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Prezentarea Organizației

www.caritas-ab.ro

Caritas Alba Iulia...
...de 28 de ani în slujba comunităţii
...610 de angajaţi
...443 de voluntari
...peste 25.000 de beneficiari
...prezentă în 7 judeţe, pe teritoriul
a 123 de autorităţi publice locale

Caritas Alba Iulia
András Ildikó

Misiunea Organizaţiei Caritas Alba Iulia
este promovarea carităţii şi dreptăţii sociale.

Prezentarea Organizației

www.caritas-ab.ro

Organizaţia neguvernamentală şi de utilitate
publică a Arhiepiscopiei Romano Catolice de
Alba Iulia este furnizor de servicii sociale
acreditate.

Obiectivele
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● sprijinirea persoanelor aflate în nevoie în
spirit creștin
● promovarea de concepte şi orientări în
politica socială
●promovarea de concepte şi orientări în
politica socială
● reintegrarea celor săraci şi marginalizaţi
în societate, fără deosebire de naţionalitate,
religie, rasă, sex sau convingeri politice
● dezvoltarea comunitară
● cooperarea cu autorităţile locale,
naţionale şi cu alte organizaţii naţionale şi
internaţionale
● asigurarea unui potenţial uman calificat şi
motivat
● redarea demnităţii umane fiecărei
persoane

Este activ din 1990, a devenit una dintre cele
mai mari organizaţii sociale din Transilvania.
Organizația furnizează servicii, (derulează
proiecte complexe) în domeniul asistenţei
sociale şi alte activităţi, programe pentru toate
categoriile de vârstă fără deosebire de
naționalitate, religie, rasă, sex sau convingeri
politice din oraşe dar mai ales în mediul rural.
Este membru fondator în Confederaţia Caritas
România, reprezent al organizaţiilor Caritas din
România, care la rândul ei este membră în
Caritas Europa (Bruxelles) şi în Caritas
Internationalis (Roma).
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Paragrafe strategice
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Parteneri, Co-participanţi
Creştin
● Exercitarea iubirii şi angajamentul faţă de semenii noştri îl considerăm un stil de
viaţă.
● Fiecare viaţă de om creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu o considerăm
valoroasă şi unică în felul ei.
● Ca precursori autentici ai învăţăturii bisericeşti acţionăm în faţa dreptăţii sociale.

● Susţinem că față de munca de colaborare nu există alternativă.
● Suntem deschişi să colaborăm cu orice organizaţie sau persoană fizică a căror
principii şi valori sunt în concordanţă cu obiectivele noastre.
● Angajamentele parteneriatelor noastre sunt caracterizate prin fiabilitate, coerenţă
şi corectitudine.

Inovator, Deschizător de drumuri
● Participăm în mod vigilent la evenimentele din jurul nostru.
● Ne străduim să oferim sprijinul nostru nevoilor reale apărute într-un mediu în
continuă schimbare.
● Ne străduim să combinăm prin soluţii creative şi inovatoare intenţiile umane cu
calitatea profesională.

Reflexiv, Auto-reflexiv
● Deciziile şi acțiunile noastre sunt evaluate în mod constant pe seama efectelor şi
consecinţelor acestora.
● La orice nivel de organizare creăm cadrul şi posibilitatea de confirmare şi corecţie.
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Principalele activităţi

www.caritas-ab.ro

Îngrijirea bolnavilor

www.caritas-ab.ro

● asistență medicală şi socială pentru pentru bolnavi, vârstnici imobilizaţi la pat sau la
domiciliu
107
Localități deservite ( consilii locale)
181
Numărul angajaților
4.082
Numărul de beneficiari
280.303
Numărul de vizite la domiciliu
692.309
Km parcurși la beneficiari
147.832
Îngrijire medicală
456.475
Îngrijire de bază
94.961
Ajutor menajer

● Îngrijirea bolnavilor
● Îngrijirea vârstnicilor
● Sprijin pentru copii și tineri
● Sprijin pentru persoane cu dizabilităţi
● Sprijinirea integrării sociale a romilor
● Programe de instruire şi formare
● Voluntariat
● Dezvoltare rurală
● Economie socială
● Promovarea politicilor sociale

Îngrijirea bolnavilor
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Cu ajutorul Programului de îngrijire la

Principalele obiective ale programului este
păstrarea, îmbunătățirea sau remedierea
stării de sănătate, asigurarea accesului la
serviciile de sănătate și sociale, pentru a
asigura și a păstra pe cât posibil o viață
independentă.

domiciliu, persoanele bolnave, vârstnice au
șansa de a rămâne în propriul lor mediu, în
casele lor, chiar și pentru perioada când sunt
bolnavi și trebuie îngrijiți.

Programul are un rol important în
antrenarea responsabilității şi participării
familiilor, al comunităţilor locale și al
factorilor de decizie în procesul de asistenţă,
centrată pe oameni, printr-o cultură
empatică, bazată pe servicii.

Persoanele care nu își pot satisface nevoile
fundamentale, prin acest program beneficiază
de servicii speciale, iar aparținătorii primesc
sprijin în îngrijirea celor dragi, contribuind
astfel la îmbunătățirea calității vieții.

Prin acestea oferim nu doar o calitate
societală și umană, ci și posibilitatea de a
plănui și de a realiza un sistem de asistență
sustenabil din punct de vedere economic.

Serviciul se concentrează pe individ, pe ,,om".

Îngrijirea bolnavilor
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Servicii oferite:
• Servicii de îngrijiri medicale (pe baza prescripției medicale): monitorizarea
parametrilor fiziologici, injecţii, pansamente, cateterisme, prevenirea şi
tratamentul escarelor de decubit, prevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare
şi osteo-musculo-articulare, mobilizări, etc.
• Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală (baie generală/parțială,
îmbrăcare / dezbrăcare, schimbarea lenjeriei de pat, scimbarea
scutecului), igiena eliminărilor, hrănire, servicii de reabilitare şi adaptare a
ambientului la nevoile speciale al persoanei vârstnice/cu dizabilități.
• Servicii de suport: efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj(curățirea
locuinței, spălarea hainelor, ajutor in servirea mâncărurilor, etc.), activităţi de
administrare şi gestionare.
• Servicii sociale: efectuarea anchetelor sociale la domiciliul fiecărui beneficiar,
informare și consiliere socială oferit atât asistaților cât și aparținătorilor acestora,
colaborare cu alte organizații vizând extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor în
beneficiul asistaţilor.
• Închiriere articole de îngrijire, ajutătoare de mers.
Serviciile noastre sunt asigurate in funcție de nevoile individuale, identificate
printr-o evaluare socio-medicală completă, iar furnizarea serviciilor se realizează
pe baza planului individualizat de asistență și îngrijire, cu acordul și participarea
beneficiarului/aparținătorului și cu consimțământul formal al acestuia.
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● dezvoltarea competenței de mişcare (Kinaesthetics), în centre de zi la
Miercurea Ciuc, Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc – 178 de beneficiari; dezvoltarea
mișcării individual la domiciliu – 21 de pacienți
Mişcarea este fundamentul vieţii. Sensibilizarea percepţiei mişcării şi
dezvoltarea competenţei motorii la orice vârstă poate avea un impact sustenabil
asupra promovării sănătății, a dezvoltării și a învățării. Kinaesthetics poate ajuta
în descoperirea de noi posibilităţi de mişcare, în abordarea durerilor de spate, a
contracturilor musculare sau a altor disfuncții corporale, în menținerea mobilităţii
și independenţei la vârstă înaintată, dar și în dezvoltarea creativităţii şi
flexibilităţii individuale în diferite situaţii.

● serviciu de intermediere al bolnavilor
(medici de familie, medici de specialitate,
laboratoare, transportatori, cazare)
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Serviciu social acordat în comunitate
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● asistenţă comunitară rurală, sprijin persoanelor din comunităţile izolate – Trei
Fântâni, Ghiduţ, Păuleni, Valea lui Pavel, Recea, Pintic şi Hagota (jud. Harghita)
● Servicii oferite:
Asigurarea accesului la asistență
medicală, achiziţionarea
medicamentelor;
Servicii sociale de bază;
Consultanţă în cazuri administrative;
Diseminarea informaţiilor sociale şi
comunitare către locuitori;
Accesul la servicii de transport în
comun;
Transportul, reparația aparatelor de uz
casnic;
Activități de dezvoltare comunitară;
Ajutor la accesul la alte servicii
(sociale, culturale etc.).

Centrul „Sfântul Luca”, Odorheiu Secuiesc

www.caritas-ab.ro

● Asigură o legătură între spital şi îngrijirea la domiciliu – 73 de pacienţi au
beneficiat de serviciu,
● Capacitatea centrului: 32 locuri
● Beneficiarii serviciilor sunt pacienți adulți fără deosebire de sex,
naționalitate, religie, stare socială, suferind de boli cronice progresive,
incurabile sau ameninţătoare de viaţă, care au simptomatologie necontrolată
şi/sau suferinţă psiho-socială sau spirituală.

Sprijin pentru copii și tineri
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● centre de educare şi dezvoltare timpurie pentru copii cu vârsta de 0-3-6 ani şi nu
numai în 6 localităţi din jud. Mureş şi în 7 localităţi din jud. Harghita – 1.080 de copii
cu familiile lor
● Asistenţă Familială, activităţi pentru copii şi tineri din mediul rural în judeţele
Mureş, Harghita şi Covasna – în total 1.426 de beneficiari

Căminul de Vârstnici „Sfânta Elisabeta”, Gheorgheni
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Funcționează din 1996
Capacitatea căminului:159 persoane din care 65 cu boala Alzheimer
Servicii oferite: îngrijire corporală, sufletească; activități pentru menținerea și
dezvoltarea capacităților fizice și mentale, ergoterapie, impulsuri pentru o viață
socială activă, ocazii de distracție și excursii

Îngrijirea vârstnicilor
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● Căminul de Vârstnici „Sfânta Clara”, Sânzieni (CV) – 16 de locuitori
● Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice „Casa Providenţei”, Valea Izvoarelor
(MS) – 18 de beneficiari
● Centrul de Zi pentru Vârstnici „Maica Tereza”, Tîrgu-Mureș cu diverse activități
pentru prevenirea singurătății – 126 de persoane vizitează lunar centrul
● Asistenţă Familială, activități şi grupuri de suport pentru vârstnici în orașe și zone
rurale:13 localități, 280 persoane în județul Harghita

Sprijin pentru persoane cu dizabilități
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● Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Sf. Augustin, Miercurea Ciuc – 26
de tineri
● Grupa de suport a adulților cu dizabilități, Sânsimion – 7 persoane
● Centru de zi pentru copii cu dizabilități Márton Áron, Gheorgheni (HR) – 72 de copii
● Centrul de dezvoltare Sf. Ana, Odorheiu Secuiesc – 16 de persoane
● activități pedagogice și conductiv educative după metoda Pető
● Organizarea conferinței anuale de specialitate; grup
de sprijin pentru părinți în jud. Harghita
În total 203 de beneficiari.
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Programe de integrare pentru romi
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Sprijin pentru persoane cu adicţii
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● centre de zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate la in judetul

● program de consiliere pentru persoane cu adicții: consiliere individuală, activităţi în

Harghita

grup, programe preventive, organizare de exerciţii spirituale pentru persoane cu

● educaţie after school

adicţii şi familiile lor – 151 de beneficiari

grupuri săptămânale de alfabetizare şi de dezvoltare a aptitudinilor de bază pentru
părinţi
● organizarea ocazională de evenimente ex. Ziua Internaţională a Romilor;

Programe de instruire şi formare
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● Şcoala Caritas și programul de dezvoltare comunitară rurală pentru formarea
profesională oferă o gamă largă de cursuri acreditate în domeniul social, medical,
agricol și nu numai – în total 965 de participanți
Şcoala Caritas:
curs de îngrijitor bătrâni,curs de îngrijitor copii, curs de calificare în meseria de
infirmier, curs de îngrijitor persoane cu handicap, curs de prevenire Burn-out, curs de
formare managerială, curs de pregătire continuă în îngrijirea paliativă, curs infirmieri,
curs kinaesthetics, curs de pregătire continuă în îngrijirea specială a rănilor.

Voluntariat
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● Young Caritas – promovarea voluntariatului şi programe de sensibilizare pentru
tineret
● recrutarea şi implicarea voluntarilor în activităţi caritabile şi sociale cu scopul
ajutorării nevoiaşilor
● asigurarea unui cadru instituţionalizat pentru activităţile voluntarilor
În total 443 de voluntari activi, la aceste programe au participat 6.795 de persoane.

Programul de dezvoltare comunitară rurală
îngrijirea copitelor la bovine;construcţii din baloţi de paie;construcţii pentru uscarea
furajelor;prepararea pâinii de casă în cuptoare tradiţionale cu
lemne;apicultură;procesarea laptelui;prepararea hranei pentru animale;îngrijirea
pomilor fructiferi
● Case de studii: Casa Jakab Antal din Miercurea Ciuc, Casa de Studii Sfântul Benedict
din Gheorgheni (jud. Harghita)

Dezvoltare rurală
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Economie socială
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● consiliere specializată

● activități de logistică, transporturi de ajutoare umanitare interne şi externe, 3 unităţi

● fermă model, promovarea meseriei de fermier

la Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi Sfântu Gheorghe – 67 de transporturi, 4.410 de

● formare profesională, practică în agricultură la ferme model din Europa occidentală

persoane ajutate

● atelier de prezentare de prepararea cașcavalului

● Carishop - rețea de magazine în ideea economiei sociale, 21 de magazine
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Proiecte majore

●

Caritas friends – campanii

www.caritas-ab.ro
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United Networks - iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor

marginalizate (Grant SEE 2009-2014)

campania 2% pentru Caritas! 2% pentru
Ei! – în urma căreia s-au strâns 129.878 de
lei pentru oameni aflaţi în nevoie
●

●

Centru de zi destinate copiilor cu probleme sociale, educaționale (FAER)

●

Amenajare, construcţie Centru de Dezvoltare Sfântul Augustin, Miercurea Ciuc

Un milion de stele pentru nevoiaşi – în
2017 acţiunea de solidaritate a fost
organizat în 18 de localităţi cu peste 4.700
de participanţi care au donat 41.095 de lei

(Renovabis)

●

●

Modernizarea Casei Jakab Antal, Miercurea Ciuc (BGA)

●

Locuinte amenajate pentru persoane varstnice (14 locuri) – Miercurea Ciuc

Colecta de Sfânta Elisabeta – organizată
în bisericile romano-catolice pentru
educația copiiilor defavorizați, s-au strâns
225.522 de lei
●

Jubileu, conferință

Conferințe, evenimente
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În 2017 serviciul de îngrijire la
domiciliu a împlinit 20 de ani. Primele
centre au fost la Aiud şi Deva. În 1998 se
înfiinţează şi la Odorheiu Secuiesc, în 1999
la Tîrgu Mureş și în 2001 se deschide
centrul de la Miercurea Ciuc, unde în urma
unui proiect se dezvoltă reţeaua de
îngrijire la domiciliu pe întregul judeţ.
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●

Conferința Împreună pentru persoanele
cu dizabilități a fost organizată în Miercurea
Ciuc a unsprezecea oară. Au participat
reprezentanți ai unor asociații și
profesioniști care lucrează în domeniu,
părinții și aparținători ai persoanelor cu
dizabilități.
●

Conferinţa internaţională Îngrijire şi
calitatea vieţii cu participarea a peste 120
de persoane din ţară şi din străinătate
●

www.caritas-ab.ro

Mulțumesc pentru atenție!
0732-830059
ildiko.andras@caritas-ab.ro
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