirea şi profilaxia escarelor, clisme,
perfuzii, monitorizări (tensiune arterială, puls şi glicemie).
În anul 2015 au fost acordate servicii de îngrijire pentru un număr de 12 vârstnici care au avut recomandarea medicului şi decizia de îngrijire aprobată de CAS Bihor.
Pentru beneficiarii serviciului s-au distribuit materiale sanitare și materiale
necesare în efectuarea tratamentului medical acordat de asistenţii medicali. De asemenea, un număr de 11 pacienţi au beneficiat de mijloace compensatorii (cărucioare cu rotile, scaun tip toaletă, saltele anti-escare, dispozitive de mers).
Echipa multidisciplinară a serviciului a continuat și în anul 2015 tradiţia organizării a două evenimente sărbătorite la nivel mondial. Primul eveniment a avut
loc în data de 11 februarie 2015, Ziua Mondială a Bolnavului, ocazie cu care Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, prin Serviciul de asistenţă şi îngrijire socio-medicală
la domiciliu pentru persoane vârstnice a oferit un pachet minim de servicii medicale gratuit, prin măsurarea tensiunii arteriale şi a glicemiei. Au fost testate 80 de
persoane, cu vârste cuprinse între 23 şi 89 de ani, unui număr de 16 persoane fiind
adresată recomandarea de a efectua o vizită la medicul de familie, ca urmare a unor
probleme de sănătate depistate în urma acestor verificări.
Cel de-al doilea eveniment a fost organizat în data de 1 octombrie 2015 cu
ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicului. Cu acest prilej a fost organizată o acţiune socială adresată beneficiarilor vârstnici. Asistentul social împreună cu asistentul
medical au surprins în mod plăcut beneficiarii, printr-o vizită inopinată. Cu ocazia
acestei vizite, vârstnicilor li s-a acordat un sprijin complementar nevoilor, sub forma unui cadou, care a constat în oferirea de pachete de alimente neperisabile.
Raport de activitate
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DEPARTAMENTUL DE VOLUNTARIAT
A te înscrie într-un program de voluntariat nu înseamnă a face muncă degeaba,
ci a face primii paşi spre construirea unei cariere. Şi asta pentru că tot mai multe companii sau organizații pun mare preţ pe activităţile extracurriculare. Să alegi să militezi
pentru o cauză în care crezi şi să fii în măsură să-ţi asumi consecinţele acestei acţiuni,
fără să primeşti în schimb nici o recompensă materială, ci doar satisfacţia că ţi-ai atins
un scop şi că ai salvat o idee este o dovadă de maturizare a individului.		
Activitatea departamentului de voluntariat în cursul anului 2015
Primă activitate a Departamentului Voluntariat în anul 2015 a constat în sărbătorirea muncii voluntarului. Sala festivă a Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”
din Oradea a găzduit în luna ianuarie 2015, cea de-a IX-a ediţie a Zilei Voluntarului
Caritas, în cadrul căreia au fost premiaţi voluntarii Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, activi în anul 2014. Prin această premiere am urmărit recunoaşterea publică a
meritelor celor mai activi voluntari.
Pentru mai multe zile în cursul anului 2015, Centrul Social Maria Rosa al
Asociației Caritas Eparhial Oradea s-a transformat în locul de întâlnire a voluntarilor, nu cu beneficiarii noştri, cum se întâmplă în fiecare zi, ci o întâlnire a voluntarilor cu angajaţii asociaţiei. Obiectivele acestor întâlniri au fost cunoaşterea
voluntarilor, cunoaşterea organizaţiei şi a activităţilor în care sunt implicaţi voluntarii, precum şi planificarea activităţilor viitoare. Întâlnirile s-au desfăşurat într-un
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climat deschis şi prietenos. A fost prezentată asociaţia şi s-au făcut câteva
jocuri, s-au împărtăşit păreri, mărturii
din experienţa de voluntar şi idei de
îmbunătăţire a zilei voluntarului. Proveniţi din medii foarte diferite: elevi,
studenţi, persoane încadrate în câmpul
muncii, persoane ajunse deja la vârste
onorabile, scopul şi intenţia de a face
bine aproapelui, au adus la aceste în-

tâlniri un număr de peste 80 de voluntari.
Dăruieşti şi un ren colindător primeşti – sărbătorile sunt un bun prilej să
dăruim şi să-i facem fericiţi pe cei din jur. Acesta este motivul pentru care Asociaţia Caritas Eparhial Oradea şi centrul comercial ERA Shopping Park a dat startul
unei noi campanii caritabile inedite, în urma căreia cei 75 de copii, beneficiari ai
Centrului de zi Ioaniş, au avut prilejul unui an mai bun. Dorinţele s-au materializat,
de fapt, în obiecte necesare pentru ca beneficiarii să îşi poată desfăşura în continuare activitatea la centru: de la carioci sau caiete până la diferite jocuri sau cărţi cu
poveşti.
De asemenea, în preajma sărbătorii Crăciunului, cu sprijinul voluntarilor
Asociației Caritas Eparhial Oradea a fost organizată colecta de alimente, “Deschide
uşa inimii tale!” în centrul comercial Era Shopping Park şi în magazinul Selgros
Cash and Carry Oradea, pentru a sprijini Cantina socială a asociaţiei în care servesc
masa zilnic persoane defavorizate. În această activitate au fost implicaţi peste 65 de
voluntari care şi-au oferit disponibilitatea de a ajuta la colecta alimentelor.
În luna decembrie, un grup de voluntari, format din 7-10 persoane angajaţi
ai companiei Celestica România
au efectuat voluntariat în cadrul
Cantinei Sociale, oferind zilnic
o mână de ajutor la pregătirea
mesei, la servirea acesteia şi la
efectuarea curăţeniei.
În anul 2015, Asociația
Caritas Eparhial Oradea a avut
250 voluntari, dintre care 165
au fost voluntari foarte activi, totalizând un număr de 3.273 ore
prestate în serviciul aproapelui.
Raport de activitate
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DEPARTAMENTUL DE PROIECTE
PROIECTUL
„IMPLICAREACTIVĂPENTRUDEZVOLTARECOMUNITARĂ”
În anul 2015, Asociația Caritas Eparhial Oradea a implementat proiectul finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu un buget total de
2.193.040 lei. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu SC Public Euroconsulting SRL.
Obiectivul proiectului l-a constituit facilitarea accesului pe piața muncii a unui
număr de 60 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma)
din Regiunea Nord-Vest a României, județul Bihor, pe toata perioada proiectului.
Ca și prim obiectiv
specific, proiectul și-a propus
îmbunătățirea accesului la formare profesionala și servicii
de ocupare pentru un număr de
60 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane
de etnie roma) din Regiunea
Nord-Vest a României, județul
Bihor, în vederea consolidării
capacitaților, competențelor,
cunoștintelor și stimei de sine
pentru integrarea / reintegrarea pe piața muncii, pe toată
perioada proiectului. Un al
doilea obiectiv specific al proiectului l-a constituit dezvoltarea a 3 structuri ale economiei sociale, inclusiv formarea managerilor și specialiștilor implicați în aceste
structuri, pentru crearea a 23 locuri noi de muncă din care 16 pentru persoane
aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma) în vederea sprijinirii
integrării / reintegrării pe piața muncii, în Regiunea Nord-Vest a României, județul
Bihor, pe toată perioada proiectului.
Proiectul s-a adresat unui număr de 60 de persoane de etnie romă și managerilor și specialiștilor structurilor nou înființate în cadrul proiectului.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, în cadrul proiectului au fost organiza19
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te programe de formare profesională – calificare pentru 60 de persoane aparținând
minorității rome, în ocupații care să corespundă cu structurile de economie socială
înființate: lucrător în construcții, lucrător în comerț și lumânărar. De asemenea,
pentru a pregăti membrii grupului-țintă în vederea integrării pe piața muncii, au fost
organizate programe de consolidare a competențelor, cunoștințelor și stimei de sine
unui număr de 60 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie
romă) din Regiunea Nord-Vest a României, județul Bihor.
De asemenea, pentru a cultiva spiritul antreprenorial în rândul membrilor
grupului-țintă, au fost organizate două grupe de programe de formare profesională în competențe antreprenoriale, domeniu autorizat în cadrul proiectului, pentru
un număr de 44 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie
romă). Cursurile de formare profesională în competențe antreprenoriale au fost finalizate cu acordarea de premii pentru stimularea activităților antreprenoriale.
Pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor aparținând grupuluițintă, au fost oferite servicii de ocupare (informare și consiliere profesională, mediere a muncii) pentru toate cele 60 de persoane absolvente ale cursurilor de formare
profesională. Serviciile de ocupare au inclus și oferirea de Job-cluburi, constând
în ședințe de consiliere colectivă, cu scopul de a ajuta participanții să facă față
cerințelor pieței muncii. Ca urmare a oferirii serviciilor de mediere a muncii, 23
de persoane au fost încadrate în muncă, din care 16 persoane au fost încadrate în
structurile de economie socială nou-create, iar 5 persoane au fost încadrate pe piața
liberă a muncii. Pentru a facilita integrarea pe piața muncii a unui număr cât mai
mare de persoane provenind din grupul-țintă, au fost înființate 3 structuri de economie socială: firmă de construcții, magazin cu produse second-hand și atelier de
producție lumânări.
Asociația Caritas Eparhial Oradea a înființat o firmă de construcții în comuna Oșorhei, sat Cheriu, care a
creat 8 locuri de muncă, din
care 6 locuri de muncă pentru
persoane de etnie romă. De
asemenea, asociația a constituit a doua formă de economie
socială, în Oradea, un magazin cu produse second-hand
(haine, piese de mobilier si
decorațiuni), care a creat 7 locuri de muncă, din care 5 pentru persoane de etnie romă.
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Partenerul SC Public Euroconsulting SRL a înființat un atelier de producție
lumânări, în comuna Sântandrei, sat Palota, care a generat 8 locuri de muncă, din
care 5 pentru persoane de etnie romă.
Proiectul “Implicare activă pentru dezvoltare comunitară” s-a finalizat cu
atingerea următoarelor rezultate:
• 61 de persoane de etnie romă participante la programele de formare profesională (calificare), 56 de persoane certificate;
• 56 de persoane de etnie romă participante la programele de formare profesională (calificare) beneficiare de subvenții pentru participare la curs;
• 60 de persoane de etnie romă participante la programul de formare
competențe sociale și civice, 56 de persoane certificate;
• 46 de persoane de etnie romă participante și certificate la programul de
formare competențe sociale și civice;
• 3 structuri de economie socială înființate: firmă de construcții, magazin
second-hand, atelier producție lumânări;
• 23 locuri noi de muncă create, din care 16 pentru persoane de etnie romă;
• 23 locuri de muncă menținute de structurile economiei sociale după finalizarea proiectului.

Proiectul Migraţia romilor: dileme şi perspective ale Uniunii
Europene
Proiectul a vizat organizarea unei conferinţe internaţionale pe tema migraţiei, pentru a marca 10 ani de activitate a asociaţiei.
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 1.10.2014 – 28.02.2015, a avut o valoare
totală de 24.802,15 euro, fiind finanţat de Renovabis cu suma de 20.000 euro.
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea împreună cu Episcopia Greco-Catolică de
Oradea, sub patronajul Conferinţei Episcopilor Catolici din România, cu sprijinul
Renovabis a organizat în perioada 18-20 februarie 2015, la Hotel Continental Forumul Oradea, conferinţa internaţională cu
tema Migraţia romilor: dileme şi perspective ale Uniunii Europene. Să dezvoltăm
propuneri pentru romi şi pentru ţări despre
cum să gestioneze migraţia.
Fiecare zi a conferinţei a început la
ora 7.00 dimineaţa cu celebrarea Sfintei Liturghii în Biserica Sf. Gheorghe (biserica
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Seminarului Greco - Catolic). Conferinţa a fost deschisă de pr. Olimpiu Todorean
(preşedintele Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea), de Prea Sfinţia Sa Virgil Bercea
(episcopul Eparhiei Greco - Catolice de Oradea), de Prea Sfinţia Sa Petru Gherghel
(episcop romano-catolic al Diecezei de Iaşi) şi dr. Monika Kleck (referent pentru
România din partea Renovabis).
La conferinţă au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai ONG-urilor care desfăşoară activităţi adresate rromilor, lideri rromi, în total 55 de persoane
din 7 ţări.
Conferinţa a fost una de lucru, organizată după metode open space, în care participanţii au analizat cele mai importante subiecte pentru ei legate de tema conferinţei.
Subiecte abordate au fost:
1. Activităţile bisericii ca suport pentru activităţile sociale
2. Metode efective de a lucra cu etnia rromă
3. Ei sunt liberi! Ce putem face pentru a-i determina să fie şi responsabili?
4. Educaţie şi ocupare pe piaţa muncii pentru etnia rromă
5. Motivarea rromilor să rămână în comunitatea lor
6. Cooperare internaţională
7. Identitatea personală: ameninţare, oportunitatea sau ambele?
8. Lucrând împreună: rromi şi ne-rromi
9. Rromii ca victime ale traficului de fiinţe umane
10 Ce facem cu subiectul rromilor „trimişi acasă” din ţările vestice?
11. Viaţa este o bucurie adevărată. Avortul e o crimă. Migraţia este exportul
de bucurie pentru oamenii trişti din Europa!
12. Cum să scădem numărul avorturilor.
13. Cetăţenii de etnie rromă pe piaţa muncii (dezvoltarea talentelor)
14. Discursul urii
15. Rromii ca mediatori interculturali
16. „Nu îmi doresc nimic decât să fiu iubit”
17. Ce dorim (în calitate de persoane care ajută) de la ei/ce vor ei de la noi/
sistemul.
18. Responsabilitatea personală în privinţa migraţiei rromilor
19 Antinomia rrom-ţigan
20. Cum să combatem/să gestionăm „teama de rromi” a majorităţii oamenilor
21 Centre comunitare şi mass media
După discutarea temelor în grupe de lucru, tot participanţii au fost cei care
au votat temele pentru care au stabilit direcţiile de acţiune. Astfel, planificările
făcute în cadrul conferinţei nu vor rămâne doar pe hârtie ci vor fi puse în practică,
Raport de activitate

22

fiind iniţiate, propuse şi asumate de către participanţii la cele 4 grupe de lucru formate pentru planificarea activităţilor.
Direcţii de acţiune
1. Activităţile bisericii ca suport al serviciilor sociale
Paşi pozitivi de acţiune:
a). Dezvoltarea cooperării între biserici;
b). Educaţia religioasă ar trebui să fie mult mai răspândită în comunităţile
de rromi.
c). Biserica ar trebui să ofere nu doar servicii religioase dar şi să deruleze activităţi sociale împreună cu oameni care nu fac parte din biserică.
d). Să punem in practică convingerile noastre religioase astfel încât acestea
să se regăsească în activităţile sociale derulate
e). Fiecare persoană are nevoie să se simtă integrată în activităţile sociale iar
preoţii ar trebui să îi implice mai mult pe creştini în aceste activităţi.
f). O problemă o constituie prejudecăţile şi mentalitatea celorlalţi, legat de
rromi. Factorii politici şi reprezentanţii bisericii ar trebui să lucreze împreună pentru eliminarea acestor prejudecăţi.
g). Exemple de bunătate şi afecţiune pot fi făcute în orice biserică – de ex.
căutarea de adăpost şi de hrană pentru rromi cu ajutorul preoţilor şi al comunităţii.
h). Serviciile medicale, educaţionale şi sociale oferite rromilor trebuie integrate în serviciile oferite celorlalţi (rromii să nu fie trataţi separat, ca beneficiari ai
acestor servicii)
2. Cooperarea internaţională
Ar trebui să existe o hartă interactivă în care fiecare organizaţie sau instituţie
din domeniu să poată adăuga informaţii. Nu a fost încă dezvoltată o anume metodă
de acţiune.
Organizarea permanentă de schimburi culturale pentru o mai bună cunoaştere reciprocă.
Un tip de acţiune poate fi cooperarea între organizaţii din sfera bisericii sau
ale societăţii civile, fără implicarea agenţiilor de stat.
Pot fi organizate întâlniri cu scopul unei mai bune cunoaşteri reciproce . Pot
fi implicate instituţii ale Bisericii aşa cum este Caritas-ul dar şi episcopii fiecărei
ţări, ca şi factori de decizie la nivel înalt din sfera bisericii.
România sau Ungaria ar putea reprezenta puncte de pornire ale unui asemenea demers, ele având deja propriile reţele Caritas. De aceea este necesar să existe
o cooperare bilaterală.
Un alt tip de acţiune îl poate constitui supervizarea activităţilor legate de viaţa,
23

Raport de activitate

munca, educaţia rromilor din diverse ţări: vizite, stabilirea de contacte, planificare şi
desfăşurarea de activităţi.
Un prim pas în acest sens îl constituie crearea unei platforme în care să poate să fie introduse planurile de acţiune.
Se poate crea o reţea de lucru internaţională care să includă membri ai bisericii dar şi ai spectrului politic din România, Ungaria, Germania, Bulgaria, Italia,
Belgia, Spania.
Primul pas pentru a crea o reţea: realizarea unei strategii!
Pot fi organizate o serie de activităţi pentru grupul ţintă: vizite de învăţare,
evenimente sportive, schimburi de experienţă.
Poate fi organizat un atelier de lucru în Bruxelles în cadrul căruia să fie dezvoltat un proiect de viitor. Pot fi organizate întâlniri pentru atelierele de lucru, în
Bruxelles. Să fie invitaţi reprezentanţi ai Comisiei Europene. Ar trebui început mai
întâi în interiorul propriei reţele iar apoi acestea să se extindă la nivel internaţional.
Un proiect ce ar putea fi demarat imediat este bazat pe problema dependenţelor.
Reprezentanţii de la Bruxelles pot face toate aranjamentele necesare şi să
pregătească agenda.
În Germania urmează să aibă loc o întâlnire între 19-21 aprilie la care vor
participa ţările din zona Dunării în cadrul căreia va fi discutată problema rromă.
Reprezentanţii din Bruxelles trebuie să discute cu cei din Parlamentul European şi la Strassbourg: există sesiuni în primăvară şi în toamnă (februarie, martie,
octombrie, noiembrie).
Programul de schimb Erasmus poate fi folosit pentru a stabili noi contacte.
3. Educaţie şi ocupare pentru etnia rromă
Înfiinţarea
de
centre de zi unde copiii să
fie sprijiniţi în procesul educaţional şi să locuiască în
continuare cu părinţii. Să se
lucreze şi pentru educarea
adulţilor.
Advocacy continuu
în numele rromilor, sublinierea importanţei educaţiei şi
protejarea drepturilor lor ca
oameni, implicarea socială,
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vizitarea altor şcoli şi universităţi din ţară.
4. Cetăţenii rromi pe piaţa muncii (dezvoltarea talentelor)
Educaţie în comunităţi, organizarea de cursuri şi înfiinţarea de locuri de
muncă protejate.
Organizarea de cursuri la care elevii să primească burse.
Organizarea de activităţi de orientare şcolară şi profesională pentru cetăţenii
de etnie rromă respectiv să le fie oferită posibilitatea de a presta anumite munci care
să fie plătite imediat.
Promovarea celor care au anumite talente, de ex. acelora cu talent muzical.
Organizarea de târguri cu produse realizate de rromi.
Schimbarea mentalităţii prin oferirea de exemple pozitive – prin comportamentul nostru. Promovarea permanentă a exemplelor pozitive din partea rromilor.
Crearea unei reţele de organizaţii ale societăţii civile care să deruleze activităţi de lobby respectiv să sprijine indivizii şi comunităţile cu resurse limitate.

Proiectul: Maşini pentru activitatea Caritas
Proiectul a avut ca scop creşterea activităţilor asociaţiei şi a calităţii serviciilor pe care le oferă. Perioada de desfăşurare a fost: 15.11.2014 - 31.01.2015.
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a achiziţionat 3 autoturisme. Prima maşină este folosită pentru activitatea Centrului de Îngrijire la Domiciliu care vine în
sprijinul persoanelor vârstnice şi a celor cu handicap din Oradea şi din împrejurimi,
oferind servicii socio-medicale la domiciliul pacienţilor.
A doua maşină este folosită pentru Centrul Social “Maria Rosa”, pentru colectele de alimente şi pentru deplasările săptămânale la Ioaniş unde funcţionează
centrul de zi pentru copii.
A treia maşină este utilizată pentru biroul din Oradea, pentru proiecte şi activităţi de fundraising şi pentru dezvoltarea activităţii Caritas în alte localităţi.
Finanţatorii proiectului au fost: Renovabis (2 autoturismele) şi Associazione
Chiese del’Est onlus (1 autoturism).
Ca urmare a implementării
acestui proiect a crescut numărul persoanelor îngrijite de către asistenţii
medicali, a crescut calitatea serviciilor
sociale oferite de asociaţie, activitatea
centrului din Ioaniş se desfăşoară în
condiţii mai bune şi a crescut numărul
activităţilor desfăşurate în filiale.
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DEPARTAMENTUL DE FUNDRAISING
Campania 2%
Campania 2% desfăşurată în anul 2015, a avut ca scop strângerea de fonduri
pentru continuarea lucrărilor de construcţie la Casa Frenţiu, casă destinată persoanelor vârstnice. În urma campaniei, s-a strâns suma de 11.663,88 lei.
Colecta de Paşti
În perioada Postului Mare 2015, Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a organizat o colectă de alimente în bisericile greco-catolice din Oradea: Catedrala „Sfântul
Nicolae”, Mănăstirea „Maica Domnului”, Biserica „Sfânta Treime”, iar în perioada
02-10 aprilie 2015 am fost prezenţi la Selgros Cash&Carry şi în Era Shopping Park
pentru colecta de alimente neperisabile pentru familiile şi persoanele sărace din
comunitate.
Alimentele au fost colectate cu sprijinul voluntarilor. În fiecare duminică din
Postul Mare şi în zilele de peste săptămână la cele două magazine, 94 de voluntari,
cu vârste cuprinse între 15 şi 71 de ani, s-au implicat în colecta pe care am organizat-o.
Cei care au ales să se implice în această colectă au făcut 637 de ore de voluntariat. Dacă ar fi să contabilizăm în bani orele de lucru ale voluntarilor am ajunge
la suma de 3.019,38 lei.
La aceste colecte s-au adunat alimente de bază, după cum urmează:
Colectă biserici: ulei (110 de litri), făină (96 de Kg), zahăr (106,5 de Kg)
orez (65 de Kg), făină de mălai (34,5), griş (3,5), paste făinoase (77 pachete), conserve diferite (326
buc.), dulciuri (28 bucăţi)
etc. cu o valoare de inventar de 2.277 lei.
Colectă
Selgros Cash&Carry şi Era
Shopping Park: ulei (191 de
litri), făină (360 de Kg), zahăr (145,5 de Kg) orez (100
de Kg), paste făinoase (136
pachete), conserve diferite (180 buc), dulciuri (306
bucăţi) etc. cu o valoare de
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inventar de 4.632,5 lei.
Unele persoane au ales să facă donaţii în bani. Acestea au fost în valoare de
8.023 lei.
O parte din alimente vor fi distribuite celor mai sărace familii din comunitate
iar cea mai mare parte vor fi folosite pentru pregătirea mesei de prânz a copiilor
care frecventează centrele de zi ale Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea.

Loteria
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a organizat Loteria pentru Centrul de zi
Ioaniş pentru strângerea de fonduri necesare continuării activităţilor din centru. Au
fost tipărite un număr de 5.000 de bilete de loterie, fiecare în valoare de 5 lei.
S-au distribuit un număr de 2.594 bilete în valoare de 12.970 lei. Un număr
51 bilete au fost anulate pentru că erau marcate cu diferite semne.
În urnă au fost introduse în vederea extragerii 2.543 de bilete.
Un număr de 2 topuri însumând 100 de bilete nu s-au reîntors la sediul asociaţie de la voluntari şi, prin urmare, nu au participat la extragere. Aceste biletele
sunt: 0701 – 0750 şi 1301 – 1350.
Extragerea numerelor s-a făcut de la numărul 12 în ordine descrescătoare
la numărul 1 din lista de premii. Numerele extrase au fost declarate câştigătoare
de către comisia constituită din Pr. Olimpiu Todorean, preşedinte şi Adela Popa
Ghiţulescu, director executiv şi validate prin procesul verbal cu nr. 183/04.06.2015.
Numerele câştigătoare precum şi premiile acordate au fost următoarele:
Premiul câştigat: Un portofel, Un portofel, Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane, Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane, O trusă de cosmetice pt. 2 persoane,
O pereche încălţăminte - Leonardo, Un robot de bucătărie, O cină pentru două
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persoane la restaurantul Hanul cu Noroc, Oradea, O cină pentru două persoane la
restaurantul Hanul cu Noroc, Oradea; Un week-end la Coada Lacului pentru două
persoane, Şcoală auto, categoria B pt. o persoană și O săptămână la Rimini, Italia,
pt. 2 persoane;
În perioada 04 – 12 iunie 2015 câştigătorii au putut să-şi revendice premiul
prin prezentarea biletului cu numărul câştigător.
Colecta Samariteanul Milostiv
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi specială a carităţii noastre
comunitare, Duminica „Samariteanului Milostiv”, zi în care s-a organizat o colectă
specială. Tasul din data de 15 noiembrie 2015, Duminica „Samariteanul Milostiv” a
fost predat, de către 84 de parohii, asociaţiei. S-a adunat astfel, suma de 18.480 lei.
Colecta de Crăciun
În perioada 4 - 6 şi 11 – 22 decembrie, Caritas Eparhial Oradea a organizat colecta de alimente, Deschide uşa inimii tale! în Complexul Comercial Era
Shopping Park şi în magazinul Selgros Cash and Carry Oradea, pentru a sprijini
cele două cantine sociale ale asociaţiei în care mănâncă zilnic 79 de copii şi familiile sărace din comunitate.
În această activitate au fost implicaţi un număr de 65 de voluntari care şi-au
oferit disponibilitatea de a ajuta la strângerea alimentelor prin împărţirea de fluturaşi cumpărătorilor şi informarea lor despre colectă.
Printre alimentele de bază colectate s-au colectat ulei, 381 de litri, făină
albă de grâu, 329 kg, făină de mălai, 46 kg, zahăr, 287 kg. Valoarea totală de inventar a alimentelor colectate se ridică la suma de 6.986 lei. De asemenea, pe lângă
alimente, au fost realizate şi donaţii în bani, în valoare totală de 2.999,5 lei.
Mulţumim pe această cale partenerilor noştri care ne-au permis organizarea colectei, persoanelor care nu au rămas indiferente faţă de acest eveniment şi au
decis să se implice prin donaţii, precum şi tuturor voluntarilor care prin modalităţi
diferite au reuşit o frumoasă conlucrare spre folosul celuilalt, şi în final, spre folosul
comunităţii, în care cu toţii trăim.
Dăruieşti şi un ren colindător primeşti
Campania „Copacul dorinţelor” a fost organizată în parteneriat cu Era Shopping
Park, în luna decembrie. Campania a avut ca şi scop strângerea de obiecte pentru copiii
care frecventează centrul de zi. 150 de reni au fost oferiţi în dar, persoanelor care au
achiziţionat produse pe care le-au donat apoi pentru copii. Au fost donate astfel: mingi
de fotbal, diferite jocuri, puzzeluri, lego, precum şi multe rechizite.
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EVENIMENT
UN MILION DE STELE
Evenimentul de advocacy Un milion de stele, a ajuns în România la cea de-a
VI-a ediţie. În acest an, organizaţiile Caritas din România au organizat cu această ocazie şi o strângere de semnături pentru Petiţia DA Servicii Sociale prin care
se solicită Guvernului României creşterea cu 0,3% pe an din PIB, până în 2020,
a bugetului alocat serviciilor sociale. În Oradea, evenimentul a fost organizat de
Asociaţiile Caritas Eparhial Oradea şi Caritas Catolica Oradea.
În premieră în 2015 evenimentul a fost organizat de către Caritas Eparhial
Oradea şi în localităţile: Zalău, Şimleu Silvaniei şi Beiuş.
Peste 300 de persoane au participat în Oradea, alături de PSS Virgil Bercea,
(episcopul greco-catolic de Oradea), PSS László Böcskei (episcopul romano-catolic de Oradea), angajaţii şi voluntarii celor două organizaţii Caritas. Programul a
început cu melodiile corului de copii de la Catedrala Romano-Catolică din Oradea,
după care elevii Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu au organizat un FlashMob intitulat „Caut o lumina”, îndemnându-i pe toţi cei de faţă să semneze petiţia. Finalul
a fost dat de Asociaţia culturală şi umanitară Resonnance care a pregătit un concert
de pianina cu participarea d-nei Lavinia Dragoş (pianista şi directoarea asociaţiei)
şi a d-şoarei Maria Alice Poenariu, cursanta Resonnance şi elevă la Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara.
Parteneri la eveniment au fost: din Oradea, Episcopia Română Unită cu
Roma Greco-Catolică din Oradea, Episcopia Romano-Catolică din Oradea, Liceul
Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea, Asociaţia culturală şi umanitară Resonnance, Sinton Expert, Superior Audio, Digi 24 Oradea, Cotidianului Crisana, Radio
Maria si Radio Vocea Evangheliei, din alte localități Şimleu Silvaniei: Primăria
Oraşului Şimleu Silvaniei, Colegiul Naţional Simion Bărnuţiu, Colegiul Tehnic
Iuliu Maniu şi Asociaţia Copiilor cu Autism – Dawn, Şanse Egale.
Evenimentul a fost organizat în
cadrul Proiectului „ONG-uri mai puternice împreună! Lobby şi advocacy
pentru crearea de oportunităţi egale
pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanţărilor
publice”, finanţat prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG
în România.
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ANUL 2015 în cifre...
VENITURI TOTALE: 3.123.193,63 lei
* Activitate fără scop lucrativ: 2.983.754,56 lei
* Activitate Economică: 139.439,07 lei

Surse de venit
* Donații, sponsorizări și contribuții: 336.311,51 lei
* Subvenții de la bugetul local: 47.670 lei
* Subvenții de la bugetul de stat: 51.600 lei
* Fonduri nerambursabile UE: 344.790,40 lei
* Fonduri nerambursabile private: 2.180.419,21 lei
* Activități economice: 139.439,07 lei
* Dobânzi, diferențe de curs valutar: 22.963,44 lei

CHELTUIELI TOTALE: 1.459.460,34 lei:
* Programe și servicii sociale: 1.284.512,51 lei
* Cheltuieli administrative: 172.947,83 lei
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MĂRTURII...
Ceea ce face Caritas Eparhial, ceea ce face biserica prin Caritas nu este altceva decât ceea ce ne îndeamnă Mântuitorul, ceea
ce ne îndeamnă Sfântul Părinte. Ceea ce facem noi este ceea ce spunea Maica Tereza de Calcutta: o picătură într-un ocean. Dar dacă
această picătură ar lipsi nu ar exista oceanul. O facem cu toată
dăruirea pentru orașul nostru, pentru credincioșii noștri și pentru
toți cei care au nevoie, neținând cont că trebuie să fie doar grecocatolici fiind o operă făcută pentru comunitatea din Oradea.
Virgil Bercea, episcop.
Ceea ce faceți dumneavoastră, ceea ce face asociația pentru Oradea este mai mult decât o picătură este un șuvoi și nu doar
i o picătură în oceanul lucrurilor bune care se întâmplă în orașul
nostru, în județul nostru și pentru aceasta eu personal, și sunt convins că sunt mulți ca mine, vă mulțumim cu tot respectul și toată
considerația și cred că este un exemplu pe care trebuie să-l urmăm
fiecare dintre noi. Claudiu Pop, prefect.
Sunt onorată să fiu prezentă aici, alături de dumneavoastră.
Mulțumesc Caritas Eparhial, inclusiv în numele municipiului Oradea, a domnului primar Ilie Bolojan, în numele instituției pe care o
reprezint pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea din Oradea,
fiind convinsă că vom avea și pe mai departe o bună colaborare
cu Caritas Eparhial. Vă oferim tot sprijinul și vă cerem și sprijinul
dumneavoastră pentru că avem de învățat unii de la alții.
Arina Moș, director ASCO.
Mă bucur că am reușit să ajung pentru că am un respect deosebit pentru
Asociația Caritas Eparhial, pentru tot ceea ce fac pentru a răspunde
nevoilor comunității noastre. Sunt mulți oameni în jurul nostru care
suferă, care nu au o locuință, care nu au mâncare, care nu au haine,
și sunt mulți mai mulții cei care nu au parte de o vorbă bună, de o
încurajare de o mângâiere, de o binecuvântare și dumneavoastră, cei
care sunteți fie angajați, fie oameni din partea bisericii, fie voluntari la Caritas Eparhial, știu că aveți foarte multă dragoste, multă
înțelegere și multe vorbe bune de dăruit. Vă mulțumesc pentru că
reușiți în continuare să aduceți foarte mult și să investiți în acest oraș minunat pe care
îl iubim cu toții. Florica Cherecheș, deputat
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