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1.
Ne-am dezvoltat capacitatea de a 
acționa, ne-am format echipe și ne-
am consolidat serviciile pe parcursul 
a zeci de ani, cu sprijinul sponsorilor 
privați (cei mai mulți din străinătate) 
și al autorităților publice din România. 
Toate serviciile noastre sunt acreditate 
conform legislației din domeniul social. 

Aproximăm că pe parcursul celor 26 de 
ani de activitate, am servit un număr 
de 30.000 de persoane aflate în 
nevoi.

Suntem una dintre cele mai longevive 
organizații din domeniul social, strategia 
pe care am adoptat-o fiind aceea de 
a ne dezvolta sustenabil, crescând 
treptat tipul de servicii și numărul de 
beneficiari. Suntem conștienți că în 
domeniul nostru de activitate rezultatele 
le poți vedea în timp, fiind nevoie de 
perseverență și răbdare. Din acest 
motiv, am depus cele mai mari eforturi 
pentru a asigura continuitate servicilor 
noastre, astfel că de-alungul timpului 
am închis și reorganizat zece servicii 

sociale, încercând să ne adaptăm 
intervenția la cele mai urgente nevoi ale 
societății.

Am fost pionieri în domeniul nostru 
de activitate, Federația Caritas fiind 
implicată în lansarea mai multor 
servicii pilot, atât la nivel regional cât 
și național. Ne-am asumat riscurile de 
pilotare a unor inițiative noi, uneori în 
condiții legislative și financiare foarte 
dificile. Proiectele noastre de economie 
socială în sprijinul persoanelor fără 
adăpost, Centrul pentru victimele 
violenței domestice sunt doar două 
exemple pe care le aducem în acest 
sens.

De-a lungul timpului, ne-am implicat în 
zeci de campanii umanitare desfășurate 
la nivel național și internațional, punând 
la dispoziția comunităților noastre 
importante resurse umane, materiale 
și financiare. Dintre cele mai cunoscute 
campanii în care am fost implicați, 
amintim: campania de asistență 
umanitară pentru refugiați ”Solidari cu 

refugiații!”, campania SenioriNet - rețea 
ONG de servicii dedicate persoanelor 
vârstnice, campania de sprijin a 
persoanelor vârstnice din mediul 
rural ”Home care services in Banat!”, 
campania ”Un milion de stele” de 
sensibilizare a cetățenilor cu privire la 
sărăcie și marginalizare socială, precum 
și numeroase campanii umanitare 
inițiate în urma unor dezastre naturale.

Ne propunem ca prin acțiunea noastră 
să contribuim la ameliorarea vieții unor 
persoane care se găsesc în situație de 
criză și dificultate, dar și să contribuim 
la o societatate mai tolerantă și solidară.
Suntem recunoscători tuturor celor 
care au fost alături de noi în această 
călătorie de 26 de ani - angajați, 
voluntari, finanțatori - și vă mulțumim 
că faceți posibilă implinirea misiunii 
sociale pe care ne-am asumat-o!

26 de ani 
în sprijinul  
persoanelor 
marginalizate 
social
În iunie 2019, Federația Caritas a Diacezei Timișoara a 
împlinit 26 de ani de existență în sprijinul persoanelor 
aflate în nevoi. Ne desfășurăm activitatea de zi cu zi sub 
sloganul Suntem aici pentru toți oamenii!, încercând să 
îmbunătățim calitatea vieții atât prin servicii de urgență, 
cât și prin servicii de lungă durată. Suntem aici deopotrivă 
pentru copiii cu risc de abandon școlar din mediul rural, 
pentru persoanele care au rămas pe stradă, pentru 
victimele violenței domestice, pentru vârstnici sau bolnavi 
cronici, aflați în stadiul termial. Herbert Grün

Director executiv Federația Caritas



2.
implicați în dragostea dăruită, adică în 
activitatea nostră caritativă,
Iubirea, dragostea dăruită, este într-un 
fel esențială pentru viața creștinului, 
prin dragoste suntem uniți cu 
Dumnezeu, căci el ne-a iubit mai întâi, 
iar noi avem astfel datoria primară să 
ne iubim semenii și să ne-o exprimăm 
prin ajutorul nostru concret, mai ales 
când aproapele noastru ajunge să 
sufere și așteaptă ajutorul nostru. 

De multe ori și astăzi, lumea ne pune 
întrebarea pe care un învățat odinioară 
i-a pus-o lui Isus, care este porunca 
cea mai mare din lege? Iar, Isus 
reluând ca răspuns porunca din Vechiul 
Testament vorbește despre dragostea 
față de Dumnezeu și dragostea față de 
aproapele nostru. Mă bucur mult de 
implicarea organizației Caritas diecazane 
în împlinirea poruncii celei mai mari, 
sunt totdeauna în gând și rugăciune 
alături de munca nobilă a dragostei față 
de cel sărman și nevoiaș.

Iubiții mei,

În viața noastră de oameni ai credinței 
și angajați în munca caritativă îl 
întâlnim pe Cristos în omul nevoiaș 
și marginalizat. Pilda samariteanului 
milostiv lăsată nouă de Domnul Isus 
este totdeauna în fața ochilor noștri. 

Să te apleci asupra celui nevoiaș, să-l 
iei în brațe și să-i porți de grijă, nu 
este altceva decât traducerea în viața 
concretă a dragostei față de Dumnezeu, 
repectiv aproapele nostru. În dorința 
noastă de a ajuta apare de multe ori 
hangiul din parabolă, care este dispus 
să facă un servciciu. 

Mulțumesc tuturor celor care se implică 
în viața Caritasului diecezan, cu o 
rugăciune, o vorbă bună, cu donații 
sau cu ajutorul lor direct. Dumnezeu, 
Tatăl nostru, care le știe pe toate, să vă 
răsplătească pe toți în mărinimia sa.

Cuvânt din partea 
Episcopiei Romano-
Catolice Timișoara

Iubiții mei credincioși, 

Pal Iosif-Csaba
Episcop diecezan

Johann Dirschl
Vicar general, director Caritas
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3.Valorile
Caritas

COMPASIUNE
Nu putem asista indiferenți la suferința 
semenilor noștri, de aceea ne unim 
eforturile pentru a le oferi alinare.

SPERANȚĂ 
Inspirați de credința creștină, de 
sprijinul și generozitatea partenerilor 
noștri și de oamenii pe care îi servim, 
știm că speranța nu este pasivă. Avem 
încredere că numai lucrând împreună 
putem construi o lume mai bună în care 
fiecare ființă să se bucure de viață.

DREPTURI EGALE
Credem în demnitatea intrinsecă a 
fiecărei persoane indiferent de rasă, 
gen, vârstă, naționalitate, religie sau 
apartenență politică.

DREPTATE
Împreună acționăm pentru a combate 
sărăcia și nedreptatea pentru 
dezvoltarea unei societăți juste și 
solidare. 

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

PARTENERIAT 
Susținem principiul subsidiarității 
prin care se crează legături în și între 
comunități și recunoaștem că pentru 
a primi trebuie să dăruim. Caritas 
acționează dincolo de familia catolică 
pentru a face lumea mai bună prin 
căutarea dreptății.

RESPONSABILITATE
Credem că Pământul cu toate resursele 
sale este rezultatul Creației, de aceea 
suntem responsabili să îl păstrăm curat 
și durabil și să îl transmitem integru 
generațiilor viitoare.



4.Ce 
facem

În prezent, Federația Caritas are 22 de servicii sociale 
active, 9 servicii dezvoltate în mediul urban și 13 în 
mediul rural. În privința beneficiarilor, în anul 2018, am 
deservit un număr de 1.027 de persoane, dintre care 
689 de persoane erau localizate în mediul urban (67%) 
și 329 de persoane în mediul rural (33%).

Servicile sociale ale 
Federației Caritas se 
orientează către 7 
categorii principale de 
beneficiari:

• copiii separați sau cu risc de separare 
de părinți, copiii proveniți din familii 
care prezintă o situație de risc;

• persoanele vârstnice;
• persoanele cu dizabilități;
• persoanele victime ale violenței în 

familie;

• persoanele fără adăpost;
• persoanele aflate într-o fază 

terminală a unei boli și bolnavi 
cronici ;

• persoane de etnie romă, aflate într-o 
situație de marginalizare socială.

Suntem aici pentru toți oamenii! 5
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5.Scurt istoric 
al intervenției 
noastre sociale

înființarea juridică a organizației 

Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Timișoara
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Reșița
SC MARTINUS SRL – activități de economie socială

Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Caransebeș
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Oțelu Roșu
Centrul rezidențial pentru copii ”Caritas”, Petroasa Mare

Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Bacova/Buziaș
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Nădrag
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Arad
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Lipova
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Tomnatic

Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Anina
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Orșova
Centrul rezidențial ”Casa Mama-Copil”, Timișoara

Centrele rezidențiale pentru copii  ”Sfântul Nicolae”, Peciu Nou
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Casa Sfânta Maria”, Carani
Centrul de zi pentru copii ”Casa Elisabeth”, Petroasa Mare
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici Bocșa

1993

1994

1995

1996

1997

1998

   LEGENDĂ

 medical

 copii

 vârstnici

 victimele violenței domestice

 persoane fără adăpost

 cantină socială

 economie socială
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Cantina socială, Timișoara
Bloc alimentar Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Centrul rezidențal pentru copii cu dizabilități ”Casa Izvorul Vieții”, 
Dudeștii Noi
Cantina socială pentru vârstnici și copii, Nădrag
Azilul de noapte ”Pater Jordan” pentru persoane fără adăpost

Biroul de asistență și consiliere pentru persoane cu handicap, Timișoara
Centrul rezidențial pentru copii ”Casa Andreea”, Buziaș
Bloc alimentar Spitalul Luis Țurcanu Timișoara

”Casa Austria”, parte a Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara
Ferma socială ”Pater Paulus”, Bacova
Adăpostul pentru femei victime ale violenței domestice, Timișoara

Centrul de îngrijire paleativă ”Casa Milostivirii Divine” de tip hospice, 
Timișoara

Centrul de zi pentru copii rromi, Periam
Centrul de reintegrare socio-profesională pentru persoane fără adăpost 
în cadrul Fermei ”Pater Paulus”, Bacova

Centrul Comunitar pentru copii ”Casa Pater Berno”, Bacova

Centrul de îngrijire socio-medicală ”Casa Sf. Ioan”, Bacova

Locuință protejată pentru persoane cu dizabilități ”Casa Izvorul Vieții”, 
Dudeștii Noi
Cantina socială pentru vârstnici și copii, Peciu Nou
Proiect pentru copii preluat de la Asociația CARITAS a Diecezei 
Timișoara – Asociația Lugoj

Centrul de îngrijire socio-medicală ”Casa Sf. Francisc”, Bacova

1999

2000

2001

2003

2006

2008

2009

2012

2015

2018



6.Servicii sociale 
în sprijinul celor 
în nevoie

de copiii au beneficiat în 
anul 2018 de servicii de 
prevenire și combatere a 
abandonului școlar

COPII
“Lucrăm cu copii, părinți, profesori și membri ai comunității 
pentru a asigura accesul la educație pentru fiecare copil, 
indiferent de condiția socială și economică în care se găsește. 
Pentru copiii din comunitățile marginalizate, educația este 
singura șansă să iasă din sărăcie“
educator, Centru de Zi pentru Copiii Romi, Periam.

În România, aproape 400.000 de 
copii cu vârsta între 3-17 ani nu 
urmau nicio formă de învațământ în 
2016. 49,2% dintre copii se află în risc 
de sărăcie sau excluziune socială, iar 
aproape o treime dintre copiii sub 6 ani 
trăiesc în condiții de deprivare materială 
severă, conform datelor Eurostat (ref. 
2016).

Conform informaților prezentate pe site-ul 
organizației  Salvați Copiii, https://www.
salvaticopiii.ro/ce-facem/educatie.

Rata de abandon școlar în mediul 
rural este superioară mediei naționale, 
două treimi dintre şcoli fiind afectate 
de acest fenomen. Un sfert dintre copii 
renunță la școală din cauza sărăciei și a 
rezultatelor proaste la învățătură.

Conform studiului Investiție în educația 
copiilor din mediul rural, realizat de Fundația 
Word Vision România

Sărăcia, lipsa serviciilor sociale, migrația 
părinților la muncă în străinătate, 
folosirea muncii copilului în gospodărie, 
raportarea părinților și a bunicilor cu 
privire la importanța educației , toate 
acestea își pun amprenta în mod 
negativ asupra participării școlare a 
copiilor. 

200 
Suntem aici pentru toți oamenii!8
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Federația Caritas furnizează în prezent 
două tipuri principale de servicii 
adresate copiilor, sub forma centrelor 
rezidențiale și a centrelor de zi. 
Majoritatea servicilor pentru copii se 
regăsesc în mediul rural, adresându-
se comunităților care se confruntă 
cu sărăcia și marginalizarea socială 
profundă.

În cadrul Centrelor Rezidențiale 
asigurăm condițiile necesare unei 
dezvoltări armonioase a copiilor: servicii 
de cazare, masă, asistență medicală, 

Centrul rezidențial pentru copii 
”Casa Mama-Copil” din Timişoara
Date de contact:
3009202 – TIMIȘOARA, Str. Ioan Slavici 
nr. 56, jud. Timiș
Tel: 0256/228082

Centrul rezidențial de tip familial 
„Casa 1 - Sfântul Nicolae“ din Peciu 
Nou, jud. Timiș
Date de contact:
307310 – Comuna PECIU NOU nr. 60, 
jud. Timiș
Tel: 0256/414294
Fax: 0256/414469
E-mail: st.nikolaus60@yahoo.com

îngrijire și supraveghere, sprijin pentru 
realizarea temelor, activități recreative și 
de petrecere a timpului liber. Proiectul 
preluat de la Asociația CARITAS a 
Diecezei Timișoara – Asociația Lugoj 
oferă un adevărat cămin unui număr de 
3 copiii (ei fiind crescuți practic ca într-o 
familie obișnuită) luați în plasament 
de la DGASPC Timiș de către un un 
asistent maternal. 

Prin intermediul Centrelor de Zi sprijinim 
și încurajăm familiile să își înscrie copiii 
la școală, iar ulterior avem în vedere 

Centrul rezidențial de tip familial 
”Casa 3 – Maria” din Peciu Nou, jud. 
Timiș
Date de contact:
307310 – Comuna PECIU NOU nr. 398, 
jud. Timiș
Tel: 0256/414469
E-mail: st.nikolaus60@yahoo.com

Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilități „Casa Sf. Maria“ din 
Carani, jud. Timiș
Date de contact:
307376 – Comuna SÂNANDREI, sat 
CARANI nr. 141, jud. Timiș
Tel: 0256/388370
E-mail: casa_sf_maria.carani@yahoo.
com

prevenirea și reducerea abandonului 
școlar. În fiecare zi, după servirea unei 
mese calde oferite în centrele de zi, 
copiii sunt sprijiniți pentru realizarea 
temelor și pregătirea pentru examene. 
Totodată, copiii sunt implicați în 
activități distractive, excursii și acțiuni 
de voluntariat, pentru a-și îmbunătăți 
abilitățile de viață. Programul include 
și o componentă pentru părinți, aceștia 
fiind consiliați în legătură cu prevenirea 
riscului de neglijare, abuz și exploatare.

Centrul de zi pentru copii rromi 
Periam, jud. Timiș
Date de contact:
307315 – PERIAM, str. Stejarului nr. 
62, jud. Timiș
Tel: 0734774494

Centrul Comunitar pentru copii 
”Casa Pater Berno”, Bacova, jud. 
Timiș
Date de contact:
300239 – Orașul BUZIAȘ, sat Bacova 
nr. 81/B, jud. Timiș
Tel: 0256/499554

Proiect pentru copii Lugoj, jud. Timiș
Date de contact:
305500 – LUGOJ, str. Cloșca nr. 89, jud. 
Timiș

NE GĂSIȚI



persoane vârstnice au 
beneficiat în anul 2018 
de îngrijire și sprijin

VÂRSTNCI

“Centrul este important pentru mine deoarece nu aș avea unde 
să locuiesc, familia nu dorește să păstreze legătura cu mine, nici 
fiica, nici cele 2 surori pe care le am și datorită faptului că mă 
deplasez doar cu ajutorul fotoliului rulant, nu aș putea să-mi 
port de grijă.“

„Privită în ansamblul său, persoana 
vârstnică este o persoană de cele 
mai multe ori multiplu dezavantajată, 
prin scăderea resurselor fizice, care 
nu înseamnă totdeauna boală, prin 
scăderea resurselor financiare sau prin 
prezența unui handicap mental.

România a descalificat vârstnicul în 
lupta sa pentru o existență decentă; 
mulți dintre bătrâni trăiesc sub pragul 

Domnul C.I.I. are 65 de ani, s-a născut în Uivar, lucrând timp de 28 de ani la 
Fabrica Guban și Electromotor din Timișoara. Divorțat de mai bine de 30 de ani, 
soția și fiica nu au vrut să mai păstreze legătura cu el. După divorț a fost nevoit 
să părăsească locuința și a locuit într-un centru pentru bătrâni din Giroc, apoi pe 
stradă și prin spitale. În anul 2015 au apărut problemele medicale care au dus 
la amputarea ambelor membre inferioare. Din februarie 2015 este beneficiar al 
Centrului de îngrijire socio-medicală ,,Casa Sf. Ioan” din Bacova. Dl. C.I.I. spune: 

de sărăcie, mulți renunță la facilitățile 
confortului (căldură, apă, energie) din 
cauza veniturilor mici, fiind nevoiți 
să apeleze la instituțiile de protecție 
socială şi la cantinele sociale. Pentru o 
mare parte dintre pensionari, pensia 
nu acoperă costurile vieții, mai ales în 
condițiilor unor boli cronice, ce necesită 
o medicamentație pe termen lung. În 
ciuda progresului constatat, multe din 
persoanele vârstnice devin dependente. 

Problema dependenței persoanelor 
vârstnice este o problemă majoră 
de sănătate publică. Ea determină 
dimensiunile nevoilor şi serviciile 
necesare, ea impune alocarea de 
resurse în domeniul asistenței medicale 
şi sociale, sprijinirea familiilor şi alte 
forme de ajutor ”. 
„Calitatea vieții persoanelor vârstnice 
din România” 2014, Consiliul Național 
al persoanelor vârstnice.

320 
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Persoanele vârstnice reprezintă unul 
dintre grupurile țintă principale cărora 
ne adresăm, alături de copii. În acest 
sens, am dezvoltat 3 tipuri de servicii 
specifice: servicii de îngrijire la domiciliu, 
servicii de îngrijire socio-medicală și 
cantinele sociale.

Intervenția în domeniul îngrijirii la 
domiciliu se desfășoară în 6 centre din 
județul Timiș (Timișoara, Buziaș) și 
Caraș-Severin (Anina, Caraș-Severin, 
Oțelu Roșu și Reșița).

Centrul din Timişoara s-a deschis 
în anul 1994, fiind un centru pilot 
la nivel național. În următorii ani au 

Centrul de îngrijire socio-medicală 
pentru vârstnici şi bolnavi cronici 
„Sf. Ioan” din Bacova, jud. Timiș
Date de contact:
305101 – oraș BUZIAȘ, sat BACOVA nr. 
81/A, jud. Timiș
Tel: 0256/323532
E-mail: casasf.ioan@gmail.com

Centrul de îngrijire socio-medicală 
pentru vârstnici şi bolnavi cronici 
„Sf. Francisc” din Bacova, jud. Timiș
Date de contact:
305101 – oraș BUZIAȘ, sat BACOVA nr. 
187, jud. Timiș
Tel: 0256/323532
E-mail: casasf.ioan@gmail.com

Cantina socială din Timișoara, jud. 
Timiș
Date de contact:
300150 – TIMIȘOARA, str. Căpitan 
Damșescu nr. 3, jud. Timiș
Tel: 0734774497

fost deschise și celelalte centre, în 
cadrul cărora sunt oferite la domiciliu 
servicii medicale şi sociale adaptate 
grupului țintă. Serviciile se adresează 
persoanelor cu afecțiuni cronice, care 
prezintă un anumit nivel de dependență 
şi o capacitate limitată de deplasare. 

În completarea servicilor de îngrijire 
la domiciliu, am deschis 2 centre 
de îngrijire socio-medicală: Casa 
Sf.Francisc și Casa Sf. Ioan din Bacova. 
Cu o capacitate totală de 26 de 
locuri, oferim posibilitatea de cazare 
persoanelor vârstnice aflate în situație 
de risc social sau care se confruntă cu 
boli cronice. Pe lângă găzduire, cele 

Cantina socială din Nădrag, jud. 
Timiș
Date de contact:
307290 – NĂDRAG, str. Grădiniței nr. 3, 
jud. Timiș
Tel: 0256/328580

Cantina socială din Peciu Nou, jud. 
Timiș
Date de contact:
307310 -  Comuna PECIU NOU nr. 38, 
jud. Timiș
Tel: 0256/414294, Fax: 0256/414469

Serviciul de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice 
Timișoara, jud. Timiș
Date de contact:
300150 -  TIMIȘOARA, str. Căpitan 
Damșescu  nr. 3, jud. Timiș
Tel: 0256/271056, Fax: 0256/241771    

două Centre oferă servicii de bază 
precum: alimentație zilnică (trei mese 
pe zi), îmbrăcăminte, servicii de igienă 
personală, servicii de asistență socio-
medicală, activități de recuperare și 
petrecere a timpului liber.

Totodată, prin intermediul celor 3 
cantine sociale din Timișoara, Nădrag 
și Peciu Nou pregătim anual 91.000 de 
porții de mâncare, o mare parte dintre 
beneficiari fiind persoane vârstnice. 
Persoanele care nu reușesc să se 
deplaseze primesc mâncarea acasă, prin 
serviciul masa pe roți. 

Serviciul de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice Buziaș /
Bacova, jud. Timiș
Date de contact:
305101 -  oraș BUZIAȘ , sat BACOVA  
nr. 81A, jud. Timiș
Tel: 0256/323532

Serviciul de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice Reșița, 
jud. Caraș-Severin
Date de contact:
320052  -  REȘIȚA, str. Victoriei  nr. 14, 
jud. Caraș-Severin
Tel: 0255/213223
E-mail: fctcidresita@gmail.com

Serviciul de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice 
Caransebeș, jud. Caraș-Severin
Date de contact:
325400  -  CARANSEBEȘ, str. Nicolae 
Titulescu  nr. 1, jud. Caraș-Severin
Tel: 0255/511817, Fax: 0255/515514

NE GĂSIȚI



persoane fără adăpost 
au beneficiat în anul 
2018 de servicii sociale

PERSOANELE 
FĂRĂ ADĂPOST
“Am vârsta de 31 de ani şi sunt plecată de acasă de la 11 ani, 
părinţii mei consumau frecvent alcool, iar violenţa era ceva 
obişnuit pentru noi. Am fost nevoită să locuiesc pe stradă, mă 
adăposteam în scări de bloc, îmi era frică de vagabonzi pentru 
că viaţa pe stradă este dură şi trebuie să fii mereu în alertă. 
�bişnuiam să vând ţigări în pieţe, mai şi cerşeam, iar din banii 
primiţi îmi cumpăram mâncare şi ţigări. Am o fetiţă de 11 ani, 
pentru că nu am avut unde să stau, a trebuit să o las în grija 
altcuiva, dar acum o am lângă mine, prin acest Centru îi pot 
oferi aproape aceleaşi condiţii ca într-o familie normală, vreau 
o altfel de viaţă pentru ea“
beneficiară

“A nu avea acces la o locuire adecvată 
reprezintă o serioasă manifestare a 
excluziunii sociale. Am putea adăuga că 
a nu avea o locuință şi a trăi sub cerul 
liber reprezintă – în opinia noastră – cea 
mai dură formă a excluziunii sociale, 
alături, probabil, de cea a lipsei actelor 

de identitate. Locuința stabilă – în 
sensul de a avea unde să locuieşti, 
nu cu sensul de proprietate, ci de 
stabilitate pe termen mediu, cel puțin – 
reprezintă un element fundamental în 
desfăşurarea tuturor celorlalte activități 
cotidiene legate de activitățile familiale 

comune, petrecerea timpului liber, 
odihnă şi chiar muncă (şi bineînțeles 
multe altele”. 
Persoanele fără adăpost din România- 
o estimare a numărului acestora, 
Adrian Nicolae-Dan și Mariana Dan.
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Pentru a răspunde nevoilor persoanelor 
fără adăpost, am dezvoltat două tipuri 
de servicii: Azilul de Noapte ”Pater 
Jordan” din Timișoara și proiectul de 
economie socială din cadrul Fermei din 
Bacova, prin care se asigură locuri de 
muncă și cazare.

Azilul de noapte ”Pater Jordan” 
Timișoara
Date de contact:
300216 – TIMIȘOARA, str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 50, jud. Timiș
Tel: 0256/456506
E-mail: aziluldenoapte_tm@yahoo.com

Azilul de Noapte a fost înființat în anul 
2000, fiind primul serviciu de acest 
gen din Timișoara, răspunzând unei 
probleme de excluziune socială gravă, 
care se accentuează continuu. Azilul de 
Noapte are o capacitate de 80 de locuri, 
adesea insuficiente pe perioada iernii. 
Pe lângă serviciile de cazare, persoanele 

Centrul de integrare socio-
profesională pentru adulți fără 
adăpost din cadrul Fermei sociale 
”Pater Paulus” din Bacova, jud. 
Timiș 
Date de contact:
305101 – BACOVA, FERMA BACOVA F1, 
jud. Timiș
E-mail: cispafa@yahoo.com

beneficiază de mic dejun și cină, servicii 
de igienizare corporală, servicii de 
consiliere în vederea întocmirii actelor 
de identitate şi obținerea drepturilor 
băneşti cuvenite, servicii de consiliere 
socio-profesională.

NE GĂSIȚI



de femei victime ale 
violenței domestice și 
de copii au beneficiat în 
anul 2018 de servicii 
sociale 

VICTIMELE 
VIOLENȚEI 
DOMESTICE:
“În pofida abuzulului fizic și emoțional, o parte dintre beneficiarele 
noastre se reîntorc la agresor. În cele mai multe cazuri, acest lucru se 
datorează dependenței economice față de acesta, mai ales dacă există 
unul sau mai mulți copii. Femeia agresată are prea puține forme 
de sprijin, în România. Chiar în condițiile în care aceasta lucrează, 
foarte greu reușește să acopere din salariu costurile ridicate ale unei 
chirii. Umilită, cu traume psihice și urme ale rănilor fizice, femeia se 
întoarce la domiciliul agresorului, comportamentul acestuia putând să 
se agraveze în timp, uneori cu consecințe fatale pentru victimă”
angajată

Conform datelor furnizate de 
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, 
în anul 2017 au fost înregistrate 302 
infracțiuni de lovire și alte violențe 
comise între membrii familiei, dintre 
care 274 fiind comise de către 

bărbați. Numărul total al agresorilor 
înregistrați este de 563 de persoane, 
32 dintre aceștia fiind cercetați pentru 
infracțiuni comise contra vieții, 403 
contra integrității corporale sau sănătății, 
42 contra libertății persoanei, 46 

contra libertății sau integrității sexuale, 
24 infracțiuni de trafic și exploatare a 
persoanelor vulnerabile și 16 infracțiuni ce 
aduc atingere domiciliului și vieții private. 
Statistici furnizate de Inspectoratul de 
Poliție Județean Timiș.
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Casa Sfânta Maria a Apostolilor este un 
serviciu pilot la nivel național, singurul 
de acest fel din Timișoara, până la ora 
actuală. Adăpostul poate găzdui 12 
femei, împreună cu copiii lor, pentru o 
perioadă de 60 de zile (în cazul unor 
situații excepționale, perioada se poate 
prelungi cu încă 30 de zile). 

Adăpost pentru femei victime ale 
violenței domestice ”Casa Maria a 
Apostolilor” Timișoara
Date de contact:
Tel: 0724087123
E-mail: adapostfemei@yahoo.com

În cadrul Adăpostului, asigurăm 
servicii de cazare și trei mese zilnice. 
Beneficiarele au totodată acces la 
o gamă mai diversificată de servicii 
suport, precum:  servicii de asistență 
socială, psihologică, servicii de asistență 
medicală de specialitate, sprijin pentru 
identificarea unui loc de muncă și a 

unei locuințe. Organizația noastră 
asigură, prin colaborarea cu firme de 
specialitate, servicii de securitate pe 
întreaga perioadă de sprijin. 

NE GĂSIȚI



de pacienți au beneficiat 
în 2018 de serviciile de 
îngrijire paleativă 

BOLNAVI ÎN 
STADIUL TERMINAL
„E un altfel de psihologie aici. Te adaptezi pe necesităţile şi nevoile 
fiecăruia în parte. Sunt cazuri în care vorbesc doar cu pacienţii, sunt 
situaţii în care nu pot comunica cu pacientul din cauza stadiilor de 
boală, atunci vorbesc cu aparţinătorii, dar sunt situaţii când sunt 
prezenţi şi pacienţii şi familia. Aici, situaţia e ideală. Pentru că de 
regulă este o problemă de comunicare. Familia nu prea ştie cum 
să comunice, pacientul încearcă să îşi protejeze familia cu ultimele 
puteri, iar atunci e suferinţă pe ambele direcţii. Încerc să spun că este 
în regulă să verse o lacrimă, pentru că uneori se feresc să facă asta. 
Familia vrea să spună neadevăruri, cum ar fi «totul o să fie bine» ”
angajată

Cancerul este una din cauzele majore 
de morbiditate și mortalitate pe 
plan mondial, cu aproximativ 14 
milioane cazuri noi în anul 2012. Se 
preconizează ca numărul cazurilor 
noi să crească cu aproape 70% în 
următoarele 2 decenii. Cancerul este 
a doua cauză de mortalitate pe plan 
mondial, și a fost responsabil de 8,8 
milioane decese în 2015. Global, 
aproape 1 din 6 decese este cauzat de 
cancer. Cele mai frecvente cauze de 
deces prin cancer sunt: pulmonar (1,69 
milioane decese), hepatic (788000 
decese), colorectal (774000 decese), 

gastric (754000 decese), mamar 
(571000 decese).

România se situează în Europa, după 
cum urmează: 

• la bărbați: locul 3 la incidența 
cancerelor cavității bucale, faringian 
şi laringian; locul 6 la incidența 
cancerului hepatic; locul 8 la 
incidența cancerului pulmonar; 
locul 10 la incidența cancerului 
pancreatic;

• la femei: locul 1 la incidența 
cancerului de col uterin; locul 6 la 

incidența cancerului hepatic; locul 
8 la incidența cancerului pulmonar;

• la ambele sexe: locul 3 la 
incidența cancerelor cavității 
bucale-faringian; locul 5 la 
incidența cancerului laringian şi 
locul 6 la incidența cancerului 
hepatic.

(cf. Institutul Național de Sănătate 
Publică, ANALIZĂ DE SITUAŢIE 
LUNA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A 
CANCERULUI, Februarie 2018)
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Centrul de îngrijire paleativă de tip 
hospice „Casa Milostivirii Divine” 
din Timişoara dispune de zece paturi 
și oferă servicii medicale paleative 
în principal pacienților cu afecțiuni 
de natură oncologică, aflați în stadiul 
terminal. Echipa Hospice-ului este una 
pluridisciplinară formată din medici 
oncologi, asistente medicale, infirmiere, 
psiholog, asistent social și voluntari.

Centrul de îngrijire paleativă de tip 
hospice „Casa Milostivirii Divine” din 
Timişoara
Date de contact:
300592 – TIMIȘOARA, str. 
Memorandului nr. 84
Tel: 0256/492059
E-mail: hospice.timisoara@gmail.com

NE GĂSIȚI



ADULȚI CU 
DIZABILITĂȚI
Locuință protejată pentru persoane 
cu dizabilități ”Izvorul Vieții” din 
Dudeștii Noi, jud. Timiș

Sunt oferite servicii sociale și programe 
de suport pentru 5 persoane cu 
afecțiuni neuropsihice.

Date de contact:
307041 – DUDEȘTII NOI, Calea 
Timișoarei nr. 15, jud. Timiș
Tel: 0256/378108
E-mail: st.nikolaus60@yahoo.com

Suntem aici pentru toți oamenii!18
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7.Dezvoltarea 
economiei sociale: 
Ferma Pater Paulus 
din Bacova
„Am nevoie de aceste servicii, nu ştiu cât voi sta în acest centru, dar 
vreau să mă redresez din punct de vedere financiar, nu este uşor să 
găseşti un loc de muncă la vârsta mea. Sper încă la ziua în care voi 
redeveni ceea ce am fost, nu vreau să devin o povară pentru nimeni”
D.A 56 ani.

Integrarea pe piața muncii este o 
realitate dificilă atunci când vorbim 
de persoanele fără adăpost. Adesea, 
acestea se lovesc de numeroase 
prejudecăți ale angajatorilor, dar și de 
piedici legate de lipsa unei vieți stabile. 
În mai multe țări europene, aceste 
persoane sunt grupul țintă principal 
pentru proiectele de economie socială, 
care creează oportunități de formare și 
angajare.

Aceasta este și povestea demersului 
nostru de la Bacova, unde dezvoltasem 
o fermă, care producea o parte din 
necesarul de legume și cereale pentru 
serviciile noastre. Dându-ne seama cât 
de dificil este să găsim un loc de muncă 
pentru beneficiarii noștri de la Azilul de 
Noapte, în anul 2007, în colaborare cu 
Direcția Generală de Asistență Socială 

Timiș, am pus bazele Centrului de 
reinserţie socio-profesională în 
ferma „Pater Paulus” din Bacova. În 
felul acesta, am creat oportunități de 
muncă și cazare pentru un număr de 
16 persoane.

Angajații încadrați în programul de 
inserție socio-profesională beneficiază 
de următoarele servicii:
• locuință în pavilioane;
• calificare la locul de muncă;
• masă de prânz, 5 zile pe 

săptămână. De asemenea, 
în fiecare zi angajații primesc 
jumătate de litru de lapte şi pâine;

• servicii de asistență socială, 
consiliere psihologică;

• servicii de îngrijire medicală;
• pentru persoanele cu copii mici în 

îngrijire există posibilitatea de a-i 
lăsa la Centrul comunitar pentru 
copii, ”Casa Pater Berno” din 
Bacova.

De la înființare, 30 de persoane fără 
adăpost au fost angajate în cadrul 
fermei din Bacova. Persoanele în 
dificultate lucrează alături de angajații 
noștri din comunitatea locală, care le 
oferă sprijin în realizarea activităților, 
inclusiv o formare inițială la locul de 
muncă. 

Modelul de inserție adoptat de Federația 
Caritas este cel al unei inserții de 
lungă durată, având în vedere faptul că 
persoanele fără adăpost se confruntă cu 
mai multe tipuri de probleme sociale, 
având nevoie de o perioadă mai mare 
de acomodare socială și profesională.
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8.DARE- proiect european 
pilot pentru inovare socială 
în sprijinul copiilor

Programul Regional D.A.R.E “Dream 
Achieve Realize Express - Educaţie 
și inovare socială în Ucraina, 
Republica Moldova și România 
pentru o viaţă bună pentru copiii 
noștri” este susținut de Caritas Viena 
și se implementează în 9 localități. În 
România, proiectul se desfășoară la Iași, 
Periam (jud. Timiș) și Ojdula (jud. Alba). 
Perioada de implementare este 1 iunie 
2017 – 30 septembrie 2019. 

Programul DARE a apărut ca rezultat al 
unui proces lung de revizuire și reflecție 
între Caritas Austria și partenerii săi din 
Europa Centrală și de Est - România, 
Moldova și Ucraina – privind activitatea 
organizațiilor locale, orientată spre copii 
și tineret. Întrebarea principală care a 
stat la baza acestui proces a fost: “Cum 
am putea îmbunătăți munca noastră 
pentru a oferi o viață / un viitor mai 
bun copiilor noștri?”. Când spunem 
“copiii noștri”, ne referim la cei 4.178 de 
copii și tineri care constituie grupurile 
țintă ale proiectului. În afară de ei, 

programul DARE își propune să implice 
1067 de părinți și comunități mai mari, 
inclusiv 245 de profesori. 

Țările partenere în proiect au un trecut 
comun, în calitate de țări ex-sovietice, 
confruntându-se cu aceleași provocări 
vis-a-vis de sărăcie, excluziune socială, 
lipsa locurilor de muncă, insuficiența 
abilităților parentale, disciplină negativă 
în școli și provocări privind atingerea 
obiectivelor educaționale pentru copiii 
din medii dezavantajate. 

Copiii au o experiență multidimensională 
în sărăcie și vulnerabilitate: ei sunt 
expuși mai multor schimbări în mediile 
în care trăiesc, iar aceste schimbări 
devin factori toxici de stres, mai ales 
atunci când adulții din viața copiilor nu 
reușesc să creeze un mediu stimulativ și 
favorabil pentru dezvoltarea copiilor. 

Copiii și tinerii implicați în 
programul DARE au posibilitatea 
să-și îmbunătățească performanța 

educațională, să preia controlul asupra 
experiențelor lor de învățare și să 
devină cetățeni activi. Pentru a realiza 
acest lucru, capacitățile adulților au fost 
dezvoltate prin intermediul instruirilor 
privind abilitățile parentale și training-
urilor pentru profesori privind metode 
noi de predare. 

În același timp, partenerii DARE au 
posibilitatea de a face schimb de 
cunoștințe și experiență. Cooperarea și 
colaborarea între parteneri sporesc nu 
doar volumul de cunoștințe comune, 
ci  permit, de asemenea, aplicarea unei 
abordări colective față de provocări, 
bazate pe încredere, apropiere și 
empatie între colegii practicieni. 

Principalele componente ale proiectului 
sunt: aplicarea metodologiei inovatoare 
SOLE , implementarea Parlamenului 
Copiilor, organizarea de sesiuni de 
parenting și programe de formare și 
schimb de experiență între parteneri 
internaționali. 



9.Venituri și cheltuieli 
(2018)

Venituri 
totale: 
9.050.591 
lei

Donații: 
5.686.073 lei 

Servicii pentru vârstnici: 
1.915.140 lei  

Servicii socio-educative 
pentru copii: 
1.857.233 lei 

Subvenții de la 
bugetul local: 
1.339.900 lei 

Altele: 
1.604.993 lei

Venituri din activități 
economice: 
901.301 lei 

Servicii pentru victimele 
violenței domestice:

233.602 lei

Servicii pentru 
adulți cu dizabilități: 

272.630 lei 

Servicii socio-
medicale pentru 
bolnavi cronici: 

830.592 lei

Servicii pentru persoane 
fără adăpost: 

944.093 lei

Cheltuieli cu activitatea 
economică: 

1.063.248 lei 

Alte venituri: 
507.882 lei 

Subvenții de la 
bugetul de stat: 

477.080 lei 

Granturi : 92.000 lei

Sponsorizare: 46.355 lei

Cheltuieli 
totale: 
8.721.531 
lei
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10.Finanțatori 
principali 
ai Federației 
Caritas
Interni:
• Episcopia Romano-Catolică Timișoara
• Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș
• Primăria Municipiului Timișoara – Direcția de Asistență 

Socială a Municipiului Timișoara
• Casa de Asigurări de Sănătate Timiș
• Primăria Municipiului Caransebeș
• Primăria Orașului Buziaș
• Primăria Comunei Berzeasca
• Primăria Comunei Coronini

Externi:
• Caritas Graz Seckau – Austria
• Pater Berno Stiftung – SDS München – Germania
• Direkte Hilfe für Kinder in Not – Germania
• Interessengemeinschaft „Hilfe für Nadrag” – Münster 

– Germania
• Familiaren des Deutschen Ordens Bozen – Südtirol – 

Italia
• Aktion Renovabis e.V. – Freising – Germania
• Pfarrgemeinde Ebensfeld - Germania
• Caritas Austria
• DARE - Caritas der Erzdiözese Wien - Austria
• Caritas Esenstadt – Austria
• Kirchengemeinde Meidling – Wien – Austria
• Salvatorianer der Süddeutschen Provinz – Germania
• Salvatorianer der Österreichischen Provinz - Austria
• Caritas Essen – Germania
• Katholische Kirchengemeinde St. Johannes – 

Heidelberg- Germania
• Heidelberg College – Germania
• Geschwister Jeckel Stiftung – Germania
• Förderverein für Kinder in Not – Essen – Germania
• Heiner Buttenberg Stiftung
• Humanitas Aichach Humanitare Hilfe– Germania
• Forderverein Casa Familia e.V. Essen – Germania
•  Altenpflege ohne Grenzen – Austria
• Oswaldstiftung – Germania
• Lionsclub Rottal Inn – Germania
• Dethleff Family Stiftung – Germania
• URBIS Stiftung – Germania
• Freistaat Sachsen – Germania
• Rumänien Aktion des Dekanates Aachen-Nordwest – 

Germania
• Rumänienhilfe Grafenau - Germania
• Autonome Region Tretino-Südtirol – Italia

• Stiftung Südtiroler Sparkasse – Italia
• Caritas Brno – Cehia
• E.S. Dr. Jean Claude Perisset
• Sr. Rosa Mair SDS – Meran Italia
• Chiquita Mischke – Germania
• Asociația Timișoara Gospel Proiect

Finanțatori care au sprijinit înființarea 
serviciilor sociale:
• Caritas Graz Seckau – Austria
• Pater Berno Stiftung – SDS München – Germania
• Direkte Hilfe für Kinder in Not – Germania
• Interessengemeinschaft „Hilfe für Nadrag” – Münster – 

Germania
• Familiaren des Deutschen Ordens Bozen – Südtirol – Italia
• Aktion Renovabis e.V. – Freising – Germania
• Caritas Esenstadt – Austria
• Pfarrgemeinde Ebensfeld – Germania
• Caritas Essen – Germania
• Caritas Austria
• Geschwister Jeckel Stiftung – Germania
• Heiner Buttenberg Stiftung
• Deutscher Caritasverband Freiburg e. V. – Germania
• Portikus Düsseldorf – Germania
• Chiquita Mischke – Germania
• Bruder Franz – Brugger SDS – Austria
• Sr. Rosa Mair SDS – Meran Italia
• Komensky Fond Austria
• Kinder-Alten-und Krankenhilfe für Rumänien e.V. - 

Germania
• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Timiș
• Ordinul Surorilor Franciscane Caransebeș

Finanțatori pentru dezvoltare și 
funcționare:

• Caritas Graz Seckau – Austria
• Pater Berno Stiftung – SDS München – Germania
• Direkte Hilfe für Kinder in Not – Germania
• Interessengemeinschaft „Hilfe für Nadrag” – Münster – 

Germania
• Familiaren des Deutschen Ordens Bozen – Südtirol – Italia
• Aktion Renovabis e.V. – Freising – Germania
• Pfarrgemeinde Ebensfeld - Germania
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• Caritas Austria
• DARE - Caritas der Erzdiözese Wien - Austria
• Caritas Esenstadt – Austria
• Kirchengemeinde Meidling – Wien – Austria
• Salvatorianer der Süddeutschen Provinz – Germania
• Salvatorianer der Österreichischen Provinz - Austria
• Caritas Essen – Germania
• Katholische Kirchengemeinde St. Johannes – Heidelberg- Germania
• Heidelberg College – Germania
• Geschwister Jeckel Stiftung – Germania
• Förderverein für Kinder in Not – Essen – Germania
• Heiner Buttenberg Stiftung
• Humanitas Aichach Humanitare Hilfe– Germania
• Forderverein Casa Familia e.V. Essen – Germania
•  Altenpflege ohne Grenzen – Austria
• Oswaldstiftung – Germania
• Lionsclub Rottal Inn – Germania
• Dethleff Family Stiftung – Germania
• URBIS Stiftung – Germania
• Freistaat Sachsen – Germania
• Rumänien Aktion des Dekanates Aachen-Nordwest – Germania
• Rumänienhilfe Grafenau - Germania
• Autonome Region Tretino-Südtirol – Italia
• Stiftung Südtiroler Sparkasse – Italia
• Caritas Brno – Cehia
• E.S. Dr. Jean Claude Perisset
• Sr. Rosa Mair SDS – Meran Italia
• Chiquita Mischke – Germania

• Smithfield România
• Cottontex Timișoara
• Hartltrans Timișoara
• Werzalit Lugoj
• Farmado SRL Timișoara
• Asociația Timișoara Gospel Proiect

• Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș - subvenții L34/1998 
• Primăria Municipiului Timișoara – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – subvenții L34/1998
• Casa de Asigurări de Sănătate Timiș - contract de finanțare a serviciilor medicale

• Primăria Municipiului Caransebeș - finanțări nerambursabile în baza Legii 350/2005
• Primăria Orașului Buziaș - în baza unui Acord de finanțare
• Primăria Comunei Berzeasca - în baza unui Acord de finanțare
• Primăria Comunei Coronini - în baza unui Acord de finanțare

Donații materiale, cu caracter regulat:

• Katholische Pfarramt St. Maria Meckenbeuren - Germania
• Osteuropahilfe ”Triumph des Herzens» - Elveția
• Rumänienhilfe des Dekanates Grafenau – Germania
• Pfarrcaritas  Aicha Vorm Wald – Germania
• Rumänienhilfe Herbert Becker – Frankfurt
• Landshuter Kommunalunternehmen für Med. Versorgung – Germania
• Caritas Graz – Austria
• Vinzens Gemeinschaft Graz – Austria
• Familia Gert Zieche - Germania
•  Rumänienhilfe der Brandstifter im VED e.V. Albershausen - Germania






