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Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj
„Mâinile credinţei se ridică spre cer, dar fac asta în timp ce edifică, în caritate, o cetate construită pe raporturi în care
iubirea lui Dumnezeu este fundamentul” (SS Papa Francisc, Lumen Fidei 51).

Dragi prieteni ai Caritas,
Organizația Caritas, conştientă fiind de rolul său activ în mărturisirea credinţei Bisericii prin fapte, încearcă în această
societate secularizată să-şi adapteze instrumentele pentru a veni în sprijinul celor săraci, bolnavi şi nevoiaşi, promovând
iubirea lui Dumnezeu în raporturile dintre oameni.
Prin activitatea sa, Caritas, dincolo de sprijinirea acestor categorii de persoane, încearcă să ofere un exemplu de
participare şi solidaritate fiecărui creştin şi să cultive idea că sărăcia din proximitate este în primul rând responsabilitatea
fiecăruia dintre noi. Isus i-a îndemnat pe apostolii săi, atunci când mulţimile erau înfometate, spunându-le: daţi-le voi să
mănânce (Mt. 14, 16).
În această operă de ajutorare, Caritas solicită şi cere neîncetat tuturor actorilor: autorităţilor publice, mediului privat,
lumii comunicaţiilor, mediului academic şi celorlalte structuri ale societăţii civile să promoveze demnitatea umană
conform antropologiei creştine şi să lase să transpară în legislaţie şi în societate, valorile şi principiile învăţăturii sociale ale Bisericii. Atitudinea
şi poziţia noastră intransigentă este de multe ori incomodă pentru această lume în care totul se reduce la rezultat şi se raportează la material.
Raportul anual de activitate este o ocazie foarte potrivită de a asigura beneficiarii noştri încă o dată că vom încerca să-i sprijinim în continuare aşa
cum am făcut-o pe parcursul celor 16 ani de când Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj a luat fiinţă. Momentul de bilanţ al organizaţiei ne
permite de asemenea să adresăm mulţumirile noastre: angajaţilor, voluntarilor, partenerilor şi susţinătorilor noştri din ţară şi străinătate.
Nu în ultimul rând ridicăm mâinile spre cer pentru a cere Tatălui ceresc credinţa vie care să ne susţină să devenim ferment de iubire dumnezeiască
în Biserică şi în societate.
Cu dragoste în Cristos,
Pr. Nicolae Anuşcă

Echipa Caritas Mitropolitan Blaj 2015

Pr. Nicolae Anuşcă - Director General
Ancuţa Sălcudean - Director Executiv
Claudiu Nicuşan - Secretar General
Angela Moşneag - Director Direcţie Educativă
Maria Anuşcă - Director Direcţie Economie socială

Ildi Nicuşan - Dezvoltare Resurse şi politici sociale
Monica Ciulea - Contabil Şef
Iulia Zereş- Secretariat
Egon Bleiziffer - administrator
Emilia Cădar - Casier şi Centru de formare
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CONSILIUL DIRECTOR

Claudiu Nicușan

Dr. Flaviu
Mureșan

Dr. Alina
Moldovan

Pr. Nicolae Anușcă

Pr. Lect. Univ. Dr.

Cristian Barta

Dr. Ionel
Balint

Jur. Coriolan
Baciu
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Fundraising - PR - Dezvoltare Resurse

Zeci de mii de kilometri sunt necesari de parcurs într-un an pentru a prezenta proiectele Caritas Blaj posibililor parteneri în proiect atât din ţară cât şi
din Europa. Cu speranţa că nu am omis niciun partener le mulţumim mai jos tuturor prietenilor Caritas Blaj pentru susţinerea din anul 2015.

PARTENERI: În anul 2015 Caritas Blaj a primit vizita multor organizaţii dar şi persoane fizice din Austria, Germania, Franţa, Italia, sau chiar România, cu care s-au
pus bazele unor proiecte de dezvoltare pentru activitatea socială. Succesul deosebit al muncii din compartimentul de Fundraising este dat de creşterea numărului
partenerilor externi, cărora încercăm să le mulţumim amintindu-i în ordinea vizitelor derulate în anul care s-a încheiat:

Pater Markus Rauchegger - Mănăstiea Heiligenkreuz, Propst Bernhard Backovsky - Mănăstirea Klosterneuburg, Mag. Karin Preining - Fundaţia
imobiliară a Episcopiei de Linz, Friedrich Mayrhofer - Pamay Consult GmbH Linz, Abt Reinhold Dessl - Mănăstirea Wilhering, Abt Bruno Hubl Mănăstirea Admont, Abt Petrus Pilsinger - Mănăstirea Seitenstetten, Dr. Othmar Kolar - Missio Pro Europa, Prelat Dietmar Giebelmann - Vicar
General de Mainz, Dr. Heinz Detlef Stäps - Episcopia de Rottenburg Stuttgart, Excelenţa Sa Matthias König - Episcop Auxiliar de Paderborn, Prof.
Dr. Peter Schallenberg - Paderborn, Sylvia Frank - Referat Weltkirche al Episcopiei de Rottenburg Stuttgart, Dr. Mihai Baican, Arh. Adriana Zima,
Prelat Klaus Becker - Mainz, Pfr. Dr. Ulrich Lindl - Episcopia de Augsburg, Sr. M. Jakobe Schmid - Superioara Generală a Mănăstirii Mallersdorf,
Prelat Josef Mayr - Consistoriul Episcopal de Linz, Diacon Bodo Stumpf - Planig, Edith Stoffel - Humanitärehilfe Windesheim, Martina Schindler Kindermissionswerk "Die Sternsinger"Aachen, Gregor Uhl - Administrator Aktion Hoffnung Episcopia de Augsburg, Andrea Decke Bischöflichen Hilfsfonds Eine Welt, Graf Carl Abensperg Traun, Prelat Dr. Lucian Lamza - Apostolischen Protonotar Bistum Fulda, Sebastian Bugl
Referat Weltkirche din Episcopia de München şi Freising, Dr. Monika Kleck - Renovabis, Michael Schwarz - Director Caritas Nürnberg, Oliver
Merkelbach, Director Caritas Diecezan Rottenburg-Stuttgart, Erich şi Filomena Perwög - Kolpingfamilie Silz, Michael Schulz - Schulz Farben und
Lackfabrik GmbH, Edith Pinter - Director Caritas Burgenland, Hartmut Jäger - Rotary Mainz, Klaus Schmidt - Jurnalist, Rolf Bauerdick - Jurnalist,
Günther Kroiss - Asistent spiritual Caritas Burgenland, Sigried Spindlbeck-Luger - Ostfond Linz, Secours Catholique National - Franţa, Secours
Catholique Toulon, Anne Jäger - Kulturfrauen der VG Bodenheim e.V., Caro Canada, Ministerul Cultelor si mulţi alţii.
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Fundraising - PR - Dezvoltare Resurse
CAMPANII Caritas Blaj a organizat mai multe acţiuni de
strângere de fonduri în anul 2014. Cele mai importante sunt:
colecta Ziua Caritas, Acţiunea 1 Milion de stele, diferite
acţiuni de tip bazar organizate prin gradiniţa „Surâsul
copiilor”, etc. Deasemenea s-au organizat în Germania cu
ajutorul partenerilor noştri evenimente de binefacere dar şi
schimburi de experienţă.
Campania 2%: Suma colectată în
anul 2015 a ajuns la 24.947,88 LEI
provenind de la trezoreriile
următoarelor localităţi colectate:
Mediaş, Blaj, Braşov, Cluj,
Bucureşti Sectoarele 2, 3 şi 6,
Luduş, Sibiu, Alba, Vâlcea,
Târnăveni, Constanța, Cugir,
Avrig, Cîmpeni, Sighişoara,
Făgăraş şi Giurgiu.
Nepal: În 7 iunie, Conferința
Episcopilor Catolici din România a
organizat, în toate bisericile
catolice din țară, o colectă pentru
ajutorarea victimelor
cutremurului din Nepal. Caritas
Blaj a reușit să colecteze pentru
victimele acestui dezastru de la
oamenii de buna credință suma de
8.658,50 LEI.

www.caritas-blaj.ro
În continuare reuşim să ne
promovăm mult mai vizibil
acţiunile şi evenimentele
noastre într-un timp cât mai
scurt, prin actualizarea
periodică a site-ului nostru.
Ziua Caritas: Suma colectată în anul 2015 în această campanie a
fost de 8.241 LEI.
Acţiunea Ziua Caritas este o acţiune care se derulează ca şi o colectă
anuală în toate bisericile greco-catolice. Ea are loc în duminica în
care se citeşte Evanghelia Bunului Samarinean şi oferă
credincioşilor greco-catolici posibilitatea de a putea repeta gestul
samarineanului milostiv făţă de semenii noştri căzuţi sub povara
sărăciei şi a bolii.

Campania „Informează-te complet angajează-te corect“: Campania a avut ca
scop informarea cetățenilor români privind
asigurarea condițiilor de muncă decente, a
salariilor corecte, precum și a protecției
sociale efective a angajaților și a persoanelor
care desfășoară activități independente.
Printre țările unde se mai oferă locuri de
muncă pentru de români se află și Olanda.
Au fost informate peste 250 de persoane
prin ghiduri de informare și afișe puse la dispoziție de către
Confederația Caritas România și Ambasada Olandeză cu sediul în
București inițiatorii acestei campanii, întâlniri de grup și spot radio.
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Fundraising
PR -- Dezvoltare
Dezvoltare Resurse
Resurse
Fundraising -- PR
Un milion de stele
Un Milion de Candele ale Solidaritaţii s-au aprins
pentru cei nevoiaşi în toată ţara.
Vineri, 16 Octombrie 2015, România a fost
luminată simultan de candelele speranţei în 53
de localităţi, unite în cel mai amplu gest de
solidaritate – Un Milion de Stele.
Începand cu ora 18:00 fiecare persoană prezentă
la eveniment a aprins o candela şi a oferit o
donaţie pentru servicii sociale acordate
persoanelor aflate în nevoi: fie pentru un copil cu
nevoi speciale, fie pentru o persoană vârstnică
izolată din punct de vedere social, fie pentru o
familie aflată într-o stare precară.
Organizaţia Caritas Mitropolitan Blaj a reuşit în
acest an să aprindă acele un milion de stele în
Blaj, Braşov, Sibiu, Mediaş, Târnăveni, Aiud, Teiuș,
Cenade și Cetatea de Baltă reuşind să strângă
7.991 LEI, bani care vor ajuta la finanțarea
serviciilor sociale atâtor familii nevoiaşe.
Mulțumim pe această cale tuturor celor care au
participat la acțiunea noastră, celor care au
ajutat sa devină un eveniment reușit, colegilor și
voluntarilor Caritas, autorităților locale și
bisericești.

Fundraising - PR - Dezvoltare Resurse
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Containerele Caritas “Să ajutăm împreună”: Acţiunea, prin care se colectează îmbrăcăminte şi încălţăminte uzată de la
populaţie, are ca scop întărirea spiritului civic în comunitate şi pune bazele unui comportament care în ţările dezvoltate precum
Germania, Austria, Italia, Elveţia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia este deja o tradiţie, fiind aplicată cu succes şi pe celelalte
continente: America de Nord, Australia. În România, proiectul de colectare apare sub sloganul "Să ajutăm împreună" şi este în
plină derulare în judeţele Satu-Mare, Maramureş, Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba.
Proiectul are la bază două dimensiuni:

1. Dimensiunea socială - constă în donații materiale și
acordarea unor servicii sociale primare pentru
persoanele vulnerabile și expuse riscului de excluziune
socială cum ar fi: familiile cu mulți copii, vârstnici aflați în
dificultate, persoanele cu dizabilități, etc.
2. Dimensiunea ecologică - hainele, încălțămintea și
alte produse textile colectate care prezintă un grad
ridicat de uzură și nu pot fi donate sau refolosite în
proiectele sociale, urmează a fi supuse unei sortări
primare, respectiv unui amplu proces de pregătire a
acestora în produse de bază și utilizarea acestora în
industrie ca materie primă.

Cheltuielile aferente procesului de colectare, sortare și transformare a hainelor în produse primare sunt suportate de o firmă
specializată cu care organizația Caritas are un parteneriat.

Fundraising - PR - Dezvoltare Resurse
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Mulțumirile noastre merg înspre
partenerii din Germania și Austria:

Ajutoare umanitare

Aktion Hoffnung Ettringen

anual circa 20 de camioane cu Aktion Hoffnung Laupheim

peste 250.000 Kg

Dekanat Silz
Familie Kolping Silz
Humanitärehilfe Windesheim e.V.

Pfarrgruppe St. Gordianus Planig
Freundeskreis Gensingen
Caritas Diözese Graz-Seckau
Bischöfliches Ordinariat Mainz
Caritas Eberstalzell

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Altidrog - Brașov
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Proiectul este de tip centru de zi iar beneficiarii sunt 40 de tineri cu vârsta între 12 și 26 de ani, domiciliați în Municipiul Brașov,
care prezintă existența unei adicții pentru droguri legale (alcool, tutun) sau/și ilegale, existența unor antecedente de consum de
droguri sau existența unor factori de risc (prezența constantă în anumite cercuri consumatoare de droguri, familii
dezorganizate, probleme personale: afective, comportamentale, rezultate școlare slabe).
Serviciile oferite în cadrul proiectului sunt:
- sesiuni de informare şi prevenire în şcoli şi licee
- sesiuni de autocunoaştere şi dezvoltare personală
- terapii prin arte combinate (artterapie, ergoterapie, terapie prin joc și
mișcare)
- realizarea unor lectorate tematice cu părinţii (aparţinătorii) beneficiarilor
- campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii în domeniul consumului
de droguri.
Resursele umane implicate în proiect: un asistent social cu normă întreagă, un
psiholog cu cu normă redusă, 6 voluntari, 9 studenți în practică (psihologie și
asistență socială).
Parteneri în proiect:
- parteneri privați: Caritas Germania
- parteneriat autorități publice: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
Direcția de Servicii Sociale Brașov
Colaboratori: Agenția Națională Antidrog CPECA Brașov, Inspectoratul Școlar al
Municipiului Brașov, Unități școlare din Municipiul Brașov, Fundația Agapedia
Brașov, Asociația Scut Brașov, Asociația Centrul Vieții Noi Brașov, Fundația
ProLife International Brașov, Universitatea „Transilvania” Brasov, Facultatea de
Sociologie si Comunicare, Asociatia de Suicidologie Bucuresti, Serviciul de
Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov, SC Autosori Srl Brasov.
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Proiecte educative

În cadrul acestei direcții funcționează proiectele cu caracter educativ dezvoltate de asociație și anume: Grădinița „Surâsul
Copiilor”- Blaj și Complexul Educațional Caritas Blaj, care cuprinde Proiectul în parteneriat Caritas - Liceul Teologic Sf. Vasile cel
Mare Blaj.

În cadrul parteneriatului cu liceul se derulează și proiectul program
prelungit Afterkindergarten și Afterscool. Grădinița cu program normal
este frecventată de 88 de preșcolari, dintre care la programul de
acompaniere a copiilor cu vârsta între 3 și 6 ani sunt 48, și la afterscool 20.
Copiii provin din familii care își au domiciliul în Blaj și în alte localități
apropiate municipiului. Serviciile oferite în cadrul proiectului sunt servicii
instructiv educative, de educație și formare în spirit moral creștin, activități
de socializare, relaxare și recreere, respectâd programele specifice ale
Curricumm-ului Național.

Proiecte educative
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Resursele umane implicate în proiect sunt 4 educatoare, 3
îngrijitoare, 2 femei de serviciu și 1 coordonatoare proiect iar
ca și parteneri în proiect avem: Radio Blaj, Congregația
Surorilor Maicii Domnului Cluj-Napoca, Liceul Teologic GrecoCatolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, Grădinița „St.
Gordianum” - Planig, Inspectoratul Școlar Județean Alba,
Humanitärehilfe Windesheim e. V.

Grădinița a fost deschisă în 1995, din 2002 deține autorizație de
funcționare, fiind acreditată în anul 2011. Programele
Afterkindergarten și Afterscool au fost inițiate ca răspuns la
nevoile copiilor și părinților în anul 2008. Serviciile oferite în
cadrul proiectului sunt: servirea mesei, activități specifice de
socializare, respectarea timpului de odihnă, îngrijirea și
supravegherea preșcolarilor, acompanierea școlară și sprijin în
efectuarea temelor.
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Programul „Bunul Samaritean“

În cadrul programului sunt acordate servicii sociale primare și specilizate persoanelor și familiilor aflate în dificultate, după cum
urmează: 20 de copii beneficiază de servicii educativ-recreative și de socializare și sprijin material periodic; 18 copii și tineri au
beneficiat de ajutor financiar lunar pentru continuarea studiilor; 48 de familii/persoane beneficiază de ajutor material trimestrial
(îmbrăcăminte, alimente, etc.), precum și de servicii de informare, consiliere și asistență de urgență.
Criteriile utilizate în selecția beneficiarilor: Copii proveniți din familii cu grave probleme socio-economice (venituri mici sau fără
venituri, fără locuință sau cu locuințe improprii, fără posibilitatea de a-și achita taxele locative); Copii și tineri proveniți din familii
monoparentale; Copii cu părinți migranți; Elevi care prezintă risc crescut de abandon școlar datorită lipsei mijloacelor materiale și
financiare; Copii cu handicap și tulburări de comportament; Persoane / familii defavorizate, cu un statut socio-economic scăzut.
Servicii primare oferite: prevăd identificarea și evaluarea nevoilor individuale, identificarea persoanelor și familiilor aflate în
situații de risc, activități de informare, mediere socială, ajutor material direct (alimente, îmbrăcăminte, rechizite), ajutor financiar,
măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în familie a copilului.
Serviciile specializate oferite prevăd suport și asistență pentru copii, organizarea unor manifestări/acţiuni cu şi pentru beneficiari
cu scop recreativ şi de lărgire a reţelei lor sociale, consiliere pentru copii şi părinţi/aparținători, activități socio-educative și
comunitare - sprijin și îndrumare pentru pentru efectuarea temelor și reducerea decalajului la învățătură, supraveghere și
îngrijire, consiliere educațională, consiliere vocațională; activități educativ recreative, consolidarea deprinderilor de viață
independentă; educație parentală, grup de autosuport, educarea și consolidarea deprinderilor de creștere și îngrjirea copilului;
servicii de tip terapii de recuperare în funcție de nevoile identificate coform planului de
intervenție copiii beneficiari au acces la următoarele servicii: consiliere individuală
specializată, consiliere familială, psihoterapie de grup, psihoterapie individuală; terapie
ocupaţională (art terapie); ergoterapie.
Sprijin material și financiar pentru familii și persoane aflate în dificultate:
În cadrul proiectului «Bunul Samaritean», au fost donate pe timpul unui an 3.867 kg
alimente, în valoare de 30.387,73 lei și 16.944 kg îmbrăcăminte, în valoare de 28.269,53
lei. Valoarea totală a bunurilor donate ajungând la valoarea de 73.100,15 lei.
Parteneri: Liceul Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare; Grădinița Surâsul Copiilor Blaj,
Humanitaerehilfe Windesheim - Germania și alte persoane fizice.

Rețea de servicii sociale în mediul rural
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Proiectul se numește Rețea de servicii sociale în mediul rural și prevede creșterea accesului la servicii socio-educaționale
specializate și accesul la servicii medicale specializate pentru 300 de persoane vulnerabile din 3 comunități rurale, pentru o
perioadă de 24 luni; stimularea accesului grupurilor vulnerabile la activități generatoare de venituri și stimularea schimbului de
cunoștiințe, experiențe, programe de formare în diferiți actori la nivel local, național și internațional.
Activități și beneficii în cadrul proiectului
a) finalizarea a două din cele trei centre multi-funcționale în fiecare comunitate
selectată;
b) pregătirea înființării celor două servicii specializate (îngrijirea la domiciliu și
centru de zi pentru copii în fiecare din cele trei centre;
c) dezvoltarea inițiativelor anteprenoriale la nivel local;
d) creșterea responsabilizării în plan personal în privința deciziilor luate la nivel
comunitar;
e) nivel crescut de integrare socială a membrilor comunităților selectate;
Resurse umane implicate: doi educatori program afterscool Cetatea de Baltă, un
asistent social pentru Centrele de zi din Bucerdea și Cenade, doi asistenți
medicali, un îngrijitor, un manager proiect și trei agenți comunitari.
Parteneri în proiect: Secours Catholique, Renovabis (Germania),
Kindermissionswerk Aachen (Gemania), Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare“
Cetatea de Baltă.
Parteneriat autorități publice: Primăria Cetatea de Baltă, Primăria Cenade,
Primăria Bucerdea.
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Programe: Centrul de Recuperare Neuromotorie „Pruncul Isus“ Mediaş

Centrul de Recuperare Neuromotorie „Pruncul Isus” este un centru de zi de tip ambulatoriu şi funcţionează din anul 2006, ca un
serviciu de recuperare complexă socială şi medicală unde beneficiarii - copii şi tineri cu handicap - pot accesa servicii profesioniste
- primare şi specializate - primind un tratament nediscriminatoriu, suportiv şi de bună calitate.
Beneficiarii proiectului sunt 50 de copii cu dizabilităţi neuromotorii, cu vârsta între 0 şi 18 de ani, domiciliaţi în Municipiul Mediaş şi
localităţile limitrofe, care provin din medii sociale defavorizate (familii cu venituri modeste sau fără venituri, familii
monoparentale, familii cu mulţi membri, copii aflaţi în sistemul de plasament la asistenţi maternali, etc).
Proiectul oferă următoarele servicii:
Servicii sociale primare:
- identificarea nevoilor sociale individuale, familiale şi de grup
- activităţi de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor legale
- măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială - organizare de campanii de sensibilizare şi conştientizare a comunităţii
locale cu privire la problematica copiilor cu dizabilităţi, organizarea de întâlniri cu specialişti din domeniu pentru promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, etc.;
- măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi - ajutor material sau financiar în limita
posibilităţilor, informare; activităţi şi servicii de consiliere socială şi spirituală; măsuri şi acţiuni pentru prevenirea sau limitarea
situaţiilor de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Programe: Centrul Recuperare Neuromotorie „Pruncul Isus“ Mediaş
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Servicii sociale specializate:
- Terapii de recuperare medicală: kinetoterapie, masaj, hidroterapie (Club Delfinașii), logopedie, integrare senzorial
- Terapii psihosociale: ludoterapie, terapie prin arte combinate, consiliere psihologică și psihoterapie;
- Educație non-formală: Activități de stimulare psihomotrică, activități de abilitate manuală;
- Activități recreative și de socializare: organizarea de serbări cu ocazia diverselor sărbători laice și religioase pe parcursul
anului, Carnaval, 8 Martie, Ziua copilului, serbări de Paști și Crăciun, Haloween, Serbări cu ocazia acțiunii Ziua porților deschise și
Un milion de stele, Activități festive cu tematică moral creștină - Atelier pentru suflet, etc.;
- Organizarea unor manifestări/acțiuni cu și pentru beneficiari cu scop educativ și de lărgire a rețelei lor sociale: schimburi de
experiență cu beneficiarii altor instituții partenere, activități comune realizate cu aceștia, etc.;
- Asistență și suport pentru familiile și copiii aflați în dificultate;
- Mediere socială
Resursele umane implicate în proiect:
- un asistent social
- doi kinetoterapeuți
- un lucrător social
- un logoped/consilier de reintegrare sociala
- voluntari: maseur, psiholog, învățător, educator
Parteneri în proiect: Consiliul Judeţean Sibiu prin
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sibiu, Kulturfrauen Bodenheim e.V.,
Organizaţia Caro Canada, Dipl.-Ing. Lutz
Gösslinghoff, Dr Rudolf Hannot, Schrader Petra,
Solange Port-Levet Association Intercommunale
Terre Roumaine Centrul şcolar pentru educaţie
incluzivă Mediaş, Grădiniţa « Piticot » Mediaş
Colaboratori: Asociaţia Motivation Sibiu
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Centre de Îngrijire la Domiciliu în Blaj, Teiuş, Sibiu, Braşov şi Târnăveni

Acest tip de proiect acordă servicii de îngrijire şi asistenţă medicală şi socială la domiciliu. În total deservim un număr de 263 de
persoane lunar. Centrul de îngrijire la domiciliu prin serviciile sociale oferite se constituie ca o alternativă viabilă pentru persoanele
vârstnice singure, imobilizate la pat sau la domiciliu, fără aparţinători sau neglijate de către aceştia şi cu venituri scăzute.
Beneficiarii proiectului sunt vârstnici care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
1) prezintă venituri reduse care nu pot asigura un trai decent persoanei
2) grad de imobilizare la pat sau la domiciliu, respectiv gradul de dependenţă în care persoana vârstnică se încadrează. Proiectul se
adresează acelor persoane care nu beneficiază conform legii în vigoare de un asistent personal, fiind private pe perioade
determinate de îngrijire corespunzătoare din partea unor membri ai familiei de origine sau a altor persoane
3) lipsa unui mediu familial suportiv sau resurse interne limitate ale familiei în a le oferi sprijin şi servicii specifice de îngrijire
4) vârstnici singuri aflaţi într-o anumită situaţie de dependenţă temporară sau pe termen lung.

Serviciile oferite în cadrul centrului de îngrijire la domiciliu se clasifică în 2 mari categorii, şi anume:
1) Servicii sociale primare: Identificarea nevoilor individuale şi de grup prin realizarea de anchete sociale şi evaluări complexe ale
persoanelor; Informarea beneficiarilor asupra drepturilor sociale de care pot beneficia precum şi asupra unor situaţii de risc în
care pot ajunge prin realizarea de informări scrise sau prin discuţii faţă în faţă asupra unui subiect specific; Oferirea de sprijin
material periodic constând în pachete cu îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, mic mobilier, paturi, alimente, materiale de
curăţenie, materiale sanitare, în funcţie de nevoile individuale identificate şi posibilităţile financiare şi materiale ale asociaţiei;
Consiliere socială pentru persoanele vârstnice şi aparţinătorii lor realizată de asistentul social.

Centre de Îngrijire la Domiciliu în Blaj, Teiuş, Sibiu, Braşov şi Târnăveni
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2) Servicii sociale specializate:
- Servicii de ingrijire de natura socială: au ca scop principal mentinerea autonomiei persoanei si prevenirea agravarii situatiei de
dependenta, prin:
a) Servicii de ingrijire de baza: igiena personala, igiena eliminarilor, imbracare/dezbracare, mobilizare, deplasare in interior,
comunicare
b) Activitati instrumentale: preparare hrană, ajutor la curăţenie, efectuare cumpărături, facilitarea deplasării în exterior (ajutor
la utilizarea mijloacelor de transport în comun sau transportul beneficiarilor cu autoturismul din dotarea centrului), deplasare la
medic/farmacie, însoţire la diverse
evenimente, plata facturilor, etc.
c) Activitati de promovare a insertiei
beneficiarului in familie si comunitate:
implicarea în activităţi de socializare,
implicarea beneficiarilor în diverse
manifestări organizate cu ocazia unor
evenimente speciale; educare şi suport
pentru învăţarea unor deprinderi de
viaţă noi (lifeskills) adaptate situaţiei de
d e p e n d e nţă /s e m i d e p e n d e nţă a
vârstnicului, activităţi de petrecere a
timpului liber, asistenţă spirituală, etc.
d) Asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active persoanelor de vârsta a treia prin: implicarea în activităţi de
socializare, implicarea beneficiarilor în diverse manifestări organizate cu ocazia unor evenimente speciale; educare şi suport
pentru învăţarea unor deprinderi de viaţă noi (lifeskills) adaptate situaţiei de dependenţă/semidependenţă a vârstnicului, activităţi
de petrecere a timpului liber, asistenţă spirituală, etc.
Resurse umane implicate sunt: 7 asistenţi medicali, 6 asistenţi sociali, 7 îngrijitori.
Parteneri în proiect: Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, Direcţia de muncă şi solidaritate socială, Consiliul
Judeţean Alba, CAS Alba, numeroşi medici de familie şi medici specialişti.
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Proiecte de formare din fonduri europene

Caritas Blaj a organizat începând cu anul 2014 patru cursuri de calificare, in urmatoarele meserii: ingrijitoare batrani la domiciliu,
ingrijitoare copii, lucrator in constructii, tehnician maseur.

M.A.S.S.
Proiectul „Masuri Active de Succes pentru Someri” - POSDRU/125/5.1/S/133894 a avut ca obiectiv general implementarea de
masuri active de ocupare pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri pe termen lung si persoane inactive din
judetele Cluj, Iasi, Bacău, Alba si Mures in vederea facilitarii integrarii acestora pe piata muncii. Proiectul, al carui beneficiar este
Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj iar Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj este unul dintre partenerii de
proiect, este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Investeste in oameni!, Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.1
„Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.

Proiecte de formare din fonduri europene
Centrul Diecezan Caritas Iași, în parteneriat cu Asociația Caritas Mitropolitan
Greco-Catolic Blaj, a început, în data de 29 aprilie 2014, activitatea în cadrul
proiectului Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială POSDRU / 165 / 6.2 /
S / 142825, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în
oameni, Axa 6.2. şi s-a finalizat în data de 30 noiembrie 2015.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la ocupare
pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României,
prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil
de viață sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.
Grupul țintă al proiectului, este format din: persoane de etnie romă, persoane
cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri
care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri
vulnerabile.
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ACT.IS

20

Proiecte de devoltare a economiei sociale din fonduri europene

PROIS - Facilitarea accesului pe piaţa muncii
Caritas Blaj a dezvoltat în parteneriat cu Fundaţia PAEM Alba şi alte doua asociaţii două structuri de economie socială în zona
Blaj. Una dintre acestea este de fapt o firmă de vulcanizare anvelope pentru maşini agricole şi camioane, iar cealaltă structură
de economie socială oferă servicii de reparaţii maşini şi utlilaje agricole.

LANDCAR SERVICE
În cadrul ecestor proiecte se oferă şi servicii de informare, formare profesională, consiliere în sprijinul managerilor şi
structurilor economiei sociale.
Proiectul a fost finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Axa prioritară 6, „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1, „Dezvoltarea economiei
sociale”.

Situaţia financiară 2015
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SITUAȚIA VENITURILOR ÎN 2015

Tipuri
de venituri
în 2015

Total Lei

Procente

Venituri din
finanţări
publice, locale,
judeţene

Venituri
de la bugetul
de stat

Venituri CJAS

Venituri din
donaţii

33.040

213.405

44.585

368.541

839.023

0.99%

6.42%

11.08%

25.23%

1.34%

Venituri din
donaţii
(în natură)

Surse de
finanţare
externă

Venituri din
activităţi
economice/
dobânzi

12.250

1.199.902

614.455

3.325.201

0.37%

36.09%

18.48%

100%

Sponsorizări

SITUAȚIA CHELTUIELILOR PE DEPARTAMENTE

Direcţia
educativă

Management

Direcţia de
economie socială

Total

1.299.074

211.360

328.829

541.549

2.380.812

54,56%

8,88%

Direcţia/
compartimentul Direcţia socială

Total venit
Lei
Procente

13,81%

22,75%

100%

Total

Caritas Mitropolitan
Greco-Catolic Blaj
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