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De 15 ani împreună!

Viziune & Misiune

Sprijinim în mod caritabil și fără discriminare

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea derulează proiecte, programe și servicii sociale integrate 
care răspund inovativ necesităţilor familiilor aflate în dificultate, persoanelor fără adăpost și 
vârstnicilor.

Promovând voluntariatul, Asociaţia Caritas Eparhial Oradea susţine valorile creștine și educarea 
populaţiei spre caritate. Organizaţia are filiale regionale și subfiliale, se autosusţine financiar, 
contribuie la dezvoltarea locală și regională, este credibilă și vizibilă în comunitate.

Scopul Asociaţiei este exclusiv umanitar, constând în acordarea unui sprijin eficient prin donaţii 
în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii, diferitelor categorii sociale 
defavorizate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, în vederea 
creșterii șanselor beneficiarilor în a redobândi independenţa și controlul asupra propriei vieţi, 
de a veni în sprijinul acoperirii nevoilor de bază și de a îmbunătăţi calitatea vieţii.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea aplică 

un management eficient, având o echipă 

cu aptitudini în diverse domenii, motivată 

și închegată, care se formează continuu.
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De 15 ani împreună!
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PSS Virgil Bercea

Mesajul Episcopului

Prin prezența sa vie, Caritas Eparhial Oradea, de-a lungul celor 15 ani de 
misiune în Eparhia noastră, ne amintește mereu și în fiecare zi de cuvintele 
Mântuitorului din Evanghelia după Matei: „pe săraci îi aveți pururea cu voi 
…”. Da, în fiecare zi, îi întâlnim pe săraci pe toate drumurile noastre, iar prin 
toată munca desfășurată de Asociația Caritas se încearcă, atât cât se poate, 
să îi mângâiem pe cei dezmoșteniți ai sorții și să le dăm o rază de lumină și 
de bucurie.

Trăim vremuri în care fragilitatea, sărăcia, singurătatea ating tot mai multe 
persoane și vedem, la fiecare pas, oameni care au nevoie de o mână întinsă, 
de o masă caldă, de un loc unde să-și trăiască bătrânețile fără griji. An de 
an ați oferit cu generozitate aproapelui nostru, prin grija voluntarilor, a 
educatorilor, a donatorilor, a bunilor noștri credincioși și a tuturor celor 
agregați în aceste structuri: un blid de zeamă și un codru de pâine, o masă caldă 
și servicii medicale, o haină și un loc de educație pentru a preveni abandonul 
școlar și familial și atâtea și atâtea alte ajutoare, știute și neștiute... Mari și 
minunate lucruri ați făcut pentru că în acești ”fraţi ai Mei prea mici”, zice 
Domnul, care erau ”flămânzi și însetați și străini” l-ați văzut pe Cristos căruia 
i-ați dat ”să mănânce și … să bea și … i-ați primit” (cf. Mt. 25, 35 -40). 

Ne rugăm mereu atunci când celebrăm Calea Crucii în timpul Postului Mare, 
o rugăciune tare frumoasă, care aș dori să fie și rugăciunea dumneavoastră 
zilnică: „Isuse, eu ți-aș ajuta bucuros să duci crucea, dar acum nu o mai porți. 
Poartă însă cruce grea toți cei necăjiți, bolnavi și săraci. Mă voi sili să-i ajut 
pe aceștia cât mai mult, pentru că Tu ai zis că ceea ce am făcut unuia dintre 
aceștia, Ție ți-am făcut și vei răsplăti în ziua judecății”.

Să știți și să aveți convingerea că ceea ce faceți pentru aproapele, pentru 
Domnul faceți și El nu va întârzia să vă răsplătească. Iar la ceas aniversar doresc 
să vă mulțumesc din suflet fiecăruia în parte, părintelui Olimpiu Todorean, 
președintele Caritas Eparhial Oradea, coordonatorilor Departamentelor, 
voluntarilor, donatorilor și tuturor oamenilor de bine care în acești ani au 
dăruit și s-au dăruit pentru alții. 

„De 15 ani împreună” pentru aproapele nostru, pentru comunitate, pentru 
Biserică, pentru Domnul. Mari și minunate lucruri ați făcut în toți acești 15 
ani și pentru acestea vă mulțumesc și vă laud și vă binecuvântez!

Vă port în rugăciune mereu!

„Pe săraci 

îi aveți

pururea

 cu voi” 
(Mt. 26,11)
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De 15 ani împreună!
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Pr. Olimpiu Todorean

Cuvântul Președintelui

În luna decembrie a anului 2004 am înființat, la propunerea 
PSS Virgil Bercea, Asociația Caritas Eparhial Oradea care își va 
începe efectiv activitatea în luna ianuarie 2005.

Anul 2005
Am fost printre primele ONG-uri care am derulat campania 1%. 
Am organizat campania pentru fetițele siameze. Am solicitat 
ca în fiecare an să se organizeze o colectă specială, în Duminica 
Samarineanului Milostiv, în toate parohiile Eparhiei de Oradea. 
Am stabilit o legătură cu Caritas Rimini, din Italia, reprezentată 
de Don Renzo Gradara. În octombrie, ne-am afiliat Confederaţiei 
Caritas România. Din anul 2005 și până în prezent am organizat, 
în fiecare an, colecta de Paști la bisericile greco-catolice din 
Oradea și colecta de Crăciun la supermarketurile din Oradea. 
Am primit de la Episcopia Greco-Catolică de Oradea un teren 
pentru construirea unei case pentru persoanele în vârstă. Am 
înființat o firmă, SC DONUM SRL, al cărei acționar unic am 
devenit.

Anul 2006
Crește numărul angajaților și al colaboratorilor, au fost 
introduse servicii noi, au fost organizate cursuri de formare. 
Am creat o bază de date a persoanelor sărace din comunitate, 
realizându-se peste 200 de anchete sociale. Am introdus 
serviciul Bunul Samarinean prin care se distribuiau alimente și 
îmbrăcăminte la 150 de familii nevoiașe. Am organizat colecta 
de alimente la bisericile din Oradea. Din 16 octombrie am 
înființat serviciul O masă caldă pentru cei săraci ce se distribuia 
la 30 de persoane, oameni ai străzii. Am înființat programul 
Prieteni pentru un zâmbet. Am deschis un magazin cu vânzare 
de obiecte bisericești. În luna decembrie are loc pentru prima 
dată Ziua Voluntarului Caritas. La sfârşitul anului 2006 am avut 
înscrişi, pe bază de contract, 69 de voluntari.

Anul 2007
În acest an o realizare majoră a fost elaborarea Strategiei de 
dezvoltare organizaţională în urma cărei s-a conturat  Misiunea 
şi viziunea organizației. Am continuat și am îmbunătăţit 
programele existente, dar, în acelaşi timp, anul 2007 a fost şi 

Cu aceasta nu ne 

lăudăm singuri

iarăși înaintea

voastră, ci vă dăm

un temei de laudă

cu privire la noi…
(2 Cor. 5,12) 
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De 15 ani împreună!

Pr. Olimpiu Todorean
Președinte

anul schimbării şi dezvoltării pentru noi: resursele și personalul 
au crescut, reușind astfel derularea unor proiecte noi: Responsabil 
pentru cartierul meu, Reciclarea - o alternativă, Formare de 
voluntari, Din nou împreună cu 2%, Sponsorizare prin contabili. 
Ne-am bazat activitatea, în special, pe contribuţia celor 114 
voluntari.

Anul 2008
A fost anul realizării pe deplin a obiectivelor propuse în 2007.

Am realizat fundația casei ce va fi destinată persoanelor 
vârstnice. Am acreditat programele consacrate ale organizației. 
Am deschis Librăria Gutenberg. Am deschis o croitorie. Ca în 
fiecare an, cei care ne-au fost alături au fost voluntarii: 74.

Anul 2009
Pentru Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a fost un an plin de 
provocări.
În luna februarie, am deschis Centrul de Îngrijire la domiciliu. 
Echipa Caritas Eparhial Oradea a ajuns să numere, după 4 ani de 
activitate, 12 angajaţi şi 125 de voluntari, a căror activitate se 
desfășura în 8 departamente.

Anul 2010
A fost pentru organizaţie anul investiţiilor majore.

Am construit parterul și etajul I la casa pentru persoanele 
vârstnice, ”Casa Frențiu”. Am demarat construcția centrului 
social din Oradea. A însemnat de asemenea o recunoaştere 
a capacităţii organizaţiei prin acreditarea a încă două servicii 
sociale: Centrul de Îngrijire la Domiciliu: Servicii de îngrijire 
şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice şi Servicii 
pentru persoane cu handicap, precum şi încheierea unui 
contract de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Bihor. A reprezentat pentru Departamentul de Proiecte o 
activitate intensă. Au fost scrise 11 proiecte, iar implementarea 
celor aprobate a însemnat diversificarea activităţii organizaţiei.
Activitățile au fost posibile prin implicarea activă a unui număr 
de 113 voluntari.
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Anul 2011
În luna martie, la Sâniob, am elaborat Planul strategic 
organizaţional pentru următorii 3 ani.

În luna septembrie am inaugurat Centrul Social ”Maria Rosa” 
care cuprinde: Cantina Socială, Dușurile Sociale, Centru de 
Cazare pentru mame adolescente și Centrul de Zi pentru copii  
„Gabriele”. Am realizat etajul II, mansarda şi acoperişul la ”Casa 
Frențiu”. Am fost ajutați de 95 de voluntari.

Anul 2012
În Caritas aveam 12 angajaţi care au oferit servicii unui număr 
tot mai mare de persoane.

Declaram deseori: 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, uneori, ceea ce reuşim să 
ştim despre voluntarii sau donatorii noştri este doar că vor să 
ajute. Și 198 voluntari ne-au fost de mare ajutor.

Anul 2013
Am continuat serviciile înființate în anii anteriori: Centrul 
de Îngrijire la Domiciliu; Cantina socială; Centrul de Zi 
“Gabriele”. 141 de voluntari au sprijinit, prin munca lor, toate 
activitățile desfășurate.

Anul 2014
Asociaţia are 4 servicii acreditate, funcţionale, Serviciul 
Cantina Socială; Serviciul Centrul de Zi; Serviciul de Îngrijire 
şi Asistenţă Socio–Medicală pentru Persoane Vârstnice şi 
Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă Socio  - Medicală pentru 
persoane cu Handicap. Am înfiinţat un nou serviciu neacreditat, 
“Serviciul de Sprijin pentru Familii aflate în Dificultate”, 
destinat familiilor nevoiaşe. Ne-am extins serviciile sociale 
preluând un Centru de Zi pentru Copii din localitatea Ioaniş, 
jud. Bihor.

Am demarat construcția unui bloc cu 10 apartamente destinat 
tinerilor defavorizaţi. Am avut alături 169 voluntari.

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

Pr. Olimpiu Todorean
Președinte

Anul 2015
Am implementat, pentru prima dată, un proiect pe fonduri 
europene: „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”, 
finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de aproape 500.000 
euro. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu SC Public 
Euroconsulting SRL. În cadrul proiectului, am înființat o firmă 
de construcții SC CEO CONSTRUCT SRL și o firmă de vânzare 
haine second hand, SC CEO STORE SRL. Am creat astfel 15 noi 
locuri de muncă pentru persoane vulnerabile din comunitate. În 
al 10-lea an de activitate am inaugurat, în luna septembrie, un 
bloc cu 10 apartamente, Blocul DAR, destinate familiilor tinere, 
fără posibilităţi financiare. Am avut 165 de voluntari.

Anii 2016 și 2017
Povestea noastră a continuat….
Am păstrat și îmbunătățit: Serviciul Cantina Socială; Serviciul 
de îngrijire și asistență socio-medicală la domiciliu pentru 
persoane vârstnice; Serviciul Centrul de Zi pentru copii 
,,Gabriele”; Centrul de Zi pentru copii din Ioaniș. Am promovat 
voluntariatului în liceele din Oradea. În anul 2016, am avut 285 
de voluntari și, în 2017, am avut 290 de voluntari.

Anul 2018
A fost anul inaugurărilor.
În aprilie, am inaugurat Centrul rezidențial „Casa Frenţiu”. 
În noiembrie, am inaugurat o clădire nou construită pentru 
Centrul After School, ”Sfântul Martin”, în localitatea Ioaniş, 
județul Bihor.  Din păcate, anul 2018 a fost și anul închiderilor 
unor servicii și activități economice: după 9 ani de activitate, 
am fost nevoiți să suspendăm Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă 
Socio – Medicală pentru Persoane Vârstnice şi Serviciul de 
Îngrijire şi Asistenţă Socio - Medicală pentru persoane cu 
Handicap; după 7 ani de activitate, am fost nevoiți să închidem 
Centrul de Zi pentru copii, „Gabriele”, din Oradea; după 14 
ani de activitate, am fost nevoiți să suspendăm activitatea la 
S.C. Donum S.R.L; după 12 ani de activitate, am fost nevoiți să 
închidem Librăria „Gutenberg”; dar, am continuat cu celelalte 
servicii: Centrul Social „Maria Rosa”; Blocul de locuințe 
sociale, ”Blocul DAR” și Centrul rezidențial pentru persoane 
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De 15 ani suntem 

împreună!

Vă mulțumim!

în vârstă ”Casa Frențiu”. În anul 2018 am avut 245 de voluntari.

Anul 2019
În acest an am continuat proiectul ”Reţeaua organizaţiilor şi a 
specialiştilor implicaţi în furnizarea de servicii în comunităţi 
de rromi”, demarat în anul 2017. Am organizat în luna martie 
o serie de întâlniri la care au participat peste 130 de persoane 
– asistenţi sociali, cadre didactice, lucrători din servicii sociale, 
rromi, nerromi din ţară sub moto-ul: Femeia rromă - între 
prejudecată şi destin. În luna mai am organizat, împreună cu 
Caritas Catolica și Confederația Caritas România, Caravana de 
voluntariat și asistență umanitară. În luna iunie am organizat 
sesiunea de lucru: Diversitatea – Realitatea noastră; în luna 
noiembrie am demarat proiectul socio-educaţional „Uniţi 
pentru comunitate”, susţinut de Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
ce se va derula pe toată perioada anului şcolar 2019-2020, în 
parteneriat cu 7 licee orădene. În anul 2019, 114 voluntari au 
ales să sprijine comunitatea în care trăiesc.

Anul 2020 a fost un an de încercare pentru fiecare dintre noi, 
un an în care a trebuit să ne depăşim propriile limite şi să ne 
adaptăm din mers noilor cerinţe impuse de contextul social 
pandemic.

La sfârșitul anului 2020 Asociația Caritas Eparhial Oradea are 
două servicii licențiate: Serviciul Centrul rezidențial ”Casa 
Frenţiu”, respectiv Serviciul social Cantina socială; un Centru 
After School, ”Sfântul Martin” în Ioaniș; două noi servicii: CEO 
CATERING respectiv CEO STUDENT și cinci departamente: 
Departamentul de asistență socială, Departamentul de 
voluntariat; Departamentul de fundraising; Departamentul 
economic; Departamentul de proiecte și programe și 
Departamentul financiar contabil.

Despre activitatea din anul 2020, mai pe larg, veți găsi informații 
în acest Raport Anual cu care venim înaintea dumneavoastră.

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!
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Adela Popa-Ghițulescu

Cuvântul Directorului executiv

Anul 2020 este un an pe care cei care l-au trăit nu îl vor uita 
niciodată. Anul 2020 va rămâne în memoria colectivă anul 
pandemiei, al stărilor de Urgență, al stărilor de Alertă. Un an 
caracterizat de izolare și distanțare fizică, un an caracterizat de 
teamă, necunoscut, incertitudini. Un an în care, fiecare dintre 
noi, am pierdut, la nivel personal, atât de multe.

Dar anul 2020 a fost marcat și de multe alte lucruri: de familii 
care au petrecut mai mult timp împreună, de comunități în care 
solidaritatea s-a născut aparent de nicăieri, de timp pentru 
lucrurile pentru care nu am avut niciodată timp, dar și de multe 
alte redescoperiri și bucurii.  Și pentru noi, familia Caritas, anul 
2020 a fost un an cum nu a mai fost altul.

Anul care a marcat 15 ani de activitate a Asociației Caritas 
Eparhial Oradea a început în forță, cu planuri de schimbare, de 
îmbunătățire, de adaptare, de creștere. Chiar din luna ianuarie 
a fost lansat noul brand Caritas Eparhial Oradea și noul site 
pentru o prezentare reîmprospătată a imaginii sale: nouă și 
modernă.

Odată cu intrarea în starea de Urgență, organizația s-a 
mobilizat, a luat toate măsurile de siguranță necesare pentru 
angajați și beneficiari și a răspuns în continuare, prompt, 
nevoilor beneficiarilor. Se spune că orice criză ori te omoară, 
ori te face mai puternic. Pe noi, ne-a făcut mai puternici. 

Principala noastră grijă a fost, pe tot parcursul anului, soarta 
beneficiarilor noștri. 
 
Am căutat soluții pentru copiii care frecventează Centrul After 
School de la Ioaniș care, odată închise școlile, nu au putut păstra 
legătura cu școala: am achiziționat tablete pentru fiecare 
beneficiar al centrului, iar pe perioada vacanței de vară am 
lucrat cu ei pentru a recupera materia pierdută în anul școlar 
încheiat în izolare. 

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

Adela Popa-Ghițulescu

Ne-am întrebat cum poate fi carantina pentru cei a căror casă 
este strada și am rămas aproape de beneficiarii cantinei sociale. 
Ne-am dus noi cu mâncare la ei când aceștia nu se puteau 
deplasa din cauza carantinei, pentru a servi masa de prânz.

Ne-am preocupat permanent pentru sănătatea fizică și psihică a 
vârstnicilor pe care îi găzduim în ”Casa Frențiu”. A fost instituită 
carantina, dar am rămas aproape prin voluntarii noștri care le-
au trimis filmulețe de încurajare și de susținere vârstnicilor. 
Angajații au respectat protocoalele stricte de igienă și sănătate 
pentru a reduce la minim orice risc de îmbolnăvire.
 
Se cuvine, așadar, să mulțumesc.

Recunoștința mea se îndreaptă, în primul rând, către tot ceea 
ce asociația a realizat în anul 2020, către colegii mei. Nici un 
serviciu nu ar fi funcționat și nu ar fi fost posibil fără implicarea 
lor, fără renunțările personale pe care le-au făcut.

Apreciez exemplul dat de președintele organizației care, ca 
întotdeauna când a fost nevoie, și-a suflecat mânecile și a dat o 
mână de ajutor acolo unde a fost nevoie. Cel mai bun exemplu 
este întotdeauna cel personal și s-a văzut din plin în anul 2020. 

Mulțumesc echipei ”Casei Frențiu” care a intrat în carantină 
totală atunci când li s-a cerut și care, pe tot parcursul anului, 
nu și-au făcut doar datoria, ci au știut să zâmbească, să explice 
reguli de distanțare și să încurajeze beneficiarii, chiar dacă erau 
și ei cu gândul la cei dragi de acasă. 

Mulțumesc personalului de la Cantina Socială, în primul rând 
asistentului social care și-a căutat beneficiarii pe străzi, să le 
ducă mâncare pentru a nu suferi de foame.

Mulțumesc colegilor de la Centrul After School ”Sfântul Martin” 
din Ioaniș care și-au petrecut vacanța de vară nu în tabără cu 
copiii,  ci predându-le; care și-au adaptat activitatea de la centru 
și nu doar i-au ajutat pe copiii cu temele, să își facă lecțiile, ci 

Director executiv
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au predat, au descărcat fișe, au trimis temele copiilor la doamnele 
învățătoare. 

Mulțumesc colegilor și colaboratorilor din echipa de proiecte 
care au fost flexibili în privința programului de lucru și cu ajutorul 
cărora am reușit să scriem un număr mare de cereri de finanțare. 

Pentru anul 2021, ne propunem să revedem strategia de dezvoltare 
organizațională, să elaborăm și să implementăm ”Standardele 
de management” și ”Politicile de protecție a copilului și a 
persoanei adulte vulnerabile”.

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

Departamentul de
asistenţă socială

Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie 
socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate 
în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective 
pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi 
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Profesia de asistent social are la bază valori şi principii 
fundamentale: justiţia socială, demnitatea şi unicitatea 
persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, 
confidenţialitatea, importanţa relaţiilor interumane, 
furnizarea serviciilor, cu competenţă, în beneficiul clienţilor. 
Aflaţi în serviciul unor cauze demne, asistenţii sociali trebuie 
să aibă în vedere permanenta interacţiune dintre cei doi 
factori; individul şi mediul lui de viaţă, socio-economic, politic, 
cultural, familial, moral etc., posedând cunoştinţe atât despre 
dezvoltarea lui umană, despre personalitatea lui, cât şi despre 
contextul socio-cultural şi moral în care el trăieşte.

Menirea asistenţei sociale este de a asigura accesul acelor 
persoane care nu se pot adapta prin forţe proprii la societatea 
în care trăiesc, a celora care nu se pot bucura de drepturile 
fundamentale precum: cel de a beneficia de o alimentaţie 
corespunzătoare, de un adăpost decent, de servicii de îngrijire 
a sănătăţii, igienă, educaţie, de o sursă stabilă de venit şi de 
posibilităţi de autorealizare. Misiunea asistenţei sociale este de 
a interveni în favoarea persoanelor defavorizate, marginalizate 
sau cu risc de excluziune socială, prin oferirea de sprijin pentru 
obţinerea condiţiilor unei vieţi decente şi prin susţinerea 
dezvoltării propriilor lor capacităţi şi competenţe, în vederea 
integrării lor sociale corespunzătoare.

Prin serviciile de asistenţă socială oferite de organizaţia 
noastră se răspunde profesionist şi integrat următoarelor 
nevoi: lipsa hranei, lipsa îmbrăcămintei, lipsa documentelor 
de identificare, lipsa informării cu privire la drepturile legale, 
lipsa unui sprijin în situaţii de criză, lipsa accesului la condiţiile 
minime de efectuare a igienei corporale.

În prezent, Departamentul de asistenţă socială îşi desfăşoară 

Teodora BODA
Coordonator

„Nimic nu ne face 
mai necesari în 
lume ca iubirea 
ce-o avem pentru 
semenii noştri.”
J. W. Goethe
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activitatea în cadrul Centrului Social “Maria Rosa”, în interiorul căruia este amplasat serviciul 
social reacreditat Cantina Socială. Toate acţiunile asistenţei sociale trebuie să conducă la 
creşterea demnităţii şi a capacităţii de autodeterminare a persoanelor. Beneficiarii serviciilor 
sociale trebuie să contribuie şi ei, în măsura posibilităţilor, la propria lor  bunăstare, prin 
participarea la luarea deciziilor care îi privesc în mod direct şi prin respectarea şi asumarea acestor 
decizii, atât cât este cu putinţă. Munca specialiştilor care lucrează direct cu beneficiarii este 
sprijinită constant de Departamentul de Voluntariat şi Departamentul de Proiecte şi Fundraising 
în asigurarea resurselor necesare prestării serviciilor sociale.

Activitatea Duşurilor sociale are ca scop facilitarea accesului săptămânal la duş pentru 
persoanele fără adăpost, în vederea menţinerii igienei corporale, în condiţii adecvate. În mod 
obişnuit, beneficiarii primesc materiale sanitare şi de igienă, necesare şi un schimb de haine 
curate, adecvate sezonului şi nevoilor individuale.

Pe lângă activităţile care vizează acoperirea nevoilor de bază, persoanele fără adăpost au acces 
la activităţi primare de specialitate care vizează redobândirea independenţei şi reintegrarea în 
societate: activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup, activităţi 
de informare despre drepturi şi obligaţii; servicii de consiliere, măsuri şi acţiuni de urgenţă în 
vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză etc. În context pandemic, activitatea Duşurilor 
sociale a fost sistată, conform cerinţelor impuse de autorităţi privind distanţarea fizică. 

În fiecare an de activitate se poate observa continuitatea, îmbunătăţirea și dezvoltarea serviciilor 
oferite.

Acest lucru poate fi urmărit la o analiză mai detaliată a primului program cu care a pornit asociaţia 
la drum, în 2006, când s-a venit în sprijinul persoanelor fără adăpost doar prin distribuirea unei 
mese calde zilnice.

Mâncarea a fost distribuită în caserole. Persoanele fără adăpost au servit mâncarea în parc, sub 
balcoane, în gări. În timp, din distribuirea mesei calde am dezvoltat un serviciu care facilitează 
redobândirea independenţei şi menţinerea unui nivel de trai decent. Drumul parcurs între 2006 
– 2019 este caracterizat de dezvoltarea eficientă a resurselor prin care am reuşit să răspundem 
la nevoile specifice categoriilor de beneficiari pe care îi asistăm. 

Anul 2020 a fost un an care a presupus adaptare la schimbările bruşte prin care am trecut. 
Acomodarea la noile situaţii a presupus mobilizări imediate de resurse financiare şi umane, 
respectând totodată măsurile de igienă suplimentare atât de necesare pentru a ne proteja.

Am rămas alături de beneficiarii noştri, care au găsit sprijin pentru a depăşi mai uşor dificultăţile 
lor. Astfel, în cursul lunii aprilie, în urma solicitărilor venite din zona Beiuș, au fost identificate, 
prin implicarea preoților din protopopiatul Beiuș, 88 de familii care aveau nevoie de sprijin. S-au 
distribuit peste 150 de pachete cu produse alimentare, dar și alte bunuri necesare: produse de 
igienă, scutece pentru copii.

Această distribuire a fost posibilă prin ajutorul nemijlocit oferit de PSS Virgil Bercea, prin 
Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea. Părintele protopop Zima Zorel 
ne-a mărturisit: „Salutăm gestul Asociației Caritas Eparhial Oradea, care a inițiat această împlinire 
evanghelică de azi. Mulțumim din suflet și dorim inițiatorilor și beneficiarilor un Paște Binecuvântat, 
trăit zilnic prin speranță, credință și iubire.” 

Caritas Eparhial Oradea
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Proiectul „Sprijin pentru familii aflate în dificultate” pe care îl desfășurăm s-a dovedit, încă o 
dată, a fi de un real folos pentru familiile monoparentale, pentru familiile care sunt afectate de 
efectele pandemiei și care, cu greu, reușesc să asigure un minim necesar copiilor.

Atât în cursul lunii aprilie, cât și în lunile iulie și decembrie, cele 15 familii pe care le susținem au 
primit produse de igienă, produse alimentare și obiecte de mobilier (pat, dulapuri, televizoare) 
care să crească calitatea vieții acestor familii care se confruntă cu situații grele, pe care nu le pot 
gestiona. Un scaun cu rotile, precum și scutece pentru adulți și copii, au ajuns la cei care aveau 
cea mai mare nevoie de aceste ajutoare. Feedback-urile primite sunt de fiecare dată înălțătoare: 
de la „Mulțumesc”-urile nenumărate, la aprecieri care ne-au surprins prin impactul pe care l-au 
avut asupra noastră, angajați și voluntari ai asociației: „Nu îmi vine să cred că voi chiar existați 
și chiar îi ajutați pe cei săraci! Am mai auzit despre voi, dar acum, că vă și văd, nu-mi pare real că 
este într-adevăr așa cum am auzit! Să vă fie de bine și să aveți Sărbători frumoase!” 
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Tot în cursul lunii aprilie, în cadrul acestui proiect, copiii din baza de date a asociației au primit, 
datorită bunăvoinței celor de la Asociația Kiwanis Art, pachete-surpriză, care să le aducă un strop 
de bucurie în așa vremuri tulburi. Astfel, familiile la care au ajuns aceste pachete au descoperit 
produse alimentare, dulciuri pentru cei mai mici dintre beneficiari, produse de igienă, dar și: 
căni, esență de propolis, creioane ceramice, blocuri pentru desen. 

Asociația Caritas Eparhial continuă să găsească soluții pentru ca cei aflați în imposibilitatea de 
a se autogestiona; în acest sens, la sfârșitul lunii aprilie, printr-o mobilizare reușită de resurse 
umane și financiare, s-au pregătit și s-au distribuit pachete cu alimente familiilor din localitatea 

Departamentul de asistență socială

Caritas Eparhial Oradea
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Ioaniș, ai căror copii frecventează Centrul After School „Sfântul Martin”. Astfel, cei peste 60 
de copii și, implicit, familiile lor au primit pachete consistente cu produse alimentare, dulciuri, 
dar și scutece, pentru a putea face față mai ușor perioadei pandemice. De asemenea, au primit 
și tablete, spre sfârșitul verii, pentru a putea  ține pasul cu noul mod de predare a cursurilor 
școlare. 

Începând cu luna noiembrie, asociația a răspuns afirmativ la solicitarea de a ne ocupa, săptămânal, 
de cumpărăturile necesare unei doamne de 85 de ani. Locuiește singură și nu mai are capacitatea 
fizică necesară desfășurării acestei activități, datorită vârstei înaintate și problemelor de 
sănătate pe care le are.
 
Prin toate acestea, am încercat să oferim sprijin acolo unde este nevoie și să ne implicăm în 
societate pentru ameliorarea efectelor negative pe care le-am văzut cu toții, mai ales în an 
pandemic.

Pentru anul 2021, ne propunem să continuăm să le oferim suportul legal, moral şi afectiv de 
care au nevoie pentru a-şi depăşi situaţiile de dificultate. Dorim să le oferim încrederea că şi 
în potenţialul propriu stă „cheia” de reorganizare a propriilor vieţi. Suntem aici pentru fiecare 
în parte, dorim să îi vedem independenţi, stabili din punct vedere material şi financiar şi îi vom 
ajuta, atât cât este necesar, pentru a păşi din nou pe un drum mai sigur.
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Serviciul
Cantina socială

Asistent social practicant
Teodora BODA Anul 2020 a fost un an de încercare pentru fiecare dintre noi, 

un an în care a trebuit să ne depăşim propriile limite şi să ne 
adaptăm din mers noilor cerinţe impuse de contextul social pan-
demic.

Cu atât mai mult, beneficiarii serviciilor noastre sociale au avut 
nevoie de sprijin constant pentru a suporta mai bine schimbările 
bruşte prin care au trecut. Pierderea locurilor de muncă (a unora 
dintre ei) şi pierderea persoanelor dragi au lăsat urme puternice 
care au destabilizat și mai mult traiul lor deja incert, adâncind 
mai mult temerile şi grija zilei de mâine.

Prestarea serviciilor sociale, în cadrul Cantinei sociale, este 
ghidată de principiile aprobate pe baza Ordinului nr. 29/2019 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acre-
ditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, per-
soanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de pro-
tecție a copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, 
serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

Selectarea beneficiarilor Cantinei sociale se realizează conform 
criteriilor obiective ale organizaţiei noastre; astfel, solicitantul 
serviciilor sociale este eligibil dacă îndeplineşte minim trei con-
diţii din lista criteriilor de selecţie:

Caritas Eparhial Oradea
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• Persoane fără adăpost sau cu domiciliul instabil;
• Persoane bolnave cronic;
• Persoane vârstnice;
• Persoane singure;
• Persoane al căror venit nu depăşeşte 250 lei lunar;
• Persoane ale căror cheltuieli de întreţinere depăşesc veniturile şi /sau asigurarea hranei zilnice 
pune în pericol stabilitatea financiară;
• Imigranţi – persoane al căror domiciliu nu este în localitatea Oradea sau în România, dar temporar 
stau în localitate/ ţară şi nu dispun de resursele necesare asigurării unui minim cotidian;
• Există dorinţa de colaborare, de implicare activă şi de mobilizare a resurselor interioare pentru 
ieşirea din impas.
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Primele trei luni ale acestui an au decurs în mod 
obişnuit, beneficiarii venind şi intrând în sala de 
mese, pentru a servi mâncarea caldă pregătită în 
bucătăria proprie a cantinei, de către bucătarul 
nostru. 

Am avut alături de noi o practicantă, studentă a 
Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, specializarea 
Asistenţă Socială, care şi-a redactat lucrarea de li-
cenţă dezvoltând problematica oamenilor străzii, 
în context actual.

Anchetele sociale s-au desfăşurat aşa cum este fi-
resc, reuşind astfel să înţelegem mai bine condiţi-
ile de trai pe care le au beneficiarii, problemele cu 
care se confruntă, precum şi posibilităţile lor de a 
progresa. 

Odată cu sfârşitul lunii martie, când starea de Ur-
genţă datorată pandemiei a fost anunţată, ne-am 
asumat să rămânem alături de beneficiarii servici-
ilor noastre sociale, astfel că, până în 15 mai, când 
s-a trecut la starea de Alertă, s-a continuat activi-
tatea în bucătăria cantinei, pregătindu-se mânca-
rea pentru beneficiari. 

Odată cu începutul stării de urgenţă şi până în 
starea de alertă, din solidaritate cu cei lipsiţi de 
resurse financiare cu care ar fi putut suporta mai 
uşor contextul pandemic, pizzeria Black Wolf din 
Oradea a ales să ofere pizza, săptămânal, benefi-
ciarilor. Bunăvoinţa celor de la pizzerie a continu-
at şi în starea de alertă, astfel că, o dată la două 
săptămâni, beneficiarii au primit paste pregătite 
special pentru ei. 

Recunoștința beneficiarilor a fost, nu doar o dată, 
redată prin cuvinte care exprimau bucuria lor: „Nici 
nu mai știu de când nu am mai mâncat pizza. Și ce 
bună a fost! Eu nu-mi permit să-mi cumpăr, deși îmi 
place.”, „Mulțumim, a fost delicios, ne bucurăm de 
fiecare dată când primim paste!”, „Mama mea, care 
nu a mâncat aproape deloc în ultimele zile, acum 
a reușit să se hrănească mai bine.”, „Pastele de azi 
au fost extraordinare! Mulțumim pentru ceea ce 
faceți pentru noi, Domnul să vă binecuvânteze!”.

O nouă provocare, o nouă reuşită: am dus fiecărui 

Caritas Eparhial Oradea
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beneficiar, acolo unde se afla, mâncarea caldă, de luni până vineri, în caserole de unică folosinţă. 
Am avut alături un voluntar care a ales să se dedice acestei cauze, pe toată perioada stării de ur-
genţă. 

Nu mai puţin de 2.200 de porţii de mâncare caldă (supă, felul doi şi pâine) au primit beneficiarii 
cantinei sociale în acest interval.

Întrucât nu au mai putut avea loc discuţiile din biroul de asistenţă socială, am menţinut constant 
legătura telefonic (cu cei care au un telefon) cu beneficiarii noştri, am căutat permanent să comu-
nicăm şi să rămânem împreună în aceste momente grele pentru care, nu de puţine ori, s-au găsit 
soluţii practice care să îmbunătăţească calitatea vieţii acestora. Astfel, în cursul acestui an, unii 
dintre beneficiari au reuşit să obţină o locuinţă socială, alţii au parcurs paşii necesari, sub îndru-
marea noastră, pentru a se interna în centre unde pot primi ajutor medical specializat, conform 
problemelor de sănătate pe care le au; nu le-a fost uşor să renunţe la libertatea fără limite pe care 
o aveau însă au înţeles că au nevoie de supraveghere permanentă şi de intervenţii imediate privind 

starea sănătăţii lor, astfel că, deşi le-a fost greu să se conformeze, au acceptat să se interneze şi să 
primească ajutor specializat.

Un moment aparte este Sărbătoarea Învierii Mântuitorului; nu am putut continua tradiţia prânzu-
lui festiv, când eram obişnuiţi să ascultăm secvenţe din vieţile beneficiarilor noştri, să oprim puţin 

26



Serviciul Cantina socială

timpul în loc pentru a povesti cu beneficiarii, să avem invitaţi care să ne ajute să îi servim şi cu 
care să ne bucurăm împreună pentru că suntem alături de cei singuri, de cei fără adăpost. Ne-am 
adunat energia şi cele mai senine gânduri şi am mers la fiecare în parte, pentru a le oferi un meniu 
de sărbătoare. Bucuria şi recunoştinţa lor au fost pe măsura străduinţei noastre de a le oferi ceva 
special: „Mulțumim ție și Caritas-ului pentru că ne aveți în grija voastră!”, „Ești o binecuvântare pentru 
noi, iartă-ne dacă îți greșim cu una, alta!”, „Eu vă aștept în fiecare zi...” 

După jumătatea lunii mai şi până în prezent, beneficiarii au venit la cantină, unde au primit hrana 
în caserole de unică folosinţă, nefiind permis accesul în sala de mese, pentru a se sta la masă. În 
intervalul 18 mai 2020 – 31 decembrie 2020, numărul total de porţii distribuite a fost de 7.315. Un 
sprijin deosebit de util în cursul anului 2020 a fost cel oferit de voluntarii asociaţiei, care au găsit 
timp şi curaj să ne fie alături la oferirea hranei pentru beneficiari. Pe timpul verii, aproape zilnic 
au venit la cantină şi s-au implicat în mod responsabil atât pentru ei cât şi pentru cei din jurul lor.

Vremurile grele din acest an au tulburat vieţile noastre şi am fost puşi în situaţii cărora a fost nevo-
ie să ne adaptăm: restricţiile care au generat izolare, separare de cei dragi ai noştri, frământările, 
toată panica și nesiguranța zilei de mâine au generat, pe de altă parte, dezvoltarea solidarității 
între semeni. Am învățat că a dărui celor sărmani este un proces ale cărui rezultate se măsoară cu 
sufletul. O colaborare reușită, în acest sens, a fost cea cu Banca pentru Alimente Oradea, care 
ne-a susținut constant în vederea unui plus al hranei pentru beneficiarii serviciilor noastre sociale. 
Fructe, iaurturi și gustări dulci au întregit meniul zilnic oferit beneficiarilor noștri. 

Treptat, am reuşit să reluăm discuţiile la sediul cantinei,  pt care i-a marcat pozitiv pe beneficiari; 
simţeau nevoia să comunice, să fie ascultaţi, să primească ajutor în continuare. Unii dintre benefi-
ciari au obţinut indemnizații pentru însoțitor, în grija lor aflându-se persoane cu diferite grade de 
handicap. Stabilitatea financiară pe care o pierduseră i-a determinat să apeleze la noi, pentru o 
perioadă limitată de timp, respectiv până la ieşirea din situaţia de dificultate în care se aflau. 

Astfel, şi-au redobândit stabilitatea financiară. Alţii au reuşit să obţină o locuinţă socială, de care 

Caritas Eparhial Oradea
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sunt foarte mândri, dar şi îngrijoraţi totodată, pentru că achitarea cheltuielilor lunare este o presi-
une asupra posibilităţilor financiare limitate pe care le au.
                    
În luna iulie a acestui an, sediul cantinei a fost renovat, proces care a durat până la jumătatea lunii 
august, fiind astfel mult îmbunătăţite condiţiile pe care le putem oferi beneficiarilor, atunci când 
accesul în sala de mese va fi din nou posibil. 

În intervalul mai – august 2020, lunar 30 per-
soane au beneficiat de serviciile noastre şi da-
torită subvenţiei primite de la Direcţia de Asis-
tenţă Socială Oradea, subvenţie în cuantum de 
10.150 lei, în baza Convenţiei definitive pentru 
acordarea de servicii sociale de asistenţă socială 
nr. 10076, încheiată la data de 16.04.2020 între 
Consiliul Local al Municipiului Oradea, Direcţia 
de Asistenţă Socială Oradea şi Asociaţia Cari-
tas Eparhial Oradea. În perioada subvenţionată, 
precum şi în luna decembrie (când am primit o 
subvenţie pentru pachetele de Crăciun, în cuan-
tum de 2.000 lei, în baza H.C.L. 920/26.11.2020, 
între Consiliul Local al Mun. Oradea, Direcția de 
Asistență Socială Oradea şi Asociaţia Caritas 
Eparhial Oradea) 50 de persoane diferite, be-
neficiari ai serviciului Cantina socială, au găsit 
sprijin la noi, primind masa caldă.

Ultimele luni ale anului au decurs în acelaşi ritm. 
La jumătatea lunii octombrie, un beneficiar, de-
păşit financiar de situaţia dificilă în care se afla, 
ne-a cerut sprijinul pentru a o putea înmormân-
ta pe partenera sa din ultimii 12 ani. Cu eforturi 
şi cu interes din partea asociaţiei, acest fapt s-a 
putut realiza, printr-o colaborare eficientă între 
asociaţie şi beneficiar, respectiv firma de pom-
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pe funebre. Totodată, luna octombrie 2020 ne-a adus bucuria obţinerii reacreditării serviciului 
social Cantina socială.

Jumătatea lunii noiembrie ne-a adus prilejul de 
a oferi beneficiarilor noștri articole de lenjerie 
personală, marcând astfel Ziua Internațională 
pentru Eradicarea Sărăciei. Din nou, am fost ne-
voiți să renunțăm la prânzul la care eram obiș-
nuiți să fim împreună cu alți invitați și, drept ur-
mare, am ales să le oferim alte lucruri utile. 

Luna decembrie a fost o lună a bucuriei şi pen-
tru cei mai sărmani dintre noi; au primit pachete 
cu mai multă mâncare, dulciuri şi fructe pentru 
sărbători, au primit geci şi încălţăminte pentru 
sezonul rece, dar şi mănuşi, căciuli, ciorapi şi ar-
ticole de lenjerie corporală, pentru a suporta 
mai uşor temperaturile scăzute. Aceste daruri 
au fost posibile şi datorită donatorilor, care se 
implică şi se preocupă să le ofere beneficiari-
lor cantinei sociale lucruri folositoare, pe care 
aceştia nu şi le pot achiziţiona.

Deşi am fost nevoiţi din nou să renunţăm la tra-
diţia mesei festive de Crăciun în cadrul cantinei, 
deşi contextul pandemic şi măsurile restrictive 
impuse nu ne-au permis să stăm împreună şi să 
ne bucurăm de această sărbătoare, am reuşit 

Caritas Eparhial Oradea
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totuşi să le aducem zâmbete, să îi surprindem şi să îi ajutăm să creadă că totul va fi bine şi că greul 
prin care trecem acum cu toţii este mai uşor de suportat atunci când nu suntem singuri şi avem 
cui cere ajutor. În asentimentul nostru, acela de a fi alături de cei singuri și de cei care nu au po-
sibilitatea de a-și asigura o hrană consistentă la ceasuri de sărbătoare, am primit o sponsorizare 
consistentă din partea Asociației ”CLUBUL LIONS” Oradea. Uimirea și bucuria beneficiarilor noștri 
s-au putut observa în privirile lor recunoscătoare pentru faptul că sunt oameni care se gândesc la 
ei și, mai mult decât atât, îi ajută în mod discret și necondiționat. 

O activitate inovativă pe plan local este cea numită Duşurile sociale şi are ca scop facilitarea ac-
cesului la duş pentru persoanele fără adăpost, în vederea menţinerii igienei corporale, în condiţii 
adecvate. Beneficiarii primesc materiale sanitare de igienă necesare şi un schimb de haine curate, 
adecvate sezonului şi nevoilor individuale. Programul Duşurilor sociale s-a desfăşurat aşa cum 
beneficiarii erau obişnuiţi, de la începutul anului până la sfârşitul lunii martie.

56
acte&contracte

70
informări

85
duşuri efectuate

29
solicitări

9.515
porții distribuite

125
pizza

680
porții paste

Sperăm ca anul 2021 să ne ofere posibilitatea de a fi cât mai mult cu putinţă alături de beneficiarii 
noştri! Ne propunem ca, în fiecare an, să continuăm să-i ajutăm cât mai eficient pe cei neajutoraţi, 
pe cei care nu ştiu cum să procedeze pentru a-şi rezolva problemele şi pentru a ieşi din situaţiile de 
dificultate cu care se confruntă. În acest sens şi noi, angajaţi ai asociaţiei, ne formăm continuu din 
punct de vedere profesional prin participarea noastră la diverse cursuri care ne ajută să creştem 
calitatea serviciilor sociale pe care le oferim.

Nu toate se rezolvă odată cu trecerea timpului, sunt probleme şi situaţii care rămân şi se agravea-
ză de la an la an, însă noi suntem aici pentru fiecare persoană care este depăşită de greutăţile pe 
care le are şi sperăm să ajutăm, atât cât este necesar, cât mai multe persoane, pentru a-şi redo-
bândi controlul asupra propriei vieţi. Avem încredere că anul 2021 va fi un an în care vom şti să 
răspundem mai bine nevoilor urgente ale persoanelor vulnerabile cu care lucrăm şi pentru care 
suntem aici, luând obstacolele ivite drept provocări care, odată acceptate, devin acţiuni reuşite 
care ne lasă în suflet mulţumirea că, atât cât depinde de noi, putem ajuta la creşterea calităţii celor 
sărmani de lângă noi!

În acest interval au fost efectuate 85 de duşuri, de către 17 persoane diferite.  Începând cu sfâr-
şitul lunii martie şi până în prezent, acest serviciu oferit lor a fost sistat, respectându-se astfel 
măsurile de distanţare fizică impuse de pandemie. Distribuirea de haine a continuat, ei primind 
constant hainele de care au nevoie. În cifre, anul 2020 s-a concretizat în: 29 de solicitări noi; 56 
de contracte şi acte adiţionale; 70 de informări privind serviciile noastre sociale; 85 de duşuri 
efectuate de 17 persoane diferite; numărul total de porţii distribuite: 9.515, 125 pizza, 680 
porții paste.
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Serviciul Centru
Rezidențial „Casa Frențiu”

Bunicii... Seniorii noștri...

Bătrâneţea poate fi definită ușor drept „etapa 
de viaţă” cea mai completă, cea mai încărcată de 
semnificaţii, iar îmbătrânirea este singurul mijloc 
de a trăi un timp dens prin valorificarea experienţei 
acumulate.

În acest context, am conștientizat necesitatea 
înființării unei rezidențe pentru bătrâneți fără griji 
și am demarat construcția Centrului Rezidențial 
“Casa Frențiu”. În cursul anului 2018 a fost finalizat 
și dat în folosință, fiind primul concept rezidențial 
de lux care respectă standardele în materie de 
îngrijire în sensul Legii nr.19/2018 privind aprobarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2016 
pentru modificarea și completarea legii nr. 17/2000 
privind asistența socială a persoanelor vârstnice. 
Destinată persoanelor vârstnice autosuficiente care 
vor să evite singurătatea și izolarea socială, procesul 
îmbătrânirii fiind corelat viabilității serviciilor sociale 
pentru persoanele de vârsta a III-a, având drept scop 
o bună îngrijire și orientarea acestora spre activități 
prin care se validează utilitatea și apartenența în 
viața socială.

Dacă la nivelul anului 2019 centrul avea 15 beneficiari, 
finalul anului 2020 a adus un plus de diversitate și 
armonie prin creșterea numărului de beneficiari la 
31.

Centrul Rezidențial ”Casa Frențiu” este soluția ideală 
atunci când vârsta începe să se împotrivească viselor, 
o rezolvare pentru problemele asociate bătrâneții, 
având privilegiul de a dărui o grijă sporită celor ce își 
privesc senectutea ca un lung prilej de a se bucura de 
viață.

Coordonator

Martin Buxbaum

Miruna MOZA

„Unii oameni, 

indiferent cât de 

mult îmbătrânesc, 

nu-și pierd niciodată 

frumusețea, ci doar 

și-o mută de pe fețe în 

inimile lor.” 

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

* Îngrijire personală;
* Asistenţă pentru sănătate;
* Recuperare / reabilitare funcţională;
* Viaţă activă şi contacte sociale;
* Integrare/reintegrare socială;
* Asistenţă în caz de deces.

Serviciile sociale acordate 

de Centru Rezidențial

”Casa Frențiu” sunt:

Aceste servicii sunt acordate prin pachete de servicii, care sunt Standard, Silver și Gold în 
funcție de nevoile identificate în urma evaluării complexe a beneficiarului de către echipa 
multidisciplinară formată din medic, asistent medical, asistent social și psiholog.

La ”Casa Frențiu” avem un scop și o misiune bine definite, ne dorim să îmbunătățim calitatea 
vieţii beneficiarilor, să asigurăm tuturor rezidenților noștri o viaţă demnă şi o bătrâneţe liniştită 
prin sprijinirea socializării/resocializării, îngrijirea medicală adecvată, respectiv prin acordarea de 
servicii diferenţiate pentru fiecare beneficiar aparte, realizând astfel prevenirea marginalizării şi 
izolării sociale. Acest rol este îndeplinit de cei 18 angajați, după cum urmează: 1 manager centru, 
1 asistent social, 1 psiholog, 1 administrator clădire, 5 asistente medicale, 1 tehnician maseur, 1 
tehnician nutriționist, 2 bucătari, 2 infirmieri, 2 îngrijitori și o spălătoreasă.

Starea de bine a rezidenților noștri este sursa noastră de energie, a personalului Centrului. 
Mărturiile rezidenților ne conferă satisfacția lucrului bine făcut:

”Îmi place aici! Suntem bine îngrijiți, 
atenți cu noi, mâncarea este foarte 

bună, personalul este minunat. A fost un an 
greu, îmi lipsesc plimbările în parc, dar vom 
trece peste aceste momente împreună.” 

Alexandru Raveica, rezidentă

”Realitatea este că am venit aici de 
bunăvoie, copiii mi-au spus că este 

decizia mea. Am decis să vin aici, la ”Casa 
Frențiu”, unde îmi place foarte mult, 
personalul este foarte amabil, mâncarea 
este bună, dacă mă doare ceva primesc 
ajutor imediat și asta contează foarte mult. 
Vă mulțumesc că aveți grijă de noi. Sunt 
mulțumită și împlinită sufletește” 

Țoca Ana, rezidentă

”Îmi place totul aici, personalul este 
așa… cu vorbă bună, cu zâmbetul pe 

buze.” 

Creț Ana, rezidentă
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Anul 2020 a fost un an plin de încărcare emoțională cum nu a fost în alți ani, pentru rezidenții 
Centrului care nu au putut fi alături de cei dragi în timp de Sărbătoare, fiind sistate pe tot parcursul 
pandemiei vizitele celor dragi sau plimbările în oraș. Dar toate aceste lipsuri au fost compensate 
de personalul Centrului care a făcut tot posibilul ca emoțiile și dorul simțit de rezidenți să nu fie 
atât de intens, au empatizat cu bunicii și au organizat activități de socializare împreună, serile 
erau mai frumoase petrecute alături de aceștia în curtea centrului, nu au lipsit nici jocurile de 
societate, remi, domino, table, cărți și ping-pong. Dorul era alinat de acele conversații scurte cu 
aparținătorii pe tableta pusă la dispoziție special pentru ca beneficiarii să îi poată vedea pe cei 
dragi ai lor; astfel a fost creat un cadru temporal în care timpul a prins aripi și a zburat nesimțit.

Eforturile au fost mari, grijile nenumărate, dar privind în urmă putem afirma că toate aceste 
eforturi au meritat a fi depuse, pentru sănătatea noastră și a beneficiarilor,  în atât de intens, au 
empatizat cu bunicii și au organizat activități de socializare împreună, serile erau mai frumoase 
petrecute alături de aceștia în curtea centrului, nu au lipsit nici jocurile de societate, remi, 
domino, table, cărți și ping-pong. 

Serviciul Centru Rezidențial „Casa Frențiu”

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

Ziua de 1 Martie 
”Dragobetele” şi ”Mărţişorul” au fost sărbătorite printr-un moment artistic care a cuprins 
muzică populară, melodii de dragoste, recitări şi un recital al Corului ”General Traian Moşoiu”, 
prin organizarea specială a doamnei Mioriţa Săteanu. Repertoriul corului a cuprins cântece de 
petrecere, îndrăgite melodii din lucrările cunoscuţilor compozitori şi interpreţi români, şlagărele 
timpului de altădată şi melodii populare transpuse în partituri pentru corul bărbătesc de către 
prof. Ioan Fluieraş, dirijorul corului. Poeţii consacrați din judeţul Bihor: Ioana Precup, Aurel 
Horgoş, Pascu Hetes au recitat din volumele proprii de poezii. S-au mai recitat poezii de către 
Aneta Cozma, ale lui Mihai Eminescu, şi de către Maricica Muţ, din volumul de poezii ale lui Pascu 
Hetes, precum şi din poeziile Mariei Mihaela Dindelegan, de către Doina Iliescu.

27 Februarie 2020
Moment decisiv pentru beneficiarii Centrului Rezidențial ”Casa Frențiu”, fiind restricționat 
accesul persoanelor din exterior exceptând personalul angajat, respectiv au fost suspendate pe 
perioadă nedeterminată ieșirile rezidenților, exceptând urgențele medicale.

6-7 Ianuarie
Am sărbătorit împreună cu beneficiarii Boboteaza și ”Sfântul Ioan Botezătorul”. Preotul casei a 
ținut slujba religioasă, apoi a sfințit beneficiarii, camerele acestora și întreaga clădire.

1 Ianuarie
Sărbătorirea Anului Nou: intrarea în anul 2020 mai curajoși, mai plini de viață și mai înțelepți cu 
un an (se zice că înțelepciunea vine odată cu albirea părului).

În întâmpinarea primăverii, rezidenții au primit câte un mărțișor original, confecționat de 
mânuțele harnice și iscusite ale Grupei ”Albinuțelor” din cadrul Liceului Greco-Catolic “Iuliu 
Maniu”; în acest context, străduința celor mici, sub  îndrumarea a doamnelor educatoare, a ajuns 
concretizată în acest simbol care aduce zâmbete senine și bucurie doamnelor care au primit cu 
drag și emoție mărțișoarele “albinuțelor”.

Mesajul care s-a dorit a fi transmis enunță un gând devenit realitate, și anume acela că în fiecare 
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“Din albul fulgilor de nea, 
Și din a soarelui sclipire, 
 Îți dăruiesc un mărțișor, 
Aducător de fericire! 
E mic și neînsemnat, 
Dar plin de bucurie! 
E gândul nostru cel mai curat, 
Care se-ndreaptă către... CASA FRENȚIU!”

8 Martie 
Ziua femeii a fost celebrată prin cântece și multă voie bună.

Luna Aprilie 
A fost dedicată sufletului, astfel am „pătimit” suferințele Domnului Isus și am sărbătorit Învierea 
din morți a Celui ce este Veșnic Viu.

Odată cu cerul senin al primăverii, la ”Casa Frenţiu” prinde viaţă şi curtea centrului rezidenţial; 
aflându-ne în permanentă căutare de activităţi diverse care să umple acest timp al aşteptării veşti-
lor bune privind restricţiile impuse, am considerat util ca, împreună cu beneficiarii noştri, să ame-
najăm un colţ de grădină care să ne asigure un minim de legume.

Dat fiind că grădinăritul este o activitate îndrăgită de rezidenţii noştri, ideea s-a concretizat repe-
de şi frumos, astfel că au fost plantate peste 60 de răsaduri de roşii cherry, roşii ţărăneşti, ardei, 
gogoşari, căpşuni şi arpagic.

Serviciul Centru Rezidențial „Casa Frențiu”

5 Martie 
Pregătirea unor mici atenții de 8 Martie - prin implicarea a două doamne rezidente, s-au cusut șor-
țuri, batiste și bavetici pentru toate doamnele din Centru rezidențial.

suflet de copil există noțiunea de “bunică” - persoana care, nu de puține ori, oferă atât de multă 
răbdare și dragoste puiuților aflați la primii pași în viață:

Unul dintre rezidenții Centrului a oferit câte un 
fir de lalea tuturor doamnelor. 

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

Ziua de 1 Mai 
A fost sărbătorită cu nelipsiții mici, precum și alte bunătăți culinare, care au completat atmosfera 
de picnic de care am avut parte împreună: rezidenții și personalul centrului sau, altfel spus, FA-
MILIA care se formează cu fiecare zi care trece, mai ales acum în această stare de urgență când 
personalul centrului, în ture de 14 zile, stă zi și noapte alături de rezidenți.

Ziua de 7 mai
A fost o zi de neuitat pentru că alături de noi au fost și voluntarii noștri, ”eroii” noștri, în plină 
pandemie, și i-am simțit aproape, chiar dacă unii dintre ei erau la mare distanță. Voluntarii, prin 
videoclipuri realizate de ei, din camera sau biblioteca lor, au trimis căldura lor sufletească bunicilor 
noștri, i-au încurajat să fie răbdători, să continue să zâmbească, să nu își piardă speranța și să aibă 
încredere că, în curând, se vor revedea cu cei dragi ai lor.

Acum, când nu mai pot să joace șah, remi, table sau să iasă la plimbare în parc, așa cum obișnuiau 
atunci când erau vizitați de către voluntari, se pot vedea doar online, bunicii au fost încântați de 
această alternativă, răspunzând afirmativ la propunerea făcută de unii voluntari, aceea de a avea 
discuții pe diferite teme de istorie sau istoria artelor. Reacțiile lor, la vizionarea filmulețelor, au 
fost identice ce cele pe care le au bunicii când își revăd nepoții după multă vreme: lacrimi de bu-
curie și zâmbete. Astfel, voluntarii le-au făcut rezidenţilor Casei Frenţiu ziua de 7 mai 2020 mai 
frumoasă, au readus zâmbete pe chipul lor, iar „bunicii” i-au acceptat să le fie „nepoți ”, așa cum 
era rugămintea unuia dintre voluntari. 
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Ziua 1 Iunie 
Sărbătorită altfel. În 2020, sărbătoarea copiilor de pretutindeni ne-a găsit în aceeași stare de aler-
tă în care ne aflam de aproape trei săptămâni. În acest an, personalul ”Casei Frențiu” au devenit 
COPIII, pentru că s-au simțit privilegiați de privirile și strângerile de mână primite de la seniorii 
noștri, de cuvinte timide, dar sincere care ne-au arătat că suntem și noi, personalul de la centrul 
rezidențial, în gândurile lor de grijă: “Până la cât rămâi azi cu noi?”, “Ce-ți fac copiii? Ai mei sunt mari 
deja, am și nepoatele mari ca tine!”... În ochii lor, toți suntem copii și mulți dintre “bunicii” noștri au 
ales să petreacă timp povestind cu noi; alții s-au dedicat lecturii, citind cărți cu un conținut valoros, 
istoric chiar, însă și actual totodată, prin abordarea redată de autor. Cât de plăcut sufletului este 
să vezi mâini muncite colorând chipuri vesele de copii, mâini care răsfoiesc pagini spre o continuă 
informare și delectare prin cititul clasic, nedemodat și neatins de tehnologia care cere parcă prea 
multă minuțiozitate.

1 Octombrie: LA MULŢI ANI PĂRINŢILOR ŞI BUNICILOR NOŞTRI!
În fiecare an, la Centrul Rezidenţial “Casa Frenţiu” se sărbătorește Ziua Internațională a Vârstnici-
lor, prin diverse activităţi festive care marchează această zi. În mod firesc, la ceas de sărbătoare, 
în incinta centrului eram onoraţi cu prezenţa diferitelor personalităţi locale, care – de altfel – ne 
oferă sprijin în mai multe acţiuni. De asemenea, se alăturau şi grupuri de copii care dansau şi reci-
tau poezii, precum şi interpreţi de muzică populară. Aveam bucuria unei atmosfere de sărbătoare: 
dans, cântec şi voie bună. Anul acesta totul este diferit, dar chiar şi acum am fost tot împreună, 
sărbătorind înţelepciunea, experienţele de viaţă ale seniorilor noştri şi puterea de a rămâne demni 
şi senini, după atâtea furtuni ale vieţii, cu toate că oamenii importanţi şi atât de dragi ai bunicilor 
noştri nu mai pot fi aici, nu îi mai pot îmbrăţişa, nu se mai pot strânge mâini, în semn de preţuire şi 
respect. Starea de alertă ne-a determinat să ne organizăm într-un alt fel, astfel încât am ales calea 
tehnologiei pentru a ne apropia mai mult de rezidenţii noştri; chiar dacă a fost virtual s-au împăr-
tăşit emoţii, s-a zâmbit şi s-a ajuns de la suflet la suflet.

Întâlnirea de anul acesta pe platforma Zoom cu Pr. Olimpiu Todorean – Preşedintele Asociaţiei Ca-
ritas Eparhial Oradea – şi cu doamna Arina Moş – Director al Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea – 
au înseninat chipurile bunicilor noştri, generând priviri care parcă învață să zâmbească, atunci când 
recunoaştem pe cineva drag şi când ne bucurăm de vocile dragi care ne transmit atâta emoţie şi 
grijă: “Vă îmbrățișez și regret că nu pot fi alături de dumneavoastră astăzi, dar, totuși, sunt cu sufletul 
alături și, cu ajutorul tehnicii, ne putem vedea și vă pot saluta pe toți și promit ca anul viitor să fiu în 
mijlocul dumneavoastră! Este un pic trist, am o tristețe în suflet, nu o pot ascunde, pentru că ziua de 

Serviciul Centru Rezidențial „Casa Frențiu”

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

1 octombrie ar fi trebuit să o sărbătorim împreună cu toții cei din “Casa Frențiu” și cu cei din centrele 
noastre de zi, să povestim, să ascultăm muzică, să râdem, cel puțin cum am făcut-o anul trecut, când 
eram împreună cu toți bunicii, dar sper ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca anul viitor să fim iarăși îm-
preună!” – a mărturisit Arina Moş rezidenţilor noştri.

Eforturile constante ale echipei de la Centrul rezidenţial – care are permanent grijă ca fiecare zi 
să decurgă cât mai bine posibil pentru seniorii noştri – nu au rămas fără ecouri, aprecierile primite 
încununând parcă străduinţele şi urmările frumoase ale deciziilor asumate cu multă determinare, 
printre care, poate, cea mai grea și importantă este rămânerea în siguranţă a bunicilor noştri: “Fe-
licit întreg personalul pentru tot ceea ce face la Casa Frențiu, faceți o treabă minunată pentru bunicii 
noștri, să aveți grijă în continuare, așa cum ați avut și până acuma și să auzim numai de bine! Vă felicit 
din tot sufletul și o spun cu tot dragul pentru dumneavoastră, pentru faptul că ați reușit să păstrați 
toate normele de siguranță, pentru că asta spune foarte mult despre profesionalismul, expertiza, ex-
periența pe care o aveți pentru acest serviciu social foarte greu de gestionat în zilele noastre!” 

(Arina Moş).

Printre momentele dulci, precum cel al tortului, cel al aşezării la masă, împreună, momentele de 
veselie ale acestei zile dedicată lor, se numără încă un moment care a atins inimi: rugăciunea ros-
tită de către unul dintre bunicii noştri, alături fiind, online, și Pr. Olimpiu Todorean, întregindu-se, 
într-un alt mod, urările de “La mulţi ani!” şi “O viaţă lungă şi liniştită!” adresate celor prezenţi.

1 Noiembrie
O zi neașteptat de senină și caldă, care parcă sfidează anotimpul în care ne aflăm. Mai mult decât 
atât, ne simțim îndemnați la plimbări prin parc și la a petrece timp de calitate cu cei dragi ai noștri. 
Dar, dincolo de aceste aspecte, și în context pandemic, semnificația acestei zile ne “apropie”, în 
gând și în rugăciune, de cei ai noștri pe care nu îi mai avem lângă noi, fiind plecați în lumea celor 
drepți, dar rămași totodată în sufletele noastre.

Fiind un moment cu o încărcătură afectivă deosebită, se cuvine ca și noi - personalul și beneficiarii 
Centrului Rezidențial “Casa Frențiu” – să acordăm importanță acestei zile. Astfel, seniorii noștri au 
participat la slujba religioasă pentru cei plecați dintre noi, care a avut loc în capela “Casei Frențiu”. 
Îngândurați, cu privirile întoarse spre anii în care erau împreună cu ființele care au dat sens existen-
ței lor, “bunicii noștri” s-au pregătit, eleganți și senini, pentru slujba în cursul căreia au trimis spre 
Cer rugăciunile pentru cei adormiți, precum și dorul nestins pe care îl poartă în suflet la orice pas.
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1 Decembrie
Ziua Națională a României. Măreaţa zi a fost sărbătorită de toţi beneficiarii centrului cu entuziasm 
şi multă bucurie, cu stegulețe, intonându-se tradiţionalul ”La Mulţi Ani”! Și cântece patriotice pre-
cum “Noi suntem Români” .

5 Decembrie
Moș Nicolae nu a uitat să treacă pe la ”Casa Frențiu”, lăsând fiecărui rezident câte o ”cizmuliță” cu 
un dar simbolic. Surprinși de cadou, chipurile bunicilor noștri s-au înseninat, bucuria lor fiind în fapt 
și bucuria întregului personal al Centrului Rezidențial.

6 Decembrie
Încă de la primele ore ale zilei de duminică, beneficiarii Cen-
trului Rezidențial ”Casa Frențiu” au așteptat nerăbdători so-
sirea urnei mobile pentru ”a-și face datoria de cetățeni, pentru 
binele țării”, așa cum au declarat. Cerând să le mijlocim posibil-
itatea de a putea vota, Centrul fiind închis din cauza pande-
miei, au fost un exemplu de spirit civic pentru noi toți, azi, când 
ei și-au exercitat dreptul electoral ca cetățeni ai unui stat de 
drept și democratic. 

Serviciul Centru Rezidențial „Casa Frențiu”
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23 Decembrie 
„Nu vă fie frică!” a fost mesajul trimis păstorilor 
în acea noapte rece, plină de necunoscut. Acesta 
este și mesajul voluntarilor către bunicii noștri, 
bunicii „Casei Frențiu”: să privească încrezători 
spre viitor! Acum, când dorul de cei dragi parcă 
este mai intens, când emoțiile și amintirile de 
altădată îi copleșesc, fețele lor sunt brăzdate 
de lacrimi atunci când povestesc despre cât de 
bine era acum câțiva ani, cu cei dragi la masă. 
Copiii veneau acasă, acolo unde tot timpul e 
cald și bine, miroase a sarmale și cozonaci. Anul 
2020 a fost altfel, a fost diferit pentru noi toți, 
cu atât mai mult pentru seniorii noștri.
Vremurile ne-au obligat să îi colindăm altfel, să 
le urăm Sărbători frumoase, pline de speranță, 
fiecare aflându-ne în căminul propriu; așa au 
procedat și voluntarii noștri, fiecare din căminul 
lui cald, alegând să le facă o bucurie seniorilor, 
alegând să readucă zâmbete pe fețele celor pe 
care acum câteva luni îi încurajau.

24 Decembrie 
Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus a fost mar-
cată prin participarea la slujba religioasă, ser-
virea unei mese festive și intonarea de colinde 
creștinești. Seara de Ajun a adus cu ea și daru-
rile de la Moș Crăciun, care au pus pe chipurile 
seniorilor zâmbete de copil.

Propuneri pentru 2021
Pentru Anul 2021 ne propunem să menținem 
nivelul serviciilor acordate beneficiarilor ”Casei 
Frențiu” la cele mai înalte standarde; ne dorim 
să se mândrească cu faptul că sunt rezidenții 
noștri la fel cum noi, personalul, ne mândrim cu 
ei, bunicii noștri.

Un alt deziderat pentru anul 2021 este extin-
derea Centrului  Rezidențial ”Casa Frențiu” cu 
o nouă facilitate de cazare în vederea acordării 
de servicii socio-medicale; în fapt, extinderea 
este o necesitate pe care am conștientizat-o 
pe parcursul anului raportându-ne, la gradul de 
ocupare al Centrului, care a atins pragul max-
imal, respectiv numărul mare de cereri de ad-
mitere rămase în așteptare din lipsa de locuri 
disponibile.
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Dragii mei,
Vă scriu aceste câteva rânduri, prilejuite de Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice, 1 octombrie 2020, plecând de la întrebarea: ce poate oferi o persoană 
în vârstă noilor generații, în afară de pensie?

Greutatea memoriei și a istoriei care se pierde când moare ultimul nostru bunic 
nu o putem regreta doar ca pe o „oportunitate irosită”; ar fi necesar să o trăim 
din plin cu bunicii care alcătuiesc comunitățile noastre creștine ca o oportunitate 
pe care ne-o oferă Domnul pentru un schimb real de ”ștafetă”, pentru a înțelege 
de unde venim și ce sensibilitate am primit de la generațiile anterioare. Folosim 
atâta energie - pe bună dreptate - pentru a ajunge la tineri și pentru a forma noi 
generații, dar oare cât timp alocăm ajutorării persoanelor în vârstă? Poate puțin 
sau nimic, din moment ce pare a fi „timp pierdut”, ascultând mereu aceleași po-
vești sau, de multe ori, în tăcere sau într-un lung monolog dictat de Alzheimer, sau 
aparatul auditiv defect.

În societățile antice, figura bătrânilor avea o importanță considerabilă pentru ro-
lul său social și cultural, atât de mult încât i s-a acordat locul cel mai înalt la sca-
ră socială și politică; astăzi, condițiile de viață permit vârstnicilor să trăiască mai 
mult, dar îi obligă la o singurătate extremă. Dar persoanele în vârstă trebuie în-
totdeauna respectate și merită acest respect. Nu numai pentru că sunt vârstnici, 
nu numai pentru că sunt oamenii de care ne pasă cel mai mult, ci și pentru că sunt 
purtătorii unei valori de neprețuit: experiența de viață. Iar persoanele în vârstă 
chiar au multe de spus. Sunt ferm convins că și dumneavoastră aveți multe să ne 
spuneți. Este posibil să nu vă amintiți fiecare moment din trecut, dar vă amintiți 
foarte bine toate evenimentele importante care vi s-au întâmplat de-a lungul vie-
ții. Și tocmai acestea sunt experiențe care v-au lăsat cu lecții prețioase de viață pe 
care să le reflectați și să ni le împărtășiți nouă, generațiilor mai tinere.

Este posibil ca aceste experiențe să nu pară importante pentru noi, dar dacă ne-
am opri doar să ascultăm și să reflectăm mai bine, ne-am da seama că de multe ori 
experiența dumneavoastră este un dar prețios, de o valoare inestimabilă. Proba-
bil că noi, adulții ne înșelăm crezând că știm deja totul.

Ceea ce poate nu știm este că putem învăța foarte mult, nu numai din trecutul 

Scrisoare adresată rezidenților de pr. Olimpiu Todorean, președintele
asociației, cu ocazia zilei de 1 octombrie 2020

În Tine, Doamne, îmi caut scăparea! 
În Tine mă încred din tinerețea mea. 
Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; 
Nu mă părăsi la vremea bătrâneții; când mi se duc puterile, nu mă părăsi! 
Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe, și până acum eu vestesc minunile Tale. 
Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneți cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, și puterea Ta 
neamului de oameni care va veni!  Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri; dar ne vei da iarăși 
viață și ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. (Psalmul 71)

Serviciul Centru Rezidențial „Casa Frențiu”
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nostru, ci și din trecutul dumneavoastră. 

Când viața ne testează, când avem probleme, de ce să nu încercăm să ne sfătu-
im cu unul dintre dumneavoastră? Dacă vom face așa vom descoperi că, deşi am 
crescut în diferite generații, ne puteți împărtăși cu siguranță multe experiențe de 
viață care pot fi transformate în sfaturi bune pentru depășirea dificultăților. Este 
adevărat că generațiile se schimbă, dar cu toții ne naștem sub același cer și multe 
lucruri, adesea cele mai importante din viață, practic nu se schimbă niciodată. Ar 
trebui să încercăm să privim cu atenție experiențele dumneavoastră și viața pe 
care ați avut-o. 

Tot ceea ce vi s-a întâmplat este, de asemenea, o parte din ceea ce am devenit noi 
astăzi. Prin urmare, trebuie să învățăm să acordăm atenție și importanță trecutu-
lui persoanelor în vârstă, pentru că este o bogăție de experiențe de mare valoare. 
Desigur, nu este ușor să învățăm din trecutul altora, există greșeli în viață pe care 
le repetăm în continuare înainte de a învăța, dar chiar trebuie să facem greșeli 
după greșeli înainte de a învăța lecțiile importante ale vieții?

Dacă v-am asculta, pe voi vârstnicii, mulți dintre dumneavoastră ar avea lecții de 
viață valoroase de predat noilor generații, experiențe care trebuie împărtășite și 
transmise pentru a nu începe întotdeauna de la zero, continuând să facem ace-
leași greșeli. A învăța să-i ascultăm pe bunicii noștri și să le prețuim experiențele 
de viață poate să nu fie ușor, dar dacă învățăm să facem acest lucru, să le prețuim 
sfaturile și sugestiile, ne vom da seama că vârsta a treia aduce cu sine o valoare 
adăugată de înțelepciune și experiență care poate să constituie cu adevărat un 
ajutor neprețuit pentru noile generații.

Persoanele vârstnice pot avea unele probleme de mobilitate, pot uita ceva, dar 
dacă ne oprim și discutăm din când în când cu ei, vom fi uimiți de experiența pe care 
o au cu privire la toate lucrurile importante din viață și la lucrurile care se pot învăţa.

Dragii mei,
Sunteți importanți pentru noi, deoarece ajutați la menținerea vie a memoriei, la 
actualizarea ei, pentru că fără această memorie nu putem crede în ziua de mâine. 
Și, cu înțelepciunea dumneavoastră, faceți posibilă transmiterea valorilor. Dum-
neavoastră sunteți puncte de referință, ne putem baza pe deplin pe afecțiunea 
și pe înțelegerea dumneavoastră profundă. Puteți oferi un avantaj în eventualele 
crize ale adolescenței, tinereții și maturității noastre. Este frumos să ai un bunic 
sau o bunică care să poată asculta fără reproșuri, fără să vrea să judece. Simți că îi 
poți spune, ei sau lui, lucruri pe care nu le poți spune altora. Dialogul cu ei ne ajută 
să înțelegem, să acceptăm și să ne confruntăm cu ceea ce trăim.

De aceea, vă rugăm să ne transmiteți amintirile și experiențele dumneavoastre 
fără a le judeca pe ale noastre. Iar noi promitem să ne iubim bunicii, să ne arătăm 
recunoștința pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce au făcut pentru noi.

În încheiere, cerându-i Domnului să dea tuturor oamenilor în vârstă și, în special, 
celor din ”Casa Frențiu”, sănătate și viață lungă, să le binecuvânteze osteneala și 
să-i protejeze de orice pericol, vă mulțumesc.
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Serviciul After School
„Sfântul Martin” din Ioaniș

Serviciile oferite în cadrul Centrului After School ”Sfântul 
Martin’’ Ioaniș sunt servicii specializate care au ca scop 
prevenirea abandonului şcolar și familial, asigurarea 
unor condiţii armonioase de creştere, educare şi formare 
profesională, precum şi dezvoltarea capacităţii individului 
pentru depăşirea situaţiei de nevoie socială. Pentru 
îndeplinirea scopului propus, Centrul le asigură copiilor un 
mediu adecvat pentru a creşte şi a se dezvolta armonios, 
ajutându-i să se integreze în societate, oferindu-le şanse 
egale la educaţie cu ceilalţi copii.

După terminarea programului de şcoală, copiii vin la Centru, 
unde sunt ajutaţi în pregătirea temelor, participarea copiilor 
la programele de la Centru fiind condiţionată de prezenţa 
lor la şcoală, astfel că programul diversificat de la Centru 
îi stimulează pe copii să frecventeze şcoala. Pentru a avea 
eficienţă în pregătirea lecţiilor, periodic se ia legătura cu 
învăţătoarele copiilor, în vederea sprijinirii lor în procesul 
educațional.

De asemenea, prin vizitele efectuate la domiciliul copiilor, 
conştientizăm părinții de importanța rolului educației în 
familie şi societate.

Ajutorul acordat în efectuarea temelor pentru şcoală precum 
şi meditaţiile extra şcolare au ca scop sprijinirea părinţilor în 
educarea şcolară a copiilor.
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 psihosocial.

Prin activitățile de creație descoperim talentele şi le cultivăm, 
ţinând cont de preferinţele şi particularităţile fiecărui copil. În 
acest sens, desfăşurăm activități de lucru manual şi abilități 
practice în cadrul cărora copiii confecționează diverse 
obiecte, felicitări, desene, picturi și colaje. De asemenea, 
le cultivăm talentul muzical și artistic prin diverse activități 

Coordonator

Maica Tereza

Corina ANDRAȘ

“Orice copil este 

nepreţuit. Fiecare 

este o făptură a lui 

Dumnezeu.”

Caritas Eparhial Oradea
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muzicale (jocuri cu cântec și mișcare, serbări organizate la diferite evenimente).

În ceea ce priveşte activităţile recreative, acestea oferă copiilor posibilitatea de 
a participa la activităţi de relaxare în timpul liber şi la jocuri. De asemenea, copiii 
participă şi la activităţi moral-religioase, în cadrul cărora aceştia sunt informaţi 
despre importanţa credinţei.

Toate aceste activităţi vin în folosul copiilor, ajutându-i să se dezvolte armonios, 
să devină persoane autonome, corecte, cinstite şi responsabile şi, nu în ultimul 
rând, să se respecte pe sine şi pe ceilalţi.

Astfel, sprijinul organizaţiei se îndreaptă mai întâi spre copil, prin activităţile 
de la Centru, iar apoi spre familia copilului, prin ajutarea acesteia cu bunuri 
materiale, alimente, suport moral şi social. De asemenea, prin ajutorul acordat 
copiilor, părinţii acestora sunt ajutaţi, ei fie pot presta muncii ocazionale sau se 
pot angaja în această perioadă, fie au grijă mai uşor de fraţii mai mici ai copiilor. 
La nivel comunitar, dorim să redăm demnitatea familiilor defavorizate şi credem 
că mijlocul cel mai eficient  este educaţia.

Efectele benefice ale activităţii de la Centru:

• Prevenirea abandonului şcolar şi familial;
• Prezenţa copiilor la şcoală a crescut. Cadrele didactice de la Şcoala cu cls I-VIII 

din Ioaniş recunosc că, înainte de înfiinţarea Centrului After School, numărul 
copiilor care frecventau şcoala era foarte redus, rata abandonului școlar fiind 
foarte ridicată. Programele oferite la Centru sunt diverse şi atractive, fapt ce a 
stârnit interesul copiilor, astfel că, pentru a încuraja copiii să meargă la şcoală, 
am condiţionat venirea la Centru de prezenţa zilnică la ore. Performanţele 
şcolare ale copiilor au crescut, în toată această perioadă am avut foarte mulţi 
copii ale căror rezultate la învăţătură au fost foarte bune. Copiii îşi continuă 
studiile liceale şi profesionale;

• Prin ajutorul acordat copiilor și prin faptul că vin la Centru, implicit şi părinţii 
acestora sunt ajutaţi, ei pot să presteze munci ocazionale, pot să obţină un loc 
de muncă stabil, fie au grijă mai uşor de frăţiorii mai mici ai copiilor;

• Părinţii au început să conştientizeze rolul educaţiei copilului în familie şi 
societate;

• Prin participarea zilnică la Centru, copiii au învăţat: deprinderi şi norme de 
convieţuire în familie şi societate, deprinderi de formare a autonomiei 
personale şi sociale specifice vârstei;

• Prin programele artistice realizate cu diferite ocazii, am reuşit să le insuflăm 
copiilor mai multă încredere în sine şi în capacităţile lor şi totodată să 
sensibilizăm comunitatea locală în ceea ce priveşte atitudinea lor fată de 
persoanele defavorizate.

Anul 2020 a fost dominat de perturbările provocate de COVID-19 și de măsurile 
aferente de limitare a răspândirii pandemiei, aceste măsuri afectând și activitatea 
Centrului, astfel că, prin decizia președintelui Asociației Caritas Eparhial Oradea, 
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la recomandarea autorităţilor abilitate, a fost declanșată sistarea activităţii 
la Centru. Astfel, copiii nu au avut acces la educație în perioada în care școlile 
au fost închise din cauza crizei epidemiologice pentru că nu au avut mijloacele 
tehnologice de comunicare on-line. În condițiile în care ceilalți copii și-au continuat 
activitatea școlară participând la cursurile on-line, pentru copiii noștri procesul 
educațional s-a oprit, ei riscând și mai mult marginalizarea și fiind la un pas de a 
abandona școala. În această perioadă de criză, copiii nu au opțiuni, având acces 
redus/ limitat la mijloacele tehnice, principalul dispozitiv folosit de copii pentru 
a fi în contact cu învățătoarele lor a fost telefonul mobil al părinților, utilizat în 
comun, fiind, împărțit uneori chiar de 4 - 5 frați.

Acest lucru înseamnă că au nevoie de sprijinul educatorilor de la Centru și de 
tehnologie. În această perioadă dificilă, pe perioada suspendării activității, am 
fost în contact permanent cu copiii noștri, am vorbit cu ei la telefon, am împărtășit 
emoţii, i-am încurajat și le-am acordat sprijin în efectuarea temelor, pe WhatsApp, 
atunci când ne-au solicitat ajutorul. În felul acesta nu i-am abandonat și nu s-au 
simțit singuri, reușind să trecem împreună prin toate încercările. Totodată, 
asociația a distribuit și pachete cu alimente. Copiii și părinții au mare încredere 
în noi, și în această perioadă, părinții au  realizat mai mult ca oricând cât de 
importantă este educația pentru copiii lor. 

Mărturii în vremea stării de urgență, în urma vizitei pentru distribuirea de 
alimente și articole de igienă:

„Nu avem niciun venit, nu avem unde merge să lucrăm. Nu ne primeşte nimeni. 
Este foarte important pentru noi acest ajutor pe care ni-l oferiţi. Am două fetiţe”.

Estera

„Un ajutor cât de mic, pentru noi înseamnă foarte mult. Încercăm să ne 
descurcăm cum putem şi să le oferim copiilor strictul necesar. Abia reuşim. Cu 

toate acestea, avem nevoie de tablete ori calculator, de internet, ca să poată să 
participe la cursurile online. Este foarte greu în perioada asta. Avem un telefon, 
dar ne ia o zi întreagă, de dimineaţa până seara. Avem doi copii la şcoală şi trebuie 
să-l împartă amândoi”.

Maria

„De lucru nu există, nici măcar la sapă, acum cu restricţiile ăstea. Nu e nimic 
pe  aici, de aceea suntem în situaţia asta”.

Samuel

Prin decizia președintelui Asociației Caritas Eparhial Oradea, cu data de 10 august 
2020 s-a reluat activitatea la Centrul After School ”Sfântul Martin” din Ioaniș, 
ținându-se cont de recomandarea autorităților abilitate în contextul actual al 
epidemiei cu virusul COVID-19.

S-au luat măsuri de informare a tuturor angajaților și a copiilor care participă la 

Serviciul After School „Sfântul Martin” din Ioaniș
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activități de tip after school. Triajul epidemiologic al personalului angajat în unitate și al copiilor 
s-a efectuat zilnic, la începutul programului, de către persoana desemnată anume în acest scop. 
Efectivul de copii pe fiecare clasă de ciclu primar a fost organizat în două grupe: grupa pară și 
grupa impară, astfel încât să se permită reducerea numărului de copii în sală, iar distanța dintre 
ei să fie maximizată, fără a compromite funcționarea normală a activităților pedagogice, numărul 
maxim admis, într-o sală de lucru, fiind de 9 copii, grupele alternând zilnic.

Materialul necesar pentru fiecare activitate a fost asigurat individual (instrumente de scris, caiete, 
cărți, etc.). În același mod, de respectare a distanței fizice, copiii au folosit terenul de joacă pe 
grupe și alternativ, prin jocuri care permit distanțarea.

Pentru a se evita aglomerarea în sala de mese, masa caldă a fost înlocuită cu un sandvici și lapte, 
oferit de ”Banca pentru alimente Oradea”, și s-a distribuit individual, în fiecare sală de activități, în 
condiții de igienă alimentară.

Anul 2020 a fost și un an al schimbărilor în ceea ce privește personalul angajat la Centru, astfel 
că o colegă a demisionat din motive personale, asistentul social s-a reîntors din concediul de 
maternitate, și cu mult entuziasm în echipa noastră s-a integrat Lidia Bogdan.

Lidia Bogdan, timp de 8 ani de zile, a fost beneficiara serviciilor sociale oferite de Centrul nostru, 
iar dorinţa ei a fost să ajute copiii de la Centru, astfel că din beneficiară a devenit prima voluntară 
la Centrul After School, implicându-se activ şi cu dăruire în toate activităţile, ajutând copiii la teme 
sau organizând diverse jocuri.

Din dorinţa de a ajuta cât mai mulți copii, fiind încurajată şi motivată de personalul de la Centru, 
Lidia a realizat că menirea ei este cea de dascăl, astfel că, în prezent este absolventă a Facultăţii de 
Știinţe Socio-Umane Oradea, specializarea ”Pedagogia învăţământului primar şi preșcolar” și, din 
august, 2020, este angajată a Asociaţiei, în funcţia de educator la Centrul After School. În anii de 
voluntariat şi în perioada de când este angajată a fost şi este o prezenţă activă, plăcută în mijlocul 
copiilor, mereu cu zâmbetul pe buze, manifestând disponibilitate, responsabilitate şi creativitate, 
punând mult suflet şi pasiune în ceea ce face.

În relaţia cu părinţii copiilor, Lidia este foarte respectuoasă, amabilă, având o bună colaborare cu ei 
în ceea ce privește educaţia şi viaţa socială a copiilor. Are abilităţi de comunicare şi interacţionează 
bine cu colegii, este respectată atât ca persoană cât şi profesional, fiind o prezenţă plăcută. 
Este o persoană responsabilă, optimistă, organizată, de încredere şi flexibilă, dispusă să se 
autodepășească, creativă, implicându-se activ în activitățile de la Centru, fiind un exemplu pentru 
comunitate, exemplu demn de urmat pentru copiii de la Centru.
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mediul online. Având în vedere faptul că 
after school-rile nu s-au închis, copiii au 
continuat să frecventeze Centrul, astfel 
că studiau, recapitulau, își făceau temele, 
sub supravegherea educatorilor noștri și 
au primit o masă de prânz sub forma unui 
sandvici și un desert. La Centru participau 
la orele predate de învățătoarele lor în 
online, educatorii având o bună colaborare 
cu învățătoarele de la școală. Copiii utilizau 
gadget-uri tip tableta pentru activitățile 
educaționale, fiind alocate fiecărui copil în 
parte.

Deşi anul 2020 a fost un an dificil, Caritas 
Eparhial Oradea s-a preocupat intens în 
a găsi soluţii şi sprijin în aceste vremuri 
de pandemie, pentru cei 60 de copii, ceea 
ce confirmă ideea: “CARITAS NU TE LASĂ 
SINGUR”, acest lucru concretizându-se în 
proiectele desfăşurate de-a lungul anului.

Educatorii de la Centru au oferit sprijin 
emoțional și psihologic atât copiilor cât și 
familiilor acestora. Copiii și familiile au primit 
informații corecte și în timp real despre 
evoluția situației de criză despre virusul 
Covid-19 și despre măsurile de protejare a 
lor și a celor din jur. Copiii și educatorii vor 
putea desfășura în continuare o mare parte 
din activitățile de la centru în condiții de 
siguranță.

În mod obișnuit, în perioada dinaintea 
închiderii școlilor, copiii veneau la Centru în 
fiecare zi după programul şcolar, se jucau, 
mâncau, își făceau temele și învățau în cele 4 
săli de curs destinate acestor activități.

În context pandemic, odată cu intrarea 
județului Bihor în scenariul roșu și cu 
închiderea școlilor în luna noiembrie 2020, 
elevii au avut nevoie de susţinere pentru 
a-şi continua orele de educație, dar în 

Caritas Eparhial Oradea
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“Sunt fericită că nu s-a închis Centrul nostru, pentru că pot să-mi fac temele, 
am tableta mea și doamna mea mă ajută la teme. Mă bucur că pot să petrec 

timpul și să povestesc cu doamna mea. Aici, la centru, mă întâlnesc cu colegii mei. 
Dar sunt și tristă, pentru că trebuie să păstrăm distanța și nu pot să o îmbrățișez 
cu putere pe doamna mea. Și mai vreau din nou să facem serbări și să ne jucăm 
toți copiii împreună”. 

Rebeca

”Nimic nu poate fi mai frumos decât zâmbetul unui copil și bucuria pe 
care o răspândește un copil fericit. Se întâmplă la Centru After School din 

Ioaniș, susținut de Asociația Caritas Eparhial Oradea, unde copiii nevoiași care 
frecventează programul au primit o șansă la educație prin acordarea unui număr 
de 50 tablete atât de necesare educației online, acordate cu sprijinul financiar 
al organizației KinderMissionsWerk din Aachen. Aici este un loc unde se învăță 
cu adevărat că toți suntem o familie și este firesc să ne ajutăm între noi și să 
fim împreună la bine și la rău. Este un loc unde iubirea și generozitatea nu sunt 
doar cuvinte, ci acțiuni. Este minunat că există oameni a căror amprentă pe aceste 
locuri este chiar aducerea bucuriei în ochii copiilor. Mulțumim din suflet domnului 
președinte al asociației, Pr. Olimpiu Todorean, pentru gestul de aleasă omenie. 
Mulțumim și pentru ajutorul acordat de-a lungul timpului și în mod deosebit 
pentru că sunteți aproape de noi și de comunitate”. 

www.facebook.com/Școala-Gimnaziala-Nr-1-Finiș
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DAR DIN DAR

Perioada de restricții și de ordonanțe care ne impuneau distanțare fizică s-a dovedit a avea nu 
doar o parte bună, care - paradoxal poate - unește gânduri, sentimente și inimi care bat la unison 
pentru cei vulnerabili. Mai presus decât toate acestea, faptele bune, sprijinul oferit în momentele 
de cumpănă și prezența oamenilor potriviți în locurile potrivite sunt ceea ce contează. Un astfel de 
loc potrivit este localitatea Ioaniș, județul Bihor, unde am avut bucuria de ajunge, în formula unei 
echipe formată din: pr. Olimpiu Todorean - președintele Asociației Caritas Eparhial Oradea, Crina 
Dobocan și Nicu Vinter - voluntari ai asociației noastre, Corina Andraș - coordonator al Centrului 
After-School “Sfântul Martin” din Ioaniș și Teodora Boda - asistent social.

Pozitivi, impulsionați de gândul bucuriei revederii cu micuții care învață la centrul nostru din 
localitate și nerăbdători să ajungem la ei, am pășit în universul celor peste 60 de copii, având 
totodată privilegiul de a le oferi pachetele cu alimente pregătite special pentru ei și pentru 
familiile lor: napolitane, dulciuri diverse, lapte praf, cereale pentru copii, ulei, paste făinoase, orez, 
ciuperci la borcan, cârnați populari, ficăței de pui congelați, hârtiei igienică și, pentru familii care 

Serviciul After School „Sfântul Martin” din Ioaniș

Caritas Eparhial Oradea
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aveau copii mici, scutece.
Acest ”dar” a fost posibil cu sprijinul Preasfinției Sale Virgil Bercea, prin Episcopia Română Unită 
cu Roma, Greco-Catolică de Oradea, care a acordat un ajutor financiar consistent în pregătirea 
pachetelor pentru a ajuta și familiile din Ioaniș, a căror copii frecventează Centrul nostru, să 
depășească mai ușor neajunsurile cu care se confruntă.

Am ajuns la 60 de copii care provin din 40 de familii, pentru că în unele familii avem mai mulţi fraţi. 
De aceea, avem 60 de copii în 40 de familii. Sunt copiii care frecventează Centrul After School. În alte 
condiţii, când cursurile nu sunt suspendate, ei primesc, în fiecare zi în care avem activităţi, o masă 
caldă aici, la centrul de la Ioaniş. Cu toate că sunt suspendate activităţile la centru, menţinem legătura 
cu aceştia. Comunicăm la telefon, discutăm, împărtășim emoţii, le aflu problemele, îi  ajutăm la teme. 
Îi mai încurajăm, pentru că este o perioadă foarte grea.

„Pentru mine este o oportunitate extraordinară de a dărui timp, muncă, cunoaştere, unor 
oameni ajunşi, dependent, dar de cele mai multe ori independent de voinţa lor, în situaţii-limită”. 
Acest efort colectiv aduce chiar ceea ce are el ca scop în sine: bucurie şi lumină în sufletul oamenilor”.  

Nicu Vinter, voluntar

Impactul a fost benefic pentru toți: pe de o parte, pentru ei - care au nevoie în primul rând de hrană - 
și pentru noi, pe de altă parte, pentru că am regăsit mediul autentic al copilăriei de care ne este dor.

Ne-am întors cu satisfacția lucrului înfăptuit cu brio, ne-am întors cu bucuria din ochii lor în sufletele 
noastre, făcându-ne, în sinea noastră, angajamentul revenirii acolo, unde timpul parcă e mai 
răbdător cu oamenii și unde visele se nasc și trăiesc prin copiii care, deși au atât de multe lipsuri, 
au însă șansa de a învăța și de a deveni “oameni mari” care să fie utili în primul rând societății lor, 
societății “de mâine” , care astăzi încă se numește “acasă”: cu frații, cu vecinii, cu ulițele și cu joaca 
specifică vârstei.

ACCES ONLINE LA EDUCAȚIE

Pentru a continua sprijinul acordat de câțiva ani copiilor, Caritas Eparhial a căutat soluții. Astfel, 
în luna august, 50 de tablete au ajuns la Centrul After School, în cadrul unui proiect care vizează 
asigurarea continuării procesului de educație în timpul pandemiei pentru copiii defavorizați, 
beneficiari ai Centrului After School din Ioaniș. Proiectul, în valoare de 12.500 euro este finanțat 
de Kinder MissionsWerk, din Aachen, Germania, organizație parteneră care a înțeles că, fără aceste 
tablete, accesul la educație al acestor copii, în condițiile realizării educației online, este zero. 

Cu ajutorul tabletelor, educatorii de la centru oferă sprijin copiilor atât pe perioada vacanței 
(pentru a recupera ceea ce deja s-a predat online), cât și pe perioada anului școlar.

Un aspect care a fost tratat cu foarte mare responsabilitatea din partea Asociației Caritas Eparhial 
Oradea a fost siguranța online a copiilor care utilizează aceste tablete, luându-se toate măsurile 
necesare înainte de darea în folosință a tabletelor pentru ei, astfel încât să se afle permanent în 
siguranță. 
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A fost o zi plină de trăiri profunde, bucurie și împlinire când ne-am revăzut, în sala de activități, 
după 5 luni. Îmi va rămâne în minte și suflet imaginea copiilor când au intrat nerăbdători în sala de 
grupă și pe fiecare bancă era câte o tabletă. Cu uimire, mirare și o explozie de bucurie au strâns 
tabletele în brațe. Cu atâta bucurie și fericire pe chip, îmi spuneau că acum au și ei tableta lor, că 
vor avea pe ce să învețe și să își facă temele. Sunt mândră de ei, pentru că i-am văzut nerăbdători și 
dornici de a învăța, pentru că, deși pe tabletă sunt și jocuri, ei au exersat la matematică. 

COPIII DEFAVORIZAȚI NU SUNT ABANDONAȚI 

Preocupându-se constant de pregătirea acestor copii, Asociația Caritas Eparhial a solicitat 
companiei Altex România donarea a 4 televizoare, câte unul pentru fiecare sală de studiu, atât de 
necesare procesului de educație.

Astfel, prin Fundația Altex, Centrul After School ”Sfântul Martin” din Ioaniș a fost dotat cu 4 
dispozitive Smart TV utile pentru asimilarea și consolidarea pe termen lung a informațiilor predate 
la școală şi, respectiv, online. Prin materialele video educaționale exemplificative, prin continuarea 
interacţiunii dintre elevi şi învățătoare, copiii cresc şi evoluează într-un mod corespunzător și 
propice dezvoltării lor intelectuale și emoționale. Investiţiile de astăzi în educaţia şi formarea 
copiilor care nu au acces, în mod obişnuit, la tehnologia necesară procesului de învăţare va avea 
ecouri în timp, când eforturile de astăzi vor îndruma paşii acestor copii pe drumuri care să le 
permit dezvoltarea continuă, cu atât mai mult cu cât societatea are permanent nevoie de oameni 
şcolarizaţi care să aibă capacitatea de a se adapta schimbărilor succesive pe care le presupune 
orice proces de evoluţie. 

Mulțumim Fundației Altex pentru susţinerea educaţiei în România, pentru implicarea și sprijinirea 
Asociației Caritas în activitatea educațională desfășurată la Centrul din Ioaniș, demonstrând prin 
acest gest că împreună suntem OAMENI PENTRU OAMENI și contribuim la reducerea abandonului 
școlar a copiilor din mediul vulnerabil.

Serviciul After School „Sfântul Martin” din Ioaniș

Caritas Eparhial Oradea
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SPRIJIN PENTRU COPIII DEFAVORIZAȚI

Proiectul Sprijin pentru copiii defavorizați, cu finanțare de la Consiliul Județean Bihor, în valoare 
de 17.000 lei, este un proiect prin care s-a amenajat un teren de joacă și s-au achiziționat rechizite 
pentru copii. Costul total al proiectului a fost 32.074 lei, diferența fiind acoperită de Asociația 
Caritas Eparhial Oradea. 

Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților pentru copiii 
defavorizați care participă la activitățile din cadrul Centrului. Astfel, copiii folosesc terenul de 
joacă pe grupe și alternativ, prin jocuri care permit distanțarea fizică.

În această perioadă de pandemie, pentru a se evita aglomerarea în sala de mese, masa caldă este 
înlocuită cu un sandvici și lapte, oferit de Banca pentru Alimente Oradea, și se distribuie individual, 
în fiecare sală de activități, în condiții de igienă alimentară.

INFORMAREA ȘI PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE PE INTERNET

La începutul lunii octombrie, reprezentanți ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane 
- Centrul Regional Oradea și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor au trecut 
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Serviciul After School „Sfântul Martin” din Ioaniș

pragul Centrului After School, desfășurând o activitate de informare și prevenire a traficului de 
minori, traficului pe internet și a consumului de droguri. Copiii au fost curioși și foarte interesați de 
informațiilor primite, conștientizând, conform vârstei lor, pericolul la care pot fi expuși. 

DONAȚIE DE ALIMENTE

Banca pentru Alimente Oradea are 
scopul de a prelua produsele alimentare 
şi nealimentare aflate în termen de 
valabilitate şi de a le distribui gratuit şi fără 
discriminare ONG-urilor ce gestionează 
programe sociale pentru acoperirea 
necesităţilor celor ce au nevoie de ele, 
pentru reducerea risipei alimentare şi 
ajutorarea persoanelor aflate în nevoie 
sau în risc de excluziune socială. Doamna 
Gabriela Vereş, preşedinte, a făcut o primă 
donaţie asociaţiei noastre, constând în iaurt 
simplu (144 bucăţi) şi iaurt cu cereale (144 
bucăţi), în valoare de 486,43 lei. Produsele 
au ajuns la copiii din Centrul After School 
”Sfântul Martin” din Ioaniş.

Ajutorul primit ne bucură, cu atât mai mult 
cu cât nevoia constantă de hrană este una 
din principalele probleme care perturbă 
traiul cotidian, destabilizându-l. Mulţumirea 
beneficiarilor serviciilor noastre este 
deplină de fiecare dată, întrucât ştiu să 
aprecieze un sprijin oferit de la inimă pentru 
inimă; dincolo de produsele în sine, rămâne 
recunoştinţa lor sinceră pentru gândul de 
ajutorare concretizat prin faptele celor care 
îşi îndreaptă atenţia şi privirea spre nevoile 
lor. Pe această cale, le mulţumim şi noi în 
numele beneficiarilor noştri!

Caritas Eparhial Oradea
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SURPRIZE DULCI PENTRU COPII

Începutul toamnei aduce tuturor copiilor bucuria revederii colegilor de clasă, precum şi emoţiile 
specific începerii unui nou an şcolar. Din păcate, măsurile de protecție sunt încă multe şi sunt încă 
neînţelese pe deplin de micuţii care erau obişnuiţi să-şi trăiască altfel libertatea specifică vârstei, 
anul trecut.

Luna septembrie este presărată și pentru copiii care frecventează Centrul After-School cu surprize 
delicioase, care le astâmpără poftele dulci. Acest fapt a fost posibil întrucât un suflet sensibil şi 
generos a ales să ofere copiilor gustări dulci prin care să întregească mesele de prânz ale micuţilor. 
Pentru aproximativ două săptămâni, şcolarii noștri au avut parte şi de aceste dulciuri, care nu 
pot genera decât sclipiri de bucurie în privirile lor. Recunoştinţa copiilor reiese din manifestarea 
bucuriei lor, mulţumind în acest fel pentru surpriza care nu poate decât să îi bucure, chiar dacă 
zâmbetele sincere şi inocente au rămas sub măştile atât de necesare în colectivitate.  Aceleaşi 
gânduri de mulţumire le îndreptăm şi noi către doamna Aurica Ban, sponsorul ”surprizei dulci”, 
asigurând-o de faptul că o mulţime de suflete încă mici trăiesc bucurii mari, datorită acestui ajutor!

SURPRIZE PENTRU CEI MICI

Într-un an deloc ușor, o modalitate de a rămâne cât mai aproape de micuți a fost să redevenim 
„ajutoarele lui Moș Crăciun”. Deși a lipsit magia din alți ani, când ascultam poezii și cântece 
pregătite temeinic cu mult timp înainte, în acest an a fost cu atât mai surprinzător pentru micuții 
noștri. Au primit, în cadru restrâns, din mâinile doamnelor: dulciuri (ciocolată, napolitane, biscuiți, 
pufuleți, bomboane), au primit multe fructe de sezon (portocale, banane, mandarine), rechizite 
și, mai ales, au primit încălțăminte pentru sezonul rece, fiecare cadou fiind personalizat, conform 
nevoii fiecărui copil. Sunt ghetuțele care le poartă pașii pe ulițele satului, sunt ghetuțele pe care, 
probabil, frații și surorile mai mici le vor curăța, anul viitor, în așteptarea lui Moș Nicolae.

Au primit, nu au fost „uitați”, și cu atât mai deosebit este faptul că, în acest an pandemic, Moș 
Crăciun a continuat să existe și pentru ei! Fără serbare, fără pregătiri suplimentare pentru sosirea 
Moșului. Mai presus de orice, copiii au bucuria de a avea cadouri pentru ei - neștiind că tocmai ei 
sunt aceia care aduc lumină în vremurile mohorâte pe care le trăim, sunt speranța zilei de mâine, 
în educația cărora trebuie să investim și în care trebuie să credem. Bineînțeles că aceste cadouri 
nu ar fi fost posibile fără ”ajutoarele lui Moș Crăciun” și, așa cum se cuvine, mulțumim ”Asociației 
pentru dezvoltarea și sprijinirea noii generații Sophianum”, domnului Mircea Ciordaș și doamnei 
Mădălina Sarca.
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Departamentul
de voluntariat

Anul 2020 este anul în care mi-am început 
activitatea în cadrul Asociației Caritas Eparhial 
Oradea, cunoscând o parte dintre activitățile 
asociației la care am activat ca și voluntar. 
La început de drum, multe provocări, multe 
dorințe, planuri, din care puține au putut fi puse 
în practică împreună cu voluntarii, majoritatea 
activităților fiind sistate din cauza Pandemiei 
de Covid-19, putând activa doar la o parte din 
activitățile Cantinei sociale. 

Mă bucur când văd cât entuziasm, câtă dorință 
de a fi aproape de cei singuri, de cei necăjiți, 
şi câtă energie ne transmit voluntarii prin felul 
lor de a fi,  indirect spunându-ne: “Continuați, 
noi vă suntem aproape!” 

Un an plin de provocări, neprevăzut, 
incertitudine și necunoscut. Am văzut zâmbete, 
chiar dacă multe în filmulețele trimise bunicilor 
“Casei Frențiu” sau la întâlnirile organizate 
online. Am fost încurajați, susținuți și i-am 
simțit mereu aproape pe cei dragi ai noștri, pe 
voluntarii care nu au renunțat nici în această 
perioadă dificilă, ci ne-au readus zâmbetul pe 
buze și ne-au arătat că se poate. 

Multe din activitățile din anul 2020 au trecut 
exclusiv în mediul online: Campania 3,5%, Cutia 
de Crăciun, Colecta de Paști nu au mai putut 
fi organizate împreună cu voluntarii, iar Trupa 
„Prieteni pentru un zâmbet”, anul acesta nu a 
mai putut împărți baloane, trucuri de magie 
și zâmbete copiilor de la Spitalul “Dr. Gavril 
Curteanu” și în centrele de zi pentru copii.

Coordonator

Patricia PELE

Lt. Cole. Jimmy Doolittle 

“Nu există nimic mai 
puternic decât inima 
unui voluntar”

Caritas Eparhial Oradea
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VOLUNTAR ÎN PANDEMIE

Nu avem cum să nu vorbim despre EI, despre acele ființe minunate care împart zâmbete 
neîncetat, care își petrec timpul liber ajutând persoanele aflate în nevoi, care sunt implicate, 

Gala voluntarilor din domeniul social

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea a organizat la începutul lunii 
martie a VIII-a ediţie a Galei Voluntarilor din Domeniul Asistenţei 
Sociale. Evenimentul s-a desfășurat, cu sprijinul partenerilor, în 
sala de evenimente a Hotelului Ramada Oradea. La eveniment 
au participat peste 100 de persoane, voluntari care prin 
activitatea lor sprijină orădenii aflaţi în nevoie, reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale şi ai instituţiilor publice care îşi 
desfăşoară activitatea în municipiul Oradea.

În cadrul acestui eveniment, au fost acordate 15 premii celor 
mai buni voluntari din cadrul tot atâtor asociații și fundații care 
s-au înscris în competiție. Din partea Asociației Caritas Eparhial, 
voluntarul nominalizat a fost Vinter Nicolae, care s-a remarcat 
de-a lungul anilor prin activitățile de voluntariat desfășurate 
în cadrul asociației noastre. A obținut premiul Voluntarul 
anului 2019 pentru: implicare, disponibilitate, diversitatea 
activităților în care s-a implicat, numărul de ore prestate și 
calitatea serviciilor oferite. În anul 2019 a realizat un număr 
de 495 de ore de voluntariat, participând la diverse activități: a 
oferit la Cantina socială, zilnic beneficiarilor mâncare, după care 
s-a oferit să facă singur curățenie în sala de mese, motivând că 
este felul lui de a se simți mai aproape de cei nevoiași, pentru 
care își dedică zilnic din timpul liber; întreținerea spațiului din 
zona Cantinei sociale și a ”Casei Frențiu”.

Și chiar dacă nu se face primăvară cu o singură floare, mugurii 
binelui continuă să iasă la iveală, precum afirmă și voluntarul 
nostru: “A fi VOLUNTAR este o oportunitate de a planta copaci 
de lumină pe aleile vieții și de a multiplica bucuria de a trăi viața!”
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dedicate și dornice de a face bine fără prea mult în schimb; ei sunt VOLUNTARII care pentru noi 
reprezintă iubirea în mișcare.
Noi, Asociația Caritas Eparhial Oradea, facem lucruri statornice ÎMPREUNĂ cu o echipă de 
voluntari, aşa cum şi Maica Teresa afirma: “Eu pot face ceea ce tu nu poți. Tu poți face ceea ce eu 
nu pot, dar împreună facem lucruri minunate!”

În aceste vremuri de incertitudine pentru fiecare dintre noi, nu am fost lipsiți de ajutorul și 
susținerea lor, ci am fost şi suntem încurajați şi motivaţi de zâmbetele pe care, acum, le putem 
citi doar pe ochi, de modul în care ne scriu “Eu voi veni și mâine!”, din dorința de a face bine. De la 
începutul pandemiei, activităţile la care ei pot participa au fost restrânse, dar – cu toate acestea 
– au fost prezenți zilnic la Cantina socială, unde au ajutat la distribuirea caserolelor cu mâncare 
beneficiarilor de acolo. Măsurile de protecție: masca, mănușile și dezinfectantul au devenit o 
normalitate, ele fiind nelipsite în cadrul activităților de voluntariat. Şi chiar dacă nu ne-am putut 
zâmbi aşa cum o făceam înainte, nu ne-am putut îmbrățișa sau strânge mâna, totuşi voluntarii nu 
s-au depărtat de noi; ba mai mult, primim ajutor necondiționat din partea lor.

Aceşti oameni frumoși fac ceea ce fac pentru o comunitate mai bună, mai empatică, mai 
responsabilă, pentru că nu au uitat să fie OAMENI pentru OAMENI! Recunoştinţă multă în cuvinte 
puţine, dar dedicate în totalitate lor, acelor mâini întinse spre noi pentru ajutorarea celor lipsiţi 
de ajutor...

Impresiile, gândurile şi ideile lor despre a fi voluntar în pandemie mărturisesc emoţii ascunse de 
măştile care ne protejează, ascund trăiri pe care le mărturisesc discret, convinşi fiind că mesajele 
lor ajung acolo unde este cel mai potrivit:

“Actuala pandemie, prin distanţarea fizică impusă, nu a 
făcut altceva decât să mă facă să prețuiesc mai mult oamenii 

din jurul meu și legăturile dintre noi. Acest lucru s-a reflectat 
îndeosebi prin diversele activităţi de voluntariat la care am luat 
parte cu mândrie, întărindu-mi și mai mult dorința de a fi mereu 
aproape de cei din jur”. 

Man Olimpiu, voluntar

“A fi voluntar, în contextul pandemiei, este o adevărată 
provocare, dar totodată o experiență interesantă. Consider 

că adaptarea noastră, a voluntarilor, dar nu în ultimul rând 
a beneficiarilor, acestei noi situații, a survenit într-un mod 
armonios și natural, având în vedere situația dată. Trecerea 
de la a servi masa în cantină la a primi mâncarea în caserole 
a fost întâmpinată de către beneficiari cu înțelegere. Sper ca 
această perioadă să se termine cât mai repede, astfel încât să 
putem beneficia la maxim de capacitățile și utilitățile oferite de 
Caritas Eparhial Oradea”. 

Purdea Alexa, voluntară

Departamentul de voluntariat
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“Pentru mine, de la început, Caritas a însemnat mai mult 
decât un ONG, pentru mine Caritas este o FAMILIE. În 

aceste vremuri grele am încercat să fiu cât mai de folos în ceea 
ce privește activitățile. Am fost la Cantina socială de câteva 
ori, acum, în această perioadă totul s-a desfășurat diferit. Abia 
aștept  să revină totul la normal, iar activitățile să fie așa cum 
au fost înainte!“ 

Danciu Cristina, voluntară

“Surprinzător, am început să particip pentru prima dată 
la activitățile de voluntariat chiar la începutul pandemiei. 

Experiența este una foarte frumoasă, deoarece am întâlnit 
oameni noi, dornici să învețe tot timpul lucruri noi, iar lucrul 
în echipă și responsabilitatea au fost niște momente-cheie care 
și-au pus amprenta asupra acestei experiențe. Sper ca pe viitor 
să mai am șansa de a participa la cât mai multe activități de 
acest fel “. 

Tonţ Teodora, voluntară

“Pentru mine, Caritas înseamnă un mod de a ajuta, de a 
cunoaște și de a relaționa cu oameni aflați în nevoi.”

 Szvitec Paula, voluntară

 “Pe mine, activitatea de voluntariat m-a făcut un om mai 
responsabil”. 

Horgoş Andrei, voluntar

“Un virus nu ne-a putut opri să facem un bine. Perioada prin 
care cu toții trecem m-a făcut să realizez cu adevărat cât 

de mult contează o mână de ajutor când ai nevoie de ea. Faptul 
că am putut ajuta așa cum am putut, la Cantina socială, m-a 
făcut să mă simt mai împlinită ca niciodată, având în vedere 
condițiile pe care acest virus ni le impune. Tot ce pot spune 
este că sunt mândră că m-am putut implica în cât mai multe 
activități, iar să fii voluntar în pandemie consider că este un 
lucru mult mai special decât a fi un simplu voluntar”.  

Ivancov Cristina, voluntară
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În luna aprilie a anului 2020, chiar dacă a fost o perioadă plină de restricții și de ordonanțe care au 
impus distanțarea fizică, voluntarii Crina Dobocan, prima voluntară înscrisă în cadrul asociației în 
care activează în prezent și Vinter Nicolae, au fost cei care au oferit sprijin în momente de cumpănă 
copiilor care învață la centrul „Sfântul Martin” din localitatea Ioaniș. Împreună cu președintele 
asociației, coordonatorul centrului și asistentul social, le-au oferite pachete cu alimente celor 60 
de copii care învață la centrul nostru, precum și pentru familiile acestora.

PROIECTUL EDUCAȚIONAL “UNIȚI PENTRU COMUNITATE”

Proiectul educațional “Uniți pentru comunitate”, susținut de Inspectoratul Școlar Județean 
Bihor, a fost demarat în luna septembrie a anului 2019, cu intenția de a fi realizat pe toată 
perioada anului școlar 2019-2020. Proiectul a fost în  parteneriat cu 7 licee orădene: Liceul Greco-
Catolic “Iuliu Maniu”, Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, Colegiul Naţional “Onisifor Ghibu”, Colegiul 

Economic “Partenie Cosma”, Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu”, Colegiul Naţional “Iosif Vulcan” 
şi Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, dar din cauza pandemiei de SARS- COV- 2, seminariile de 
promovare a voluntariatului nu s-au putut realiza la toate acestea, astfel că la Colegiul Național 
“Emanuil Gojdu”, Colegiul Național “Iosif Vulcan” și Colegiul Național “Mihai Eminescu” nu am 
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mai reușit să ne promovăm oportunitățile de voluntariat.

Temele abordate la seminarii au inclus relevanţa voluntariatului în comunitate, beneficiile pe 
care le poate oferi, condiţiile legale ale participării la activităţi de voluntariat şi oportunităţile de 
voluntariat din cadrul Asociaţiei: sprijin la Cantina socială, la Centrul rezidențial „Casa Frenţiu”, 
voluntar-clovn în trupa „Prieteni pentru un zâmbet”, activităţi administrative, organizarea şi 
participarea la evenimente de conştientizare socială, la târguri ONG şi activităţi de fundraising.

Ca parte a proiectului educaţional, au fost organizate acțiuni caritabile în incinta instituţiilor de 
învăţământ, cu sprijinul conducerii şi profesorilor coordonatori.

Luna februarie - Colegiul Economic „Partenie Cosma” 

În urma seminariilor de promovare a voluntariatului, aproximativ 25 de elevi și-au manifestat 
intenția de a participa la activități de voluntariat, dintre care 18 elevi au și încheiat un contract 
de voluntariat. Elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, împreună cu profesorii liceului, au organizat 
o acțiune de strângere de haine și alimente neperisabile, unde s-au donat: 8 litri de ulei, 8 
kilograme de zahăr, 4,5 kilograme făină de mălai, 4 kilograme de orez, 4 kilograme de făină, 2 
litri de suc, 16 pungi de paste făinoase, 15 conserve, diverse dulciuri, 13 bucăți și aproximativ 25-
28 kilograme de haine. Acțiunea a fost coordonată de către doamna profesor Miclăuș Adriana. 

Conform Ordonanței militare numărul 2 din 21.03.2020 s-a întrerupt și activitatea didactică în 
școli, nemaifiind posibil să desfășurăm activitatea de promovare a voluntariatului și în cele trei 
licee partenere rămase: Colegiul Național “Emanuil Gojdu”, Colegiul Național “Iosif Vulcan” 
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Voluntarii noștri, eroii noștri… 

Şi dacă eram prea grăbiți şi nu mai apreciam frumusețea naturii, nu mai auzeam strigătele 
oamenilor din jurul nostru şi nu ne mai mulțumea nimic, această oprire a timpului, această 
pandemie ne-a învățat sa fim mai empatici, mai buni și mai iubitori, iar unora ne-a dat șansa 

Departamentul de voluntariat

și Colegiul Național “Mihai Eminescu”. Am 
sperat că, după starea de alertă, să putem relua 
seminariile de promovare a voluntariatului şi 
aici, însă, din păcate, nu am reuşit acest lucru, 
datorită prelungirii stării de alertă şi a măsurilor 
de distanţare fizică pe care le presupune. Avem 
încredere că și după această perioadă relația de 
colaborare dintre Asociația noastră și liceele 
implicate în proiectul “Uniți pentru comunitate” 
va continua.

În această perioadă dificilă am remarcat că 
spiritul de solidaritate în rândul cetățenilor 
s-a dezvoltat, mulți dintre ei manifestându-
și intenția de a ne fi alături și de a da o mână 
de ajutor, însă, cu părere de rău, a trebuit să 
amânăm activitățile în care se puteau implica 
voluntarii noștri.

Le mulțumim profesorilor coordonatori și 
elevilor pentru gradul crescut de implicare în 
activitățile de voluntariat pe care le derulăm și 
pentru bunăvoința cu care răspund de fiecare 
dată apelului nostru de sprijin comunitar!

“Voluntarii sunt singurele ființe de pe fața Pământului care 
reflectă compasiune, grijă nemăsurată, răbdare și dragostea 
adevărată pentru națiune”. 
(Erma Bombeck)

Caritas Eparhial Oradea
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de a petrece mai mult timp cu oamenii dragi, pe când altora le-a tăiat această șansă. Bunicii 
noștri, bunicii “Casei Frențiu”  își pot vedea acum copiii, nepoții și strănepoții doar în fotografiile 
îngălbenite de vreme  și pe rețelele de socializare, iar cei mai fericiți dintre ei îi văd în fața porții 
“Casei Frenţiu”, câteva minute. Li se văd doar ochii plini de lacrimi, de bucurie că se reîntâlnesc 
și sunt sănătoși. Acum a fost perioada în care ei nu şi-au mai scris amintirile pe spatele unei 
fotografii alb-negru,  așa cum erau obișnuiți înainte, ci, cu ajutorul tehnologiei la care ei se 
adaptează, din iubirea pentru cei dragi.

Noi, echipa Asociației Caritas Eparhial Oradea, am încercat ca beneficiarii noștri să țină legătura 
telefonic zilnic cu cei dragi și, prin activitățile realizate împreună, cum ar fi: gimnastică, ping 
pong, grădinărit, jocuri interactive, remi, șah, cărți, domino și table, am dorit să îi distragem de 
la gândul că nu mai pot ieşi la plimbare, așa cum o făceau înainte, sau că nu mai pot petrece ore 
în șir cu cei dragi. Alături de noi au fost şi voluntarii noștri, eroii noștri. În plină pandemie, i-am 
simțit aproape, chiar dacă unii dintre ei erau la Km. distanță. Voluntarii au trimis testimoniale, 
fiecare din camera sau biblioteca lui, au trimis din căldura lor sufletească bunicilor noștri, i-au 
încurajat să fie răbdători, să continue să zâmbească, să nu își piardă speranța și să aibă încredere 
că în curând se vor revedea. Bunicii au fost încântați și au răspuns afirmativ la propunerea făcută 
de unii dintre voluntari, aceea de a avea discuții pe diferite teme de istorie sau istoria artelor. 
Reacțiile lor  la vizionarea filmulețelor au fost acele reacții pe care le au bunicii când își revăd 
nepoții după multă vreme, lacrimi de bucurie, zâmbete, iar emoțiile puteau fi citite pe fețele lor.

Le mulțumim eroilor noștri pentru implicarea și efortul depus, suntem mândri de voi, oameni 
minunați!

NU vă fie frică... Bunicii noștri nu sunt singuri, voluntarii sunt cu ei și de sărbători!

„Nu vă fie frică!” a fost mesajul trimis păstorilor în acea noapte rece, plină de necunoscut. Acesta 
este și mesajul voluntarilor către bunicii noștri, bunicii „Casei Frențiu”: să privească încrezători 
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spre viitor! Anul acesta este altfel, e diferit pentru noi toți, cu atât mai mult pentru seniorii 
noștri. Vremurile ne-au obligat să îi colindăm altfel, să le urăm Sărbători frumoase, pline de 
speranță, fiecare aflându-ne în căminul propriu; așa au procedat și voluntarii noștri, fiecare din 
căminul lui cald, alegând să le facă o bucurie seniorilor, alegând să readucă zâmbete pe fețele 
celor pe care acum câteva luni îi încurajau, când petreceau timp împreună.

Bunicii noștri nu sunt singuri! Oameni dragi ai lor, oameni care îi vizitau zilnic sau care încă nu 
au reușit să îi cunoască, dar sunt dornici să facă acest lucru, le-au transmis bunicilor un mesaj de 
încurajare, o urare de sărbători, ba chiar și un colind. Au readus zâmbete și lacrimi de bucurie pe 
fețele brăzdate de vreme, în sufletele pline de dorul celor dragi. 

Rezidenții noștri, din căminul lor cald, frumos decorat cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, în preajma 
bradului împodobit, s-au adunat nerăbdători să îi asculte, să îi privească și să își aline o parte din 
dorul care arde în inima lor.

Au mulțumit, s-au bucurat și, la fiecare urare transmisă de voluntari, auzeam o șoaptă care 
spunea: „Mulțumim!”; “S-au gândit la noi!” sau “Ce frumos colindă!”.

Mulțumim voluntarilor care au ales să fie alături de noi și de aceste sărbători, în încercarea 
noastră de a da culoare acelor inimi care de multă vreme erau zugrăvite doar în alb-negru. 
Realizăm împreună lucruri frumoase, chiar dacă într-un mod diferit comparativ cu anii trecuți. 
Sunteți oameni minunați, plini de energie, iubire, empatie și dornici de a DĂRUI - mereu dornici 
de a DĂRUI. Pentru fiecare dintre noi, cu siguranță, sărbătorile din acest an nu au semănat cu 
nimic din ce am trăit până acum, dar tot ceea ce ne bucură este să vedem EROII care sunt lângă 
noi mereu, care ne ajută și ne sprijină în a construi și a realiza lucruri care contează și care îi 
înveselesc pe ai noștri bunici.

Colecta de Crăciun
 

Asociația Caritas Eparhial Oradea a desfășurat, 
cu ajutorul voluntarilor, Colecta de alimente 
“Ajută un copil sărac să aibă un Crăciun mai bun!”,  
în perioada 4-6 decembrie; 11-13 decembrie și 
18-23 decembrie 2020, în centrele comerciale 
Era Shopping Park și Selgros Cash & Carry, 
pentru copiii din Centrul After School și pentru 
beneficiarii Cantinei sociale. 

În activitatea de colectare a alimentelor au 
fost implicați 18 voluntari, care au desfășurat 
118 ore de voluntariat. În acest an s-au donat: 
102 litri de ulei, 76 kg de făină, 79 kg de zahăr, 
76 kg de făină, 58 kg făină de mălai, 62 kg orez, 
129 pachete paste făinoase, 132 conserve și 
209 diferite dulciuri. Unele persoane au donat 
şi fructe, băuturi răcoritoare etc. Alimentele 

Caritas Eparhial Oradea
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colectate sunt estimate la valoarea de 4.161 lei.

Din alimentele primite au fost pregătite pachete şi distribuite familiilor din Oradea, Sântion și 
Livada, aflate în baza de date a asociaţiei. Altă parte din alimentele primite vor fi folosite pentru 
prepararea mesei de prânz la Cantina socială din str. Theodor Aman, Oradea.

Pe lângă alimente, unele persoane au donat şi numerar, 3.881 lei, care vor fi folosiţi pentru 
funcţionarea serviciilor sociale.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea mulţumeşte voluntarilor care s-au implicat în realizarea 
acestor colecte, dar și persoanelor care au făcut o faptă bună și au donat, dovedind faptul că nu 
au uitat de cei mai sărmani dintre noi.
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Ziua Voluntarului Caritas: Voluntar în pandemie
 

Realizările voluntarilor au fost celebrate în cadrul evenimentului Ziua Voluntarului Caritas, 
care s-a desfășurat pe platforma Zoom, joi, 21 ianuarie 2021. Cea de-a XV- a  ediție și primul 
eveniment din anul 2021 care s-a desfășurat sub motoul “Voluntariat în pandemie”.

Anul 2020 a fost un an plin de provocări pentru noi toți, un an plin de incertitudine și necunoscut. 
Am ales ca această zi specială pentru noi  să fie sărbătorită altfel, având în vedere măsurile 
impuse de autorități.

Am decis că este mai potrivit pentru fiecare dintre noi să rămânem acasă, iar acestei zile să îi 
acordăm aceeași importanță deosebită, dar într-un mod diferit. Așa că, dacă în fiecare an erau 
pregătite prăjituri, pizza și alte bunătăți de către colegele noastre de la Centrul rezidențial „Casa 
Frențiu” și Centrul social „Maria Rosa”, de această dată a rămas să servim ceaiul de la ora 17.00 
împreună cu voluntarii.

Ne-am bucurat să vedem, în 2020, cât mai mulți oameni implicați, dornici de a ajuta și de a 
contribui la binele societății. De la începutul Pandemiei de Covid-19, în cadrul Asociației Caritas 
Eparhial Oradea s-au înscris 19 voluntari, care ne-au arătat că se pot realiza lucruri mărețe, 
important e să îți dorești cu adevărat!

Încă de la începutul pandemiei, voluntarii au ajutat la livrarea mâncării beneficiarilor Cantinei 
sociale. Treptat, au fost sistate majoritatea activităților în care am activat cu voluntarii, trebuind 
să respectăm măsurile impuse de autorități.

În anul 2020, 70 de voluntari au ales să sprijine comunitatea în care trăiesc, realizând 1.240 de 
ore de voluntariat. Au luat cuvântul: Pr. Olimpiu Todorean - președintele asociației, Arina Moș - 
viceprimar și PSS Virgil Bercea - Episcop de Oradea.

Departamentul de voluntariat
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“Cu ocazia zilei mondiale a voluntariatului și a zilei voluntariatului Caritas, aș vrea să împărtășesc 
cu voi câteva gânduri, unele reflecții, asupra vieții noastre și a activității cotidiene. Poate că 

niciodată nu am încercat mai multă emoție decât anul acesta, și un mare orgoliu, că sunt la Caritas 
și că voi sunteți voluntari la asociația noastră. Chiar dacă la început ați rămas departe de activitățile 
voastre desfășurate la Caritas, distanțați fiind de persoanele pe care le-ați ajutat: de copiii de la 
Spitalul „Gavril Curteanu”, de bunicii de la “Casa Frențiu”, de oamenii sărmani de la Cantina socială, 
iar în prima lună de lockdown, chiar și de prietenii sau, în anumite cazuri, de familia extinsă, ați fost 
mereu prezenți în gândurile noastre și, atunci când s-a putut, în acțiunile noastre. Ați răspuns cu 
gentilețe atunci când ați fost solicitați, ați trimis materiale filmate bunicilor din „Casa Frențiu”, ați 
bătut la porțile familiilor pentru a le duce alimente, dar nu doar alimente de bază, ci și zâmbetul 
vostru și speranța că se va trece și peste această încercare; apoi ați revenit, atât cât s-a putut, la 
Cantina socială și ați distribuit prânzul celor sărmani și ați fost prezenți la colecta de Crăciun în cele 
două supermarketuri din oraș. Este foarte important pentru societate că voluntariatul nu s-a oprit 
niciodată în 2020, ci a căutat să se reinventeze, să găsească noi metode de a fi aproape și a permis 
ca oamenii să fie în relații de mai bună vecinătate, și ar trebui să vă fie recunoscut rolul pe care voi, 
voluntarii l-ați avut, și îl aveți în comunitatea noastră. Gestul pe care îl facem în această seară, în 
condiții mai aparte, vine tocmai pentru a mărturisi și a arăta că faptele voastre, care de cele mai 
multe ori se fac fără a fi văzute, merite să fie arătate orașului în care trăim și comunității unde ne 
desfășurăm activitatea. De aceea, cu ocazia celei de a 35 Zi Mondială a Voluntariatului și a celei de 
a XV-a ediție a Zilei Voluntarului Caritas, vreau să vă mulțumesc pentru că vă dedicați din timpul 
vostru liber comunității orădene. Și încredințez Domnului toată munca voluntarilor Caritas, pentru 
ca acestora să nu le lipsească niciodată entuziasmul, smerenia, simplitatea și bucuria de a împărtăși, 
parte din timpul lor, cu cei care au nevoie. Pentru că sunteți exemple pentru ceilalți, mărturisind un stil 
de caritate și sobrietate, vă mulțumesc.” 

(Pr. Olimpiu Todorean, președintele Asociației Caritas Eparhial Oradea)

“Mulțumesc pentru invitația la această întâlnire, o întâlnire atipică, așa cum a fost tot anul 2020, și 
vreau să felicit voluntarii Caritas și nu doar pentru că sunt doar voluntarii Caritas Eparhial Oradea, 

ci și pentru că sunt voluntarii noștri, ai comunității, cu care Oradea se mândrește. Este de apreciat faptul 
că acești oameni au fost voluntari și în pandemie. Cu energia și abilitățile și plus valoarea muncii lor, ei 
au adus și mult curaj și celor cu care au intrat în legătură. Vreau să-i felicit pe voluntarii noștri și să le 
spun “La mulți ani!”, să spun “La mulți ani, Caritas Eparhial Oradea!”, și să felicit această organizație 
serioasă care a fost și va rămâne sprijin acolo unde a fost nevoie. Primăria Oradea susține activitățile de 
voluntariat și sper să reușim să ne vedem într-un cadru festiv, ca împreună să ne bucurăm unii de alții” .

(Arina Moș, viceprimar al Municipiului Oradea) 
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“Lăudat să fie Isus! Mă bucur foarte mult să fiu în această seară cu voi. Este un moment cu totul 
deosebit, este pentru prima dată când celebrăm Ziua Voluntarului Caritas Eparhial Oradea, 

online. Dar dacă ne aducem aminte, în 27 martie anul trecut, Sfântul Părinte Papa Francisc apărea 
pe esplanada Pieței San Pietro din Roma, într-o după amiază târzie, cu ploaie, și a încercat să salute 
lumea în aceste condiții. Atunci, dânsul a spus: „Suntem cu toții în aceeași barcă și nu ne putem 
salva de unii singuri, ci cu toții împreună”. Dumneavoastră, cei care sunteți voluntari, dați dovadă 
că aceste cuvinte le puneți în practică și că ați înțeles că suntem cu toții în aceeași barcă, mult 
înainte de a fi spus Papa. Iar ceea ce faceți este același lucru, faptul “că nu ne vom salva de unii 
singuri”, ci cu toții împreună, în numele Domnului. Eu doresc să vă mulțumesc pentru tot ceea ce 
faceți, pentru că este foarte important. Este foarte important să nu renunțați pentru nici un 
moment, nu este foarte ușor, dar nu este imposibil. Acum trecem printr-o perioadă foarte delicată, 
când nu știm exact cum evoluează lucrurile. A apărut vaccinul, foarte bine, iar dumneavoastră, 
voluntarii, ar fi bine să îi încurajați pe cei care sunt în vârstă, pe cei cu care luați contact și să îi 
ajutați, în același timp, să ajungă să se vaccineze. Mulțumesc părintelui Olimpiu, dar vreau să 
mulțumesc dumneavoastră care sunteți voluntari pentru că ați înțeles această chemare: că suntem 
toți în aceeași barcă. Bunul Dumnezeu să vă ajute și Maica Sfântă să vă ocrotească. Și mulțumesc 
doamnei vice-primar pentru că a fost constant alături de Caritas-ul nostru și nu numai de Caritas, ci 
și de toate asociațiile care fac voluntariat. Este foarte important să fim împreună, mereu și 
întotdeauna. Așa să ne ajute Dumnezeu, iar vouă să vă dea putere să mergeți înainte!” 

(PSS Virgil Bercea, Episcop de Oradea) 

Departamentul de voluntariat
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“Eu mă bucur mult că fac parte din echipa de voluntari 
Caritas, pentru mine Caritas nu înseamnă doar voluntariat, 

ci înseamnă o mare, mare familie și sper să fiu mai implicată 
decât am fost în anul 2020. Activitățile Caritas sunt diverse și la 
ore diferite si de aceea nu am putut participa atât de mult cum 
mi-am dorit și m-am limitat la program. Voiam să vă mulţumesc 
că faceți din Caritas un loc primitor, un loc plin de iubire,  în care 
am putut lega prietenii.” 

Cristina Danciu, voluntară 

“Mulțumesc și mă bucur foarte mult pentru aprecierea de care 
sunt onorată. Azi este o zi pe care o sărbătoresc și am încredere 

că voi fi în ”Casa Frențiu” să ofer activități cu multă dăruire celor 
care locuiesc și lucrează acolo. Mulțumesc din suflet!”

 Miorița Săteanu, voluntară

”Îmi doresc să fiu o persoană de ajutor și m-am implicat în 
activitățile Asociaţiei Caritas încă de la început.” 

Horgoș Andrei, voluntar 

”Mă bucur extrem de mult că am reușit să ajut, și mai ales în 
această perioadă dificilă pentru noi toți. Totuși, sperăm că 

anul 2021 va fi unul mai bun și cu cât mai multe activități și 
oportunități să ajutăm”. 

Keren Barbu, voluntară 

”Vreau să vă mulțumesc pentru premiu, chiar nu mă 
așteptam! Am încercat cât de mult posibil să mă implic în 

activități, însă programul aglomerat nu prea mi-a permis, dar de 
fiecare dată când am avut timp am făcut tot posibilul să ajung. O 
parte din timpul de voluntariat l-am petrecut la Cantina socială 
și pot să spun că mi-a plăcut foarte mult, nu mă gândeam 
vreodată că o simplă activitate de voluntariat poate să devină o 
activitate plăcută pentru orice individ. Mi-am dorit să îndrum cât 
mai mulți tineri să facă voluntariat, unii nu  realizează ceea ce 
pierd și chiar mă bucur că am ales să vin la Caritas. Mă bucur și 
sunt recunoscătoare pentru tot ce am putut să fac și mi-aș fi 
dorit să mă implic și mai mult. Ştiu că o să mai existe șanse și cu 
proxima ocazie mă voi implica în orice activitate pe care o veți 
propune în viitorul apropiat. Vă mulțumesc și felicitări tuturor 
voluntarilor! 

Ivancov Cristina, voluntară

Mărturii ale voluntarilor prezenți online: 
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Premiul CANTINA SOCIALĂ

Anul 2020 a fost un an plin de schimbări și 
provocări noi care au adus modificări și în 
rândul serviciilor Cantinei sociale. În luna 
martie a anului trecut, voluntarii au ajutat la 
livrarea mâncării beneficiarilor, acolo unde 
se află fiecare, urmând, în perioada Stării de 
Alertă, să ajute la distribuirea caserolelor la 
Cantina socială. Premiul s-a acordat voluntarei: 
Paula Szvitec.

Premiul ”CASA FRENȚIU”

Prin intermediul programului „Adoptă un bunic 
sau o bunică”, 22 de voluntari, “nepoți adoptivi”, 
au petrecut timp de calitate până în luna martie 
cu rezidenții, i-au însoțit la plimbări, au jucat 
jocuri de societate, au împărtășit experiențe și 
povești de viață. Din luna aprilie, socializarea 
cu rezidenții a trecut în mediul online, colindul 
și urările de Sărbători fiind transmise prin 
filmulețe care au bucurat sufletele seniorilor 
noștri. Voluntarii au acumulat în acest sens 
185 de ore de voluntariat. Premiul s-a acordat 
voluntarei: Cristina Ivancov.

Premiul COLECTA DE CRĂCIUN

La tradiționala Colectă de Crăciun, în anul 2020, 
s-au implicat 18 de voluntari care au desfășurat 
118 de ore de voluntariat, contribuind la 
strângerea de alimente și donații în bani în 
valoare de aproape 8.000 lei, pentru ca 150 
de beneficiari ai asociației să poată primi masa 
caldă și pe parcursul anului 2021. Premiul s-a 
acordat voluntarei: Barbu Keren.

Premile acordate voluntarilor
pentru activitatea din anul 2020

Caritas Eparhial Oradea

69



De 15 ani împreună!

Premiul ADMINISTRATIV

Pentru respectarea măsurilor impuse de 
autorități, a fost necesar ca, anul acesta, 
Campania 3,5% și Cutia de Crăciun să fie mutate 
exclusiv în mediul online. Drept urmare ne-am 
reorganizat, iar premiul pentru Administrativ 
s-a acordat pentru implicarea și ajutorul în 
activitățile care au vizat magazinul și depozitul 
de haine. Premiul s-a acordat voluntarei: 
Cristina Danciu.

Premiul CEL MAI ACTIV VOLUNTAR

Cel mai activ voluntar este persoana care se 
implică în cele mai multe activități din dorința 
de a schimba ceva în comunitatea în care 
trăiește. Premiul s-a acordat voluntarului: 
Nicolae Vinter.

Premiul pentru DISPONIBILITATE

Disponibilitatea înseamnă a fi prezent la 
nevoie. Când ești anunțat cu o oră înainte și 
faci tot posibilul să fii prezent. Premiul s-a 
acordat voluntarului: Andrei Horgoș.

Premiul de SOLIDARITATE
PENTRU CEI NEVOIAȘI

Acest premiu îl oferim pentru cei care ne 
susțin, ne încurajează și ne ajută în a dărui și 
noi mai departe celor nevoiași. Ei sunt cei care, 
la fiecare două săptămâni, ne oferă pizza sau 
paste pentru beneficiarii cantinei sociale. Le 
mulțumim pentru bunăvoința și efortul depus! 
Premiul s-a acordat personalului de la pizzeria 
Black Wolf.

Premiul special pentru implicare și organizarea 
evenimentelor de la Centrul rezidențial “Casa 
Frențiu”. Încă de la deschiderea Centrului, un 
om dedicat în arta voluntariatului s-a implicat, 
s-a dăruit și ne-a fost alături, contribuind la 
o bunăstare a bunicilor noștri. Mereu plină 
de viață, cu zâmbetul pe buze, a reușit să 
transmită această stare seniorilor noștri prin
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Premiul VOLUNTARUL ANULUI

,,Voluntarul anului” este premiul oferit pentru: implicare, disponibilitate, diversitatea activităţilor 
în care s-a implicat, numărul de ore prestate şi calitatea serviciilor oferite. Chiar dacă s-a înscris ca 
voluntar în anul 2020 în cadrul Asociației noastre, a fost cea care a participat zilnic la activitățile 
care s-au putut desfășura anul acesta. A răspuns mereu pozitiv cererii noastre. Premiul s-a 
acordat voluntarei: Teodora Tonț. 

evenimentele pe care le-a organizat. Premiul 
s-a acordat voluntarei: Miorița Săteanu.

Premiul special VOLUNTARIAT ÎN PANDEMIE

În momente dificile a ales să rămână alături de 
cei vulnerabili, de cei singuri, de cei în vârstă, de 
cei ai nimănui și, mai ales, alături de noi, pentru 
ca împreună să DĂRUIM! Unul dintre voluntarii 
activi ai asociației noastre s-a implicat, a 
sprijinit și a dăruit, alături de noi, în perioada 
Stării de urgență, hrana beneficiarilor Cantinei 
sociale. A participat zilnic la distribuirea 
mâncării, acolo unde fiecare beneficiar își 
desfășoară existența, acumulând în acest sens 
115 ore de voluntariat. Premiul s-a acordat 
voluntarului: Nicolae Vinter.

Departamentul de voluntariat

Caritas Eparhial Oradea

71



De 15 ani împreună!

În fiecare an, tortul care era pregătit pentru 
acest eveniment era servit împreună cu 
voluntarii, anul acesta organizându-se 
evenimentul online, tortul a fost împărțit 
beneficiarilor Cantinei sociale și Centrului 
Rezidențial „Casa Frențiu”.

Mulțumim tuturor voluntarilor pentru că, 
datorită lor, asociația își poate continua 
activitățile sociale. Vă îndemnăm să rămâneți 
alături de noi, în continuare, ca împreună să 
construim o lume mai bună!

“Voluntariatul scoate la suprafață tot ceea ce e mai bun în natura umană: dedicarea timpului 
și energiei proprii celor în nevoie, fără aștepta nimic în schimb. Mă bucur că am avut onoarea 

și plăcerea de a câștiga premiul de voluntar al anului, fiind un moment important din viața mea. 
Premiul acordat cu această ocazie a însemnat pentru mine o mare bucurie, o împlinire pentru 
strădania mea, aceea de a readuce mereu un zâmbet pe chipul oamenilor, chiar și în timpul 
pandemiei. Sunt și voi rămâne recunoscătoare pentru tot ce am învățat și mai am încă de învățat 
datorită oamenilor din viața mea”.

Teodora Tonț, voluntarul anului

Pentru anul 2021 ne propunem să redeschidem, dacă măsurile impuse de autorități ne va permite, 
activitățile cu voluntarii clovni  la Spitalul „Dr. Gavril Curteanu” și de la centrele de zi pentru 
copii, să formăm voluntarii noi în arta de a fi voluntar clovn, să realizăm cursuri de formare, 
autocunoaștere și dezvoltare. Să implicăm voluntarii în activitățile de la ”Grădinița Frențiu”, dar 
și la after school-ul, proiecte noi ale asociației.

Ne dorim ca, în curând, voluntarii să poată participa la toate activitățile asociației așa cum o 
făceau înainte!

1.240
ore de voluntariat efectuate

19
voluntari noi înscriși

70
voluntari
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Departamentul de
fundraising

M-am alăturat echipei Caritas Eparhial în luna august 
2020, la jumătatea semestrului al doilea al anului, animată 
puternic de dorința de a face bine și de a-i ajuta pe ceilalți. 
Activitatea în sectorul neguvernamental mi-a oferit 
una dintre cele mai  bogate experiențe profesionale 
de până acum și, în același timp, o experiență de viață 
extraordinară. Mă bucur că prin programele și proiectele 
noastre creăm oportunități în plus de implicare a 
oamenilor de bine în comunitate.

Generozitatea ar trebui să fie o normalitate. Ne împlinim 
ca persoane umane prin dăruire și împărtășire cu ceilalți. 
Ne dorim o țară în care generozitatea să fie liantul dintre 
noi și motorul implicării noastre în viața comunității. Din 
2004, creăm programe în cadrul cărora oamenii își pun 
în valoare generozitatea și se implică în transformarea 
comunităților în care trăiesc.

Asociația Caritas Eparhial Oradea a solicitat și în anul 
2020 suportul și sprijinul pentru programele curente cu 
care comunitatea era deja familiarizată: 

* Susținerea accesului continuu la educație a copiilor 
din familiile nevoiașe, care frecventează Centrul After 
School “Sfântul Martin” din Ioaniș;

* Sprijinirea persoanelor vârstnice, asigurându-le o 
bătrânețe demnă, fără griji și liniștită în ”Casa Frențiu”;

* Oferirea unei mese calde unui număr constant de 30 de 
beneficiari, menținerea igienei prin utilizarea dușurilor 
sociale – serviciu unic în municipiul Oradea, în cadrul 
Centrului social “Maria Rosa”.

Primul proiect nou, de anvergură, demarat în 2020, a fost 
construirea unei grădinițe. În vederea asigurării accesului 
sporit la educație preșcolară și sprijinirea participării 
părinților pe piața forței de muncă, Caritas Eparhial 
Oradea va construi prima grădiniță, „Grădinița Frențiu”, 

Fundraiser

Ramona PALTIN
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în Cartierul Tineretului, pe str. Caporal Constantin Mușat, cu o 
valoare estimativă a proiectului de 700.000 euro. Grădinița va fi 
construită conform standardelor europene și va fi una dintre cele 
mai moderne grădinițe de stat din oraș, cu o suprafață construită 
de 595 mp; se vor putea înscrie 60 de copii, fără nici o discriminare; 
grădinița va avea 3 săli de clasă/dormitoare, vestiar, băi și o sală 
de mese (masa va fi oferită de CEO Catering); va dispune de o 
sală - destinația principală fiind o sală de sport, iar destinația 
secundară fiind cea în care se vor organiza evenimente private; 
un cabinet medical - pentru a monitoriza constant sănătatea 
copiilor și a cadrelor implicate în procesul educațional. Finalizarea 
construcției este preconizată pentru septembrie 2021.

Încă de la începutul anului 2020, între 23 ianuarie – 1 martie 
2020, s-a gândit și organizat campania deja devenită o tradiție 
pentru noi, și anume redirecționarea celor 3,5% din impozitul pe 
venit pentru ”Grădinița Frențiu”. Pentru a impulsiona și a atrage 
un număr mare de susținători, am vrut să oferim un premiu, o 
excursie în Italia, în orașele Padova, Veneția și Verona, care urma 
să aibă loc în iunie 2020. Din păcate, pandemia ne-a dat planurile 
peste cap, fiind în imposibilitatea de a organiza o asemenea 
excursie. Din fericire, oamenii au redirecționat bani din impozitul 
pe venit către noi, chiar dacă actul lor de bunătate și mărinimie 
nu a fost răsplătit cu o excursie în Italia.

Venirea pandemiei a prins majoritatea instituțiilor și companiilor 
în offside. Nimeni nu se aștepta la o criză atât de profundă, iar 
blocarea activității, reorganizarea muncii și asigurarea unor 
condiții speciale de igienă au avut un impact major asupra 
bugetelor companiilor. Și nu doar zona de business a avut de 
suferit. 

Proaspăt angajată, în plină pandemie Covid, într-un ONG, a 
cărui activitate este susținută, în principal, din sponsorizări și 
donații, m-am văzut brusc în fața unei dileme. Cui să cerem bani, 
când fiecare duce o luptă pentru supraviețuire? Foarte multe 
companii, asociații sau grupuri de voluntari formate ad-hoc au 
venit în ajutorul medicilor și al spitalelor, dar pentru beneficiarii 
altor tipuri de programe criza a lăsat un gol imens.

Fiecare a avut ca prioritate rezolvarea problemelor cauzate de 
pandemia de Covid.

Uniți pentru spitale în timpul pandemiei, m-am gândit, ,,oare va 
fi lumea solidară și în continuare?” Eu sunt de părere că o astfel 
de criză scoate din fiecare de fapt ce are înăuntru. Oamenii care 
erau generoși înainte, în momentul în care se vor simți siguri din 
punct de vedere financiar, vor dona în continuare. 
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Puțini au luat în calcul că, pe parcursul pandemiei, mai mult decât 
niciodată, persoanele vulnerabile sunt cel mai grav afectate: 
ele trebuie să se spele, să mănânce, să se îmbrace, chiar dacă e 
pandemie.

Să nu mai vorbim de școala online, unde mulți dintre copiii din 
mediul rural nu au avut nici o șansă să își continue educația din 
lipsă acută de fonduri materiale, părinții neavând posibilitatea 
financiară de a se adapta peste noapte la noul sistem de 
învățământ online, ce implica investiții substanțiale și imediate 
din partea lor într-un timp așa de scurt. 

Atunci când tu nu ai bani să trăiești în condiții decente, să le 
oferi de mâncare copiilor, de unde să le asiguri echipamente 
informatice și de telecomunicații și infrastructura digitală 
necesară pentru a-și continua educația în mediul online?

Noi am continuat, cu respectarea procedurilor de igienă și 
siguranță alimentară impuse de pandemia Covid, să oferim, 
la pachet, o masă caldă persoanelor beneficiare ale Cantinei 
sociale. În principiu, beneficiarii noștri sunt persoane cu 
posibilități financiare reduse, familii nevoiașe. Din fericire, prin 
mobilizarea excepțională a asistenților sociali și a voluntarilor, 
ei au putut beneficia în continuare de hrană, pachete alimentare 
sau produse de igienă. Vă puteți da seama ce ar fi însemnat ca 
ajutorul nostru să se oprească pur și simplu, odată cu starea de 
urgență sau alertă.

Asociația a fost, și în 2020, singurul sprijin pentru multe familii 
care se zbat pentru supraviețuire.

Noi am organizat și în 2020, în bisericile din Eparhia Română 
Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea, în 11 noiembrie 2020, 
Colecta specială, “Duminica Samarineanului Milostiv”, având ca 
scop strângerea de fonduri pentru susținerea celor mai puțin 
norocoși dintre semenii noștri. Tasul din data de 11 noiembrie 
2020 a fost predat, de către 79 parohii, asociației. Astfel, a intrat 
în casieria asociației suma de 37.413 lei. Din aceste fonduri 
strânse 62 de copii și 35 de adulți au servit, poate, unica lor masă 
pe zi, 32 de vârstnici au fost ajutați cu alimentele de bază și  100 
de familii  au primit  un pachet cu alimente.

În vederea susținerii semenilor noștri și pentru a aduce un zâmbet 
pe fața copiilor, Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a organizat 
în luna decembrie Colecta de alimente ”Ajută un copil sărac să 
aibă un Crăciun mai bun!” - în perioadele 4-6 decembrie; 11-13 
decembrie și 18-23 decembrie 2020, în Era Shopping Park (din 
Calea Aradului), între orele 16.00 – 20.00 şi Selgros Cash&Carry 

Caritas Eparhial Oradea
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Oradea, între orele 16.00 – 20.00.  În acţiunea de colectare am fost 
ajutaţi de 18 voluntari care au realizat 118 ore de voluntariat. 

În acest an s-au donat: 102 litri de ulei, 76 kg de făină, 79 kg de 
zahăr, 76 kg făină, 58 kg făină de mălai, 62 kg orez, 129 pachete 
paste făinoase, 132 conserve și 209 diferite dulciuri. Unele 
persoane au donat şi fructe, băuturi răcoritoare etc.

Alimentele colectate sunt estimate la valoarea de 4.161 lei. 
Din alimentele primite au fost pregătite pachete care au fost 
distribuite familiilor din Oradea, Sântion și Livada, aflate în baza 
de date a asociaţiei. Altă parte din alimentele primite au fost 
folosite pentru prepararea mesei de prânz la cantina socială din 
str. Theodor Aman, Oradea. Pe lângă alimente, unele persoane au 
donat şi numerar, 3.881 lei,  folosiţi pentru funcţionarea serviciilor 
sociale. Vă mulțumim pentru că, împreună, am fost ajutoarele 
lui Moș Crăciun și am oferit un Crăciun de poveste beneficiarilor 
noștri. 

Odată cu finalul crizei de sănătate ,,ne vom afla într-un moment în 
care România va avea cea mai mare nevoie ca societatea civilă să 
impulsioneze reclădirea stării de spirit a românilor.

Noi avem încredere și am înțeles că oamenii au realizat importanța 
solidarității și continuăm să învățăm! Am văzut cu toții, în această 
perioadă, cât de important e să aducem educația în secolul XXI. 

De aceea noi am continuat să strângem fonduri pentru a dota cu 
materiale didactice corespunzătoare și mai ales de infrastructură 
digitală - tablete și dispozitive Smart tv. -pentru Centrul After 
School din Ioaniș.

Mulțumim Fundației Altex pentru furnizarea a patru Televizoare 
LED Smart PHILIPS în valoare totală de 5.399,60 lei. Împreună 
suntem OAMENI PENTRU OAMENI și am contribuit la reducerea și 
prevenirea abandonului școlar a acestor copii. Aceste dispozitive 
sunt utilizate în cele patru săli de clase din centru pentru: 
repetarea, asimilarea și consolidarea informațiilor predate la 
școală sau online.  Totodată sunt utilizate și ca material didactic 
pentru a-i ajuta prin materiale video educaționale exemplificative 
să crească și evolueze într-un mod corespunzător și propice 
dezvoltării lor intelectuale și emoționale.

Am reușit la finele lunii octombrie 2020 să punem bazele fundației 
pentru construirea ”Grădiniței Frențiu”. Toate aceste lucrări au 
fost posibile cu ajutorul donatorilor, precum și a sponsorilor, firma 
SC Rivolto SRL ne-a sponsorizat cu fierul beton necesar realizării 
fundațiilor, în valoare de 6.750 lei.
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Suntem profund recunoscători persoanelor juridice, companiilor 
care, prin generozitatea și implicarea lor, au permis susținerea 
programelor Asociației și demararea construcției ”Grădinița 
Frențiu”. Aceștia, prin înțelegerea circumstanțelor și agrearea 
redirecționării unei sume de bani, au ales să investească în 
Asociație, direcționând 20% din impozitul pe profit către proiecte 
derulate în beneficiul societății, care altfel s-ar pierde complet 
și ar ajunge în visteria statului fără niciun folos al comunității 
locale. Prin urmare, mulțumim: 

* celor 22 de entități juridice care ne-au sponsorizat în bani în 
valoare de  84.900 lei.
* celor 4 persoane juridice care ne-au sponsorizat în bunuri 
materiale în valoare de 14.686,21 lei.

Datorită sprijinului şi generozităţii lor, am reuşit să ne atingem 
în mare parte obiectivele propuse. De aceea, ne simţim onoraţi 
şi mândri totodată ca ne-au ales şi ne-au sprijinit prin contribuţia 
adusă. Implicarea acestor entități în activitățile Asociației noastre 
au adus zâmbetul pe față celor în nevoie, dar și sentimentul că 
există oameni pentru care ei contează. Nu putem decât să le 
mulțumim pentru implicare, deoarece bunăstarea emoțională, 
fizică și materială a beneficiarilor noștri sunt motorul activității 
noastre profesionale.

În 2021 vom continua toate campaniile cu care comunitatea 
bihoreană este familiarizată de-a lungul anilor:

* campania de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit de 
către persoanele fizice salariate sau pensionate, banii fiind 
alocați construcției ”Grădinița Frențiu”;

* campania de redirecționare a 20% din impozitul pe profit de 
către persoanele juridice care au realizat profit în anul 2020, 
acești bani fiind alocați construcției ”Grădinița Frențiu”;

* începerea primei campanii de donații prin SMS pentru 
construirea ”Grădinița Frențiu”;

* atunci când activitățile de divertisment, sportive, artistice 
și culturale vor fi posibile în spațiile deschise, cu respectarea 
măsurilor legale de prevenire infecției cu Coronavirus, ne dorim 
organizarea mai multor evenimente pentru atragerea de fonduri 
care să susțină activitățile Asociației și proiectele în derulare, 
organizarea primului bal caritabil, ca o recunoaștere oficială 
și o pecetluire a bunei colaborări avute de-a lungul anului cu 
companiile și persoanele fizice reprezentative ale orașului care 
au ales să ne susțină nemijlocit și în 2021 în lupta noastră comună 
în a face bine și a dezvolta comunitatea locală. 
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Departamentul
proiecte și programe

De la înființare și până în prezent, organizația 
s-a dezvoltat și a crescut în mod continuu, 
diversificându-și activitatea pentru a răspunde cât 
mai bine nevoilor din comunitate. O contribuție 
semnificativă la această creștere a avut-o 
activitatea depusă în cadrul departamentului de 
proiecte. 

Anul 2020, deși marcat de pandemie, a însemnat 
o creștere pentru Departamentul de Proiecte. 
Am mai angajat un om în departament pentru că, 
în ciuda crizei mondiale, organizația își continuă 
drumul ascendent.

În anul 2020, am scris și am depus 12 proiecte, 
în valoare totală de 1.689.802 Euro: 5 proiecte 
au fost aprobate și implementate pe parcursul 
anului 2020, valoarea lor fiind de 187.419 Euro; 
2 proiecte în valoare de 48.000 Euro au fost 
aprobate și vor fi implementate în anul 2021, iar 
alte 5 proiecte se află în faza de evaluare.

În anul 2020, am fost parteneri într-un proiect 
implementat de Confederația Caritas România.

Pentru anul 2021 ne propunem să sprijinim prin 
proiecte serviciile sociale și educaționale pe care 
organizația le oferă persoanelor dezavantajate. O 
prioritate rămâne pentru noi formarea, sprijinirea 
și dezvoltarea personală și profesională a 
angajaților, voluntarilor și colaboratorilor.

Coordonator

Adela POPA-GHIȚULESCU

Caritas Eparhial Oradea
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Proiectul: Dezvoltarea profesională a specialiștilor ce lucrează în 
comunitățile rrome

Unul dintre obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru anul 2020 a fost să continuăm să sprijinim 
specialiștii care lucrează în comunități sărace, marginalizate și sunt implicați în furnizarea de 
servicii sociale și educaționale.

Pentru atingerea acestui obiectiv am demarat, în 1 mai 2020, proiectul „Dezvoltarea profesională 
a specialiștilor ce lucrează în comunitățile rrome”. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 2 
ani (1 mai 2020 – 30 aprilie 2022) și are ca scop creșterea calității serviciilor oferite de rețeaua 
informală a organizațiilor active în comunitățile de rromi din Romania și Ungaria. 

Obiectivele proiectului:

1. Organizarea unei sesiuni de training teoretice și 4 activități practice de teren pentru un grup de 
12 profesioniști specializați în practici restaurative;
2. Organizarea unei conferințe anuale, în primul trimestru al anului, adresată profesioniștilor activi 
în comunitățile de romi;
3. Organizarea a 4 sesiuni de formare în fiecare an (o sesiune pe trimestru) cu subiectele: 
burnout, managementul stresului, managementul timpului, management organizațional pentru 
profesioniști activi în comunitățile de romi;
4. Organizarea unui modul de șapte sesiuni de supervizare pe an pentru grupuri de profesioniști 
activi în comunitățile de romi;
5. Organizarea unui schimb de experiență pe an, între profesioniști din România și Ungaria, activi 
în comunitățile de rromi;
6. Organizarea, o dată pe an, a unui atelier pe tema identității etnice și culturale.
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Grupul țintă al proiectului este format din: asistenți sociali, pedagogi, educatori, psihologi, 
facilitatori comunitari și mediatori.
Proiectul are valoarea de 135.885 Euro, fiind finanțat de Renovabis cu suma de 121.700 Euro.

Activități desfășurate în cadrul proiectului în 2020

1) Practicile restaurative

În cadrul proiectelor implementate în anul anterior am descoperit tehnicile restaurative care în 
alte țări au dovedit că funcționează și au efect în comunitățile în care existau conflicte. Prin acest 
proiect intenționăm să formăm un grup de specialiști în tehnicile restaurative care să le aplice și 
să le adapteze realităților din țara noastră. Ne dorim ca după pregătirea inițială a 12 specialiști să 
adaptăm practicile restaurative la realitatea comunităților în care lucrăm, astfel încât mai târziu să 
putem forma specialiști care pot lucra cu succes în aceste comunități.

Am selectat astfel un grup de 12 profesioniști, specialiști în diferite domenii, care au început 
formarea în tehnicile restaurative. Datorită pandemiei, întâlnirile în 2020 au fost toate organizate 
online.

Practicile restaurative reprezintă un nou domeniu de studiu în care este întărit potențialul de a 
influența pozitiv comportamentul uman și de a ajuta la consolidarea societății civile la nivel global. 
Focusul îl reprezintă modalitățile de construire a capitalului social și obținerea disciplinei sociale 
prin învățare și luare a deciziilor în mod participativ, modalități care pot fi aplicate în aproape orice 
context (familie, școală, loc de muncă și comunități).

Având origini multiple, înțelegerea practicilor restaurative presupune o abordare inter și 
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multidisciplinară în care sunt recunoscute și 
integrate concepte similare și din alte domenii: în 
domeniul justiției penale se folosește conceptul 
de “justiție restaurativă”, în asistență socială 
se folosește conceptual de “împuternicire”, 
în educație, “disciplină pozitivă” sau “clasă 
responsivă”, iar în leadershipul organizațional se 
vorbește despre “management orizontal” .
În cadrul proiectului, activitatea cu titlul 
„Bazele tehnicilor restaurative - alternative în 
managementul conflictelor” include un pachet 
de 8 sesiuni teoretice cu 12 participanți şi o are 
ca formator pe Vidia Negrea - psiholog clinician, 
reprezentant în Europa al International Institute 
for Restorative Practices.

2) Managementul stresului

Atunci când sarcinile pe care le avem de făcut 
la locul de muncă și/sau în familie sunt tot mai 
multe, putem ajunge să ne simțim copleșiți de 
responsabilități și putem experimenta sentimente 
de tristețe, iritabilitate, furie, anxietate, oboseală, 
disperare. Toate acestea sunt semne ale 
stresului pe care fiecare dintre noi ajunge să îl 
experimenteze uneori. Ce putem face însă pentru 
a gestiona stresul?

Pe lângă toate presiunile pe care le resimțim zilnic, 
anul 2020 ne-a adus tuturor griji suplimentare 
pentru a putea rămâne sănătoși noi și cei din jurul 
nostru.

În cadrul proiectului au fost organizate, în 
perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, patru 
sesiuni de traininguri pe tema Managementul 
stresului. Acestea au fost susținute de Mihaela 
Levai, psiholog cu peste 20 de ani de experiență 
în domeniu, care aplică atât în viața personală 
cât și în cea profesională metode de gestionare a 
stresului, învățându-i pe cei care îi solicită sprijinul 
metode de a face față presiunilor și provocărilor 
cu care aceștia se confruntă în viața de zi cu zi.

Cei aproape 40 de participanți la modulele de 
training au fost ajutați să înțeleagă ce este stresul 
și care sunt mecanismele sale de funcționare, să 
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descopere felul în care fiecare persoană răspunde la stres, au aplicat o scală de stres pentru a 
vedea nivelul de stres pe care fiecare îl resimte și pentru a identifica cât de stresați sunt.

După ce au fost listate efectele stresului asupra organismului, au fost prezentate cele 4 tipuri 
principale de stres. Odată cunoscute tipurile de stres care ne afectează, au fost explicate tehnicile 
de diminuare a stresului care pot fi puse în practică în fiecare zi, în funcție de context și de 
preferințele individuale.

O parte importantă din timpul alocat trainingului a fost dedicată experimentării unor tehnici de 
control al stresului cum sunt tehnica respirației și trainingul autogen.

A fost apoi prezentat un model simplificat al stresului care are la bază teoria cognitiv 
comportamentală dezvoltată de Albert Ellis și tehnicile de intervenție direcționate spre fiecare 
componentă a stresului. Punând în practică tehnicile prezentate, cursanții vor putea deveni mai 
eficienți în gestionarea problemelor cu care se confruntă, încrezători în forţele proprii, flexibili, 
detaşaţi, calmi şi relaxaţi, plini de resurse şi energie. Secretul constă în exersarea lor constantă, 
în formarea de obiceiuri noi care ajută la prevenirea stresului prin antrenament, pas cu pas! După 
cum afirma Dave Ramsey: ”Dacă vrei ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceva ce nu ai făcut 
niciodată”. 

3) Supervizare

Tot în anul 2020 au început și activitățile de supervizare din cadrul proiectului mai sus menționat.

Activitățile de supervizare se desfășoară atât individual, cât și în grup. În funcție de preferințele 
participanților, supervizarea se realizează în această perioadă atât în cadrul unor întâlniri directe, 
cât și online.

Supervizarea este un tip de formare bazată pe prelucrarea experienţei profesionale personale, 
în cadrul căreia se caută răspunsuri la problemele generate de situaţiile de impas profesional. 
Supervizarea vizează problemele legate de colaborarea, comunicarea şi conflictele din cadrul 
interacţiunilor profesionale printr-un proces dirijat de învăţare a cărui sursă şi ţintă sunt 
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experienţele practice.

În cadrul supervizării, problemele persoanei supervizate sunt relevate prin analiza cazuisticii. 
Prin prezentarea concretă a câte unui caz căutăm răspuns la întrebarea de ce constituie acesta o 
problemă pentru persoana supervizată. Membrii grupului şi supervizorul îi vin în ajutor cu întrebări 
şi prin oglindire, contribuind la o mai clară percepere a situaţiei, a reacţiilor şi atitudinilor proprii. 
Deci, contribuţia nu constă în soluţii pentru rezolvarea cazului, ci în conştientizarea motivelor care 
determină felul ei de a reacţiona, cum ar putea reacţiona altfel, ce o împiedică precum şi ce ar 
ajuta-o să se poată schimba.

Cazurile prezentate unui supervizor pot fi diferite. Poate fi vorba de situaţii de criză profesională, 
dar şi de probleme legate de construirea carierei, de comunicarea în relaţiile colegiale, de impactul 
asupra performanţei individuale a relaţiilor ierarhice şi a presiunilor specifice unei instituţii sau 
profesii, starea de burnout etc., adică toate dificultăţile ce pot apărea în practica profesională de 
zi cu zi. 

„Recunosc că am pășit cu emoții și teamă la 
prima ședință de supervizare, fiindu-mi teamă, în 

general, de situații noi pe care cred că nu le pot controla. 
Supervizarea mă învață că nu trebuie deținut un control 
permanent asupra situațiilor, mă ajută să mă adaptez 
firescului din jur, mă ajută să mă descopăr și să mă 
analizez din mai multe perspective.” 

(A.P.)

„În ceea ce mă privește, cel mai important efect 
produs de ședințele de supervizare este eliberarea 

de gândurile negative care-mi limitau avântul spre 
un progres profesional pe care, de altfel, mi-l doresc. 
Sunt recunoscătoare pentru fiecare intervenție pe 
care supervizorul o are la aceste ședințe, prin timpul 
de reflecție și întrebările pe care mi le adresează 
deblochează uși pe care le credeam închise. Poate 
părea puțin neobișnuit, dar supervizorul meu îmi inspiră 
încredere, elan, optimism și, mai ales, mă ajută să pășesc 
pe un drum presărat cu resursele MELE interioare pe 
care, nu știu când și cum, am uitat că le am! Învăț să mă 
apreciez mai mult și să-mi redescopăr și să-mi folosesc 
potențialul pentru ca, din punct de vedere profesional, 
să pot crește frumos!” 

(T.B.)

„Aștept cu nerăbdare următoarea ședință de 
supervizare și, spre bucuria mea, constat că a fi tu 

însăți în raport cu ceilalți este un dar și poate că tocmai 
asta ne face unici, poate că aici este potențialul care, 
folosit eficient, conduce la rezultate maxime.” 

(E.T.)

Mărturii:
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Proiectul: Acces la educație online

Pandemia cauzată de virusul COVID-19 a determinat Guvernul României să închidă urgent școlile, 
încă din 11 martie.

Școlile au fost inițial închise pentru o perioadă de 10 zile, după care perioada a fost prelungită. 
După vacanța școlară din aprilie s-a luat decizia de a ține școlile închise până la sfârșitul anului 
școlar. Din 4 mai, școala online a devenit obligatorie.

Din păcate, mulți copii provin din familii sărace, fără posibilități materiale și, prin urmare, fără 
acces la tehnologia modernă de comunicare. Acești copii nu au posibilitatea de a participa la 
cursuri școlare online. Având în vedere că alți copii își continuă activitatea școlară prin participarea 
la cursuri online, copiii defavorizați, proveniți din familii sărace, riscă să fie lăsați în afară, să rămână 
în urmă.

Scopul proiectului „Acces la educație online” a fost acela de a asigura continuarea procesului 
educațional pentru copiii defavorizați, beneficiari ai Centrului After School din Ioaniș, în timpul 
pandemiei.

Obiectivul proiectului: dotarea cu 50 de tablete cu abonament la internet timp de 2 luni pentru 
copiii Centrului.

Au fost achiziționate 50 de tablete cu huse de protecție și program de protecție parentală. Fiecare 
tabletă a fost, de asemenea, configurată astfel încât conținutul să fie sigur pentru copii. Tabletele 
au fost setate astfel încât să nu poată fi instalate aplicații fără acord parental.

Navigarea pe internet este limitată, de asemenea, la un conținut sigur pentru copii. Înainte de 
distribuirea lor, pe tablete au fost instalate mai multe programe educaționale adecvate vârstei 
(de exemplu, tabla înmulțirii).

Copiii au început din nou să vină la Centrul After School din Ioaniș, începând cu luna august.

Datorită acestui proiect, copiii au recuperat materia predată în anul școlar precedent. După 
trecerea din nou în online, în anul școlar 2020-2021, copiii care frecventează Centrul au avut 
echipamentele necesare și au participat la procesul educațional.

Finanțatorul proiectului a fost KinderMissionsWerk (Germania), iar bugetul a fost de 12.500 Euro. 
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Proiectul: Sprijin pentru copiii defavorizați

Deși Centrul After-School din Ioaniș funcționează începând cu anul 2018 într-o clădire nouă, copiii 
nu aveau în apropiere un spațiu potrivit pentru joacă și activități în aer liber.

Proiectul „Sprijin pentru copiii defavorizați” s-a desfășurat în perioada 1.06.2020 – 30.10.2020, în 
satul Ioaniș, Comuna Finiș, Jud. Bihor.

Scopul proiectului: îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților pentru copiii defavorizați 
care participă la activitățile din cadrul Centrului After School ”Sfântul Martin” din Ioaniș.

Obiectivele proiectului:
1. Crearea unui spațiu de joacă în perioada 1 iunie – 30 august 2020, care să fie folosit zilnic, o dată 
cu începerea școlii, de cei 60 de copii;

2. Sprijinirea procesului educațional al unui număr de 60 de copii defavorizați, proveniți din familii 
sărace, din localitatea Ioaniș.

Activitățile proiectului s-au desfășurat conform planificării lor și au fost atinse obiectivele 
proiectului. În primul rând, a fost amenajat terenul de joacă în curtea Centrului. A început încă din 
luna august desfășurarea activităților la centru.
 
Copiii vin la centru, desfășoară activități educative și zilnic, prin rotație și păstrând normele de 
distanțare socială, ies pe terenul de joacă.

De asemenea, servesc zilnic o masă, în cadrul centrului. În felul acesta, copiii recuperează materia 
care a fost parcursă în perioada de predare online a anului școlar precedent.

Copiii sunt sprijiniți în procesul de învățare și se relaxează zilnic la locul de joacă amenajat în cadrul 
acestui proiect. Putând să își descarce energia la locul de joacă, copiii se concentrează mai bine la 
învățare, sunt mai sănătoși și mai fericiți, petrecând timp de calitate în aer liber. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 31.074 Lei, finanțarea din partea Consiliului Județean Bihor 
fiind de 17.000 Lei.
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Proiectul: Stabilirea unui parteneriat 
pentru dezvoltare locală în Județul 
Bihor

Un proiect depus, aprobat, implementat la 
începutul anului 2020 a fost în cadrul Apelului 
1 pentru Inițiative bilaterale organizate în cadrul 
programului „Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii rromilor” - 
Dezvoltare locală - Mecanismele Financiare SEE 
și Norvegiene 2O14-2021.

Apelul 1 a fost destinat inițiativelor bilaterale 
care vizează identificarea partenerilor pentru 
proiectele de parteneriat donator, dezvoltarea 
unor astfel de parteneriate și pregătirea unei 
cereri pentru un proiect de parteneriat donator 
care urmează să fie depus în cadrul Programului 
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 
incluziunea îmbunătățită a rromilor” (Dezvoltare 
locală).

În perioada 17-20 februarie 2020, o delegație 
formată din 2 reprezentanți ai Asociației Caritas 
Eparhial Oradea și 2 reprezentanți ai Asociației 
Kécenlét s-au deplasat în orașul Molde din 
Norvegia, în cadrul inițiativei bilaterale 
Partnership establishment for Local Development 
in Bihor County (Stabilirea unui parteneriat 
pentru dezvoltarea locală în Județul Bihor).

Obiectivul vizitei a fost întâlnirea cu partenerul 
norvegian Skyhøyt live scene și discutarea unor 
aspecte legate de pregătirea unui proiect spre 
a fi depus pentru finanțare în cadrul apelului 
nr. 4 Dezvoltare locală. Inițiativa bilaterală a 
fost realizată cu sprijinul Fondului Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 
creșterea incluziunii rromilor” finanțat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Ca 
o continuare a conversațiilor online inițiate în 
noiembrie 2019 cu Skyhøyt live scene, pe durata 
vizitei, cei 4 participanți din România și cei 2 
reprezentanți ai partenerului norvegian s-au 
cunoscut și au lucrat împreună la pregătirea 
cererii de finanțare Dezvoltare locală pentru 
comunități dezavantajate din Județul Bihor și a 
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acordului de parteneriat aferent. Au fost analizate, discutate intens și finalizate aspectele privind 
activitățile și bugetul pe partener precum și rolul fiecărui partener, iar aceste aspecte au fost 
inserate în textul cererii de finanțare, precum și în acordul de parteneriat. Totodată, partenerul 
norvegian a semnat scrisoarea de intenție și a pregătit pentru depunere toate documentele 
solicitate de la partenerii din State Donatoare în cadrul Apelului 4 Dezvoltare locală. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.040 Euro, iar valoarea grantului primit în acest scop a fost 
de 5.000 Euro.

Proiectul: Sustenabilitate financiară

Organizația continuă să crească și să dezvolte serviciile sociale pe care le oferă. Pentru a putea 
susține financiar aceste servicii, ne-am propus să atragem mai multe fonduri din comunitate. În 
acest sens, avem un proiect prin care se asigură salariul unui manager de atragere de fonduri 
pentru o perioadă de un an precum și costul unei campanii de strângere de fonduri.

Scopul proiectului: creșterea sustenabilității financiare a organizației.

Obiectivele proiectului:

1. Crearea unei campanii de strângere de fonduri pentru perioada 2020 – 2022;
2. Implementarea planului de strângere de fonduri și creșterea veniturilor financiare obținute din 
comunitatea Oradea, alta decât cea greco-catolică, de la 0% (în prezent) la 30% (din necesar) până 
la sfârșitul primului an de implementare și la 80 % (din necesar) până la sfârșitul celui de-al doilea 
an de implementare;
3. Creșterea numărului de sponsori și donatori temporari și permanenți pentru organizație în 
conformitate cu planul de strângere de fonduri.

Proiectul are o valoare totală de 27.520 Euro, din care, finanțare de la Renovabis, 22.100 Euro.

Activități în cadrul proiectului:

În urma unui proces de selecție în mai multe etape, am angajat un manager de strângere de fonduri 
care și-a început activitatea în organizație în luna august, 2020. Persoana angajată a participat 
la conferința de presă organizată în luna septembrie și și-a început activitatea, adresându-se în 
primul rând firmelor din comunitate.

Fiind perioadă de pandemie și restricții, managerul de strângere de fonduri și-a canalizat toate 
eforturile pentru obținerea de sponsorizări. Astfel, până în prezent a contactat 158 de firme. 
Dintre firmele contactate, 27 firme au răspuns afirmativ solicitării de a sprijini financiar sau material 
activitatea organizației și au încheiat cu noi un contract de sponsorizare.

Lecția învățată în această perioadă este aceea că nimic nu este sigur, nimic nu e stabil. Lucrurile 
se pot schimba peste noapte și trebuie mereu să fim deschiși pentru a ne adapta situațiilor. Am 
înțeles că trebuie să căutăm mereu noi metode de strângere de fonduri și trebuie să diversificăm 
această activitate și să ne adaptăm timpurilor pe care le trăim. 
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Proiectul: FOCUS: program de pregătire spirituală în Doctrina Socială 
a Bisericii Catolice pentru laici și preoți, angajați și colaboratori ai 
organizațiilor catolice din România implicați în activități socio-caritabile

Asociația noastră a fost partener în proiectului FOCUS, implementat de Confederația Caritas 
România.

Proiectul s-a desfășurat în perioada: noiembrie 2018 - octombrie 2020, organizația noastră 
beneficiind de o finanțare nerambursabilă de 3.376 Euro.

Pr. Gavril Buboi a participat la programul aprofundat de formare (tip ToT), desfășurat în perioada 
noiembrie 2018 – octombrie 2019. A devenit astfel trainer și persoana resursă pe această temă 
pentru asociația noastră.

Obiectivele proiectului:
1. Formare în Doctrina Socială a Bisericii (DSB) în cadrul organizației;
2. Diseminare și informare în comunități;
3. Participare la promovarea rețelei și la activitățile de advocacy. 

În 11-12 septembrie, respectiv 18–19 septembrie 2020, au avut loc 2 seminarii de formare în 
Doctrina Socială a Bisericii, la care au participat 12 persoane: responsabili ai departamentelor 
asociației, preoți cu responsabilități pastorale în pastorația tinerilor, trei protopopi pentru preoții 
din eparhie, educator, învățător, profesor, pentru educatorii, învățătorii și profesorii de la Liceul 
Greco-Catolic și vice-rector pentru Seminarul Teologic din Oradea. Douăsprezece persoane care 
au fost formate în DSB au devenit multiplicatori și au susținut seminarii de diseminare a temelor 
din DSB.

Fiecare multiplicator a susținut cel puțin 2 seminarii de diseminare. O parte dintre multiplicatori 
au realizat mai multe întâlniri de diseminare cu aceiași participanți, pe alte teme. 29 de persoane 
au participat la mai multe teme.

În total au fost organizate de către multiplicatorii asociației noastre 27 de seminarii de diseminare. 
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Numărul total de participanți la aceste seminarii a fost de 257 de persoane.

Asociația Caritas Eparhial Oradea a transmis 3 articole către media locală și public la nivel local 
despre rețeaua FOCUS. Numărul de știri trimise de organizația noastră pe platforma online 
FOCUS este de 30, dintre care au apărut 6.

Ca urmare a implementării activităților din cadrul acestui proiect a crescut interesul participanților 
pentru studierea Doctrinei Sociale a Bisericii și a crescut colaborarea între participanții la seminarii. 
De asemenea, a crescut numărul utilizatorilor aplicației DOCAT.

A crescut numărul persoanelor din eparhie care cunosc învățăturile Bisericii și modul în care 
Biserica intervine pentru a arăta calea de urmat și direcția pentru binele tuturor oamenilor.
Au participat la seminarii toți angajații Caritas Eparhial Oradea și o parte a voluntarilor noști. 
Impactul asupra lor se concretizează mai ales printr-o mai bună înțelegere a misiunii asociației și a 
scopului muncii lor.

În grupul celor formați se află educatorii, învățătorii și profesorii din cadrul Liceului „Iuliu Maniu” 
din Oradea. Aceștia vor aplica și vor transmite la rândul lor cunoștințele primite în cadrul acestui 
proiect.

De asemenea, seminariștii au participat la rândul lor la sesiunile de diseminare, iar informațiile 
și cunoștințele dobândite le vor folosi în activitatea lor viitoare, în calitate de preoți. Preoții din 
eparhie constituie un alt grup căruia i-au fost transmise învățăturile cuprinse în DOCAT și vor da 
mai departe aceste cunoștințe. A crescut numărul persoanelor care cunosc aplicația DOCAT și care 
o folosesc zilnic. 
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Proiectul: Instruire privind politicile de protecție 
a copiilor și a adulților vulnerabili

Un alt proiect depus anul trecut spre finanțare,  și care a fost 
aprobat, care urmează să fie implementat în 2021, este dedicat 
formării și promovării politicilor de protecție a copiilor și a 
adulților vulnerabili.

Context
Politicile de protecție a copilului și a persoanelor adulte 
vulnerabile sunt un subiect relativ nou în România. Chiar dacă 
există câteva instituții ale statului care le au definite, acestea 
nu sunt foarte cunoscute și lipsesc cu desăvârșire din multe 
organizații.

Asociația Caritas Eparhial Oradea dorește să contribuie la 
crearea unui mediu sigur pentru copii și pentru persoanele adulte 
vulnerabile. În anul 2019, asociația și-a definit și caracterizat 
politicile de protecție a copilului și dorește să le facă cunoscute 
voluntarilor și colaboratorilor. În prezent, organizația are 
peste 200 de voluntari înscriși și colaborează cu 10 instituții de 
învățământ din regiune.

Asociația Caritas Eparhial Oradea este inițiatoarea unei rețele 
informale a specialiștilor care lucrează cu persoane de etnie 
romă. Majoritatea organizațiilor din care provin acești specialiști 
nu și-au definit și nu aplică politici de protecție.

Scopul proiectului: Asigurarea protecției împotriva abuzului 
copiilor și adulților vulnerabili (beneficiarii serviciilor oferite) de 
către instituțiile sociale.

Obiectivele proiectului:
1. Organizarea unei sesiuni de instruire pentru a informa și instrui 
personalul angajat să aplice în activitatea curentă politicile de 
protecție a copilului și a adulților vulnerabili, politicile elaborate 
de CEO (Caritas Eparhial Oradea);
2. Organizarea a zece sesiuni de instruire în vederea informării 
și instruirii celor 150 de voluntari activi din organizație pentru a 
aplica în activitatea curentă politicile de protecție a copilului și a 
adulților vulnerabili, a politicilor elaborate de CEO;
3. Organizarea a zece sesiuni de instruire în vederea informării 
și instruirii celor 150 de profesori colaboratori pentru a aplica în 
activitatea curentă politicile de protecție a copilului și a adulților 
vulnerabili, a politicilor elaborate de CEO;
4. Organizarea a șapte sesiuni de instruire în vederea informării și 
instruirii celor 100 de preoți și persoane consacrate colaboratoare 
din Eparhia de Oradea, pentru a aplica în activitatea curentă 
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politicile de protecție a copilului și a adultului vulnerabil, despre 
politicile elaborate de către CEO;
5. Organizarea unei campanii de conștientizare pentru 20 de 
ONG-uri din județul Bihor care au copii ca beneficiari ai serviciilor 
sociale, cu privire la necesitatea adoptării și implementării 
propriului document care conține politici de protecție a copilului.
Proiectul va avea durata de 1 an. Bugetul proiectului este 24.500 
Euro, din care 22.000 Euro reprezintă finanțarea din partea 
KinderMissionsWerk (Aachen, Germania).

Feed-back din partea finanțatorului

„Expertul nostru în protecția copilului a oferit un feedback 
foarte bun despre politica dvs. de protecție a copilului. Este 

foarte interesată de modul în care a fost procesată. Cine a scris-o 
și dacă ați implicat copii, personal sau voluntari în procedură? 
Puteți, de asemenea, să ne împărtășiți unele dintre echipamentele, 
metodele de instruire și subiectele dvs.? Puteți face acest lucru în 
raportul final. Am dori să colectăm aceste lucruri pentru dosarul 
nostru și, de asemenea, să oferim un exemplu pentru alți parteneri 
interesați de protecția copilului.”

Proiectul: Creșterea impactului organizației în 
comunitate

Scopul proiectului: creșterea impactului organizației în 
comunitatea Eparhiei Greco-Catolice din Oradea.
Pentru îndeplinirea acestuia se va acționa pe două direcții:

1. În cadrul organizației (prin dezvoltarea capacității de 
management a organizației).
2. în comunitate, prin desfășurarea unei campanii de promovare 
a ideii, valorilor voluntariatului și carității pe parcursul unui an de 
zile.

Obiectivele proiectului:
1. 6 sesiuni de instruire și 2 activități de team-building pentru 
personalul ACEO.
2. 12 sesiuni de instruire (cu participarea a 14 voluntari la fiecare 
sesiune), 1 sesiune de instruire/lună.
3. O campanie de 1 an desfășurată în comunitate, în 7 licee, un 
atelier lunar în fiecare școală adresat unui număr total de 700 de 
elevi participanți la activități.
Sesiunile de instruire pentru angajați sunt propuse a fi organizate 
pe următoarele teme: management organizațional; marketing 
organizațional; elaborarea și managementul proiectelor; 
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comunicare și networking; politici de protecție a copilului; 
inteligență emoțională și inteligență socială.

Sesiunile de instruire pentru voluntari vor fi organizate câte 
una pe lună. Temele propuse pentru instruire sunt: importanța 
și valoarea activității de voluntariat; strângere de fonduri; 
discurs public; comunicare și networking.

Valoarea totală a proiectului este 28.500 Dolari, este finanțat 
de United States Conference of Catholic Bishops, Office to Aid The 
Catholic Church in Central and Eastern Europe, cu suma de 25.000 
dolari și va fi implementat în anul 2021.

Proiectul: ”Grădinița Frențiu”

Unul dintre proiectele inițiate în anul 2020 este construirea 
unei grădinițe cu 3 grupe de copii. Construcția grădiniței a 
demarat în luna noiembrie 2020. Costurile de construcție sunt 
estimate la suma de 700.000 euro. Pentru sprijinirea financiară 
a construcției grădiniței am depus 3 cereri de finanțare la care 
așteptăm răspuns în anul 2021.
 
Asociația Caritas Eparhial Oradea a încredințat lucrările de 
construcție a viitoarei grădinițe firmei SC CEO CONSTRUCT SRL, 
care a și demarat lucrările. S-a predat amplasamentul și frontul 
de lucru și au început excavările pentru fundațiile noii construcții. 
Timp de două zile s-a excavat, iar vineri, 23 octombrie, s-a adus 
betonul și s-au realizat fundațiile.

Începând de luni, 26 octombrie, s-au executat lucrări de montare 
a cofrajelor pentru realizarea elevațiilor, iar în primăvara anului 
2021 se va turna placa de beton. 

Toate aceste lucrări sunt posibile cu ajutorul dumneavoastră, a 
donatorilor, precum și a sponsorilor: firma SC Rivolto SRL ne-a 
sponsorizat cu fierul beton necesar realizării fundațiilor, în 
valoare de 6.750 lei. 

Proiectul: „Dezvoltare locală pentru localitățile 
dezavantajate din Județul Bihor”

Un alt proiect depus anul trecut este pe Apelul 4, “Dezvoltare 
Locală”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. În 
acest proiect avem rolul de partener, promotorul de proiect fiind 
Primăria Municipiului Marghita.
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Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de utilizare a serviciilor 
de către grupuri vulnerabile din 2 comunități dezavantajate socio-economic din 
Județul Bihor și creșterea nivelului de satisfacție al acestora cu privire la calitatea 
serviciilor pentru creșterea calității vieții acestora pe termen lung.

Valoarea totală a proiectului este de 4.065.253 lei. (849.582 Euro).

Proiectul: Dezvoltarea capacitații și sustenabilității Asociației 
Caritas Eparhial Oradea (ACEO)

Proiectul a fost depus în cadrul Apelului 9, Active Citizens Fund, Granturi Fundraising.

Proiectul se adresează nevoilor identificate la nivelul Asociației Caritas Eparhial 
Oradea (ACEO). Deși furnizează mai multe servicii, ACEO nu reușește să mobilizeze 
constant fonduri pentru acestea, iar personalul nu are capacitatea sa deruleze 
țintit activități de strângere de fonduri sau să comunice eficient în relația cu 
donatorii. E nevoie de un cadru de creștere și consolidare a capacității (strategie 
organizațională) și acces la modele de bună practică în domeniul strângerii de 
fonduri.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacitații și sustenabilității ACEO în vederea 
creșterii capacitații grupurilor vulnerabile.

ACEO urmărește dezvoltarea serviciilor pentru Centrul After School pentru copiii 
vulnerabili din satul Ioaniș și pentru cantina socială pentru persoane fără adăpost 
din Oradea.

Proiectul propune următoarele activități principale: elaborarea strategiei 
organizaționale ACEO, schimb de experiențe cu partenerul norvegian Bjerkaker 
LearningLab (BLL), dezvoltarea  competențelor resurselor umane, elaborarea și 
implementarea strategiei de strângere de fonduri pe termen mediu a ACEO. 

Principalele rezultate așteptate sunt: o strategie organizațională pe termen 
mediu; schimburi de experiențe între persoane provenind din Romania și Norvegia; 
9 participanți la schimburi de experiențe; 10 persoane cu competențe în domeniul 
strângerii de fonduri; o strategie de strângere de fonduri pe termen mediu; 2 
campanii de strângere de fonduri implementate; 2 noi surse de finanțare; 20% din 
bugetul anual; 6 evenimente; 3 surse online actualizate; 500 fotografii. Bjerkaker 
LearningLab (BLL) aduce experiența internațională cu organizații din țări mai 
puțin dezvoltate și cu dimensiuni ale cetățeniei active, îmbătrânire activă, tineri în 
situații de risc etc. - teme de interes pentru ACEO, iar ACEO va oferi o perspectivă 
comparativă asupra problemelor sociale din comunitățile defavorizate.

Valoarea proiectului depus este de 99.801 Euro, din care 6.205 Euro reprezintă 
cofinanțarea.
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CEO CATERING

CEO CATERING este o altă poveste de succes 
care continuă misiunea socială, alături de restul 
proiectelor demarate de Asociația Caritas Eparhial 
Oradea.

Serviciul de catering a fost înființat ca răspuns la 
necesitatea vizibilă de înființare a unui serviciu 
care să ofere mâncare tradițională gustoasă și 
ușor de servit, în condiții de siguranță celor care 
respectă îndemnul autorităților de a sta mai 
mult acasă, angajaților din companiile care și-
au continuat activitatea în contextul pandemic 
actual și în special persoanelor vârstnice, la prețuri 
accesibile.

Activitatea propriu zisă a demarat cu un efectiv 
de 2 persoane începând cu luna Octombrie 2020, 
având ca premisă continuarea să facem bine, care 
s-a dezvoltat treptat, lună de lună prin creșterea 
numărului de angajați și asigurarea de masă caldă 
persoanelor vârstnice, angajaților din companiile 
care au ales să ne acorde încredere și clienților care 
apelează constant la serviciul nostru de catering.

Începând cu luna Decembrie 2020, Ceo Catering 
s-a implicat în proiectul derulat de Guvernul 
României prin Programul Operațional de Ajutorare 
a Persoanelor Defavorizate cofinanțat prin Fondul 
de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate 
Persoane, devenind partener Sodexo-emitentul 
tichetelor pe suport electronic. 

În baza afilierii cu emitentul de tichete, Sodexo, Ceo 
Catering a livrat imediat după debutul campaniei 
pe raza Comunei Sîntandrei, în intervalul 9-31 
decembrie, peste 300 de porții de mâncare 
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beneficiarilor de tichete sociale de masă caldă, perfectând livrări cu alte două unități administrative 
teritoriale: Comuna Cetariu și Comuna Paleu, începând cu luna Ianuarie a anului 2021. 

Profitul obținut din activitatea de catering contribuie la susținerea proiectelor sociale demarate 
de asociație pentru susținerea persoanelor defavorizate.

Propuneri pentru anul 2021

Pentru anul 2021, echipa Ceo Catering își propune să continue pe trendul ascendent din anul 2020, 
prin creșterea numărului de comenzi onorate, de zâmbete și stare de bine a tuturor clienților 
cărora le trecem pragul bucuroși și responsabili.
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CEO Student

CEO Student poate fi descris drept o facilitate modernă de cazare care deservește un număr de 
9 tineri studenți ai Universității din Oradea, la prețuri studențești. 

Conceptul CEO Student a pornit din dorința de a găsi o destinație spațiului rămas neutilizat la 
mansarda Centrului Social ”Maria Rosa” și ce putea să fie mai nobil decât oferirea unor spații 
decente de cazare unor tineri veniți din toate colțurile țării, departe de cei dragi, să studieze, să 
devină oameni mari.

Demarat în cursul lunii Septembrie 2020, CEO Student a devenit un cămin al studenților, 
însuflețind Centrul Social ”Maria Rosa” și activitățile sociale desfășurate aici. Veniturile obținute 
din chirii contribuie la acoperirea costurilor de întreținere a Centrului Social.
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Departamentul financiar
contabil

Într-un an în care contracția economică provocată de pandemie a impactat la unison toate dome-
niile, în special cel al serviciilor, reacția Asociației Caritas Eparhial Oradea a fost una promptă și  
concertată pe două axe strategice: prevenirea infectării COVID-19 în structurile sale (Centrul 
Rezidențial ”Casa Frențiu”, Cantina Socială ”Maria Rosa”, Centrul After School ”Sfântul Martin” Ioa-
niș) și combaterea efectelor economice generate de pandemie (restricțiile aferente pandemiei, 
suspendarea unor activități, costuri ridicate). 

Obiectivele propuse pentru anul 2020 au fost realizate în contextul pandemic, fiind atinse nu doar 
targhetele propuse pentru acest an, ci și altele noi, a căror necesitate am conștientizat-o pe par-
cursul acestui an: 
* Dezvoltarea unor proiecte economice care să asigure resurse financiare constant: CEO CATE-
RING și CEO Student;
* Dezvoltarea unor proiecte economice care să asigure resurse financiare constante;
* Demararea construcției Grădinița ”Frențiu”, în Oradea;
* Atragerea de fonduri nerambursabile și creșterea vizibilității asociației și a proiectelor active ale 
acesteia;
* Menținerea unui echilibru financiar pentru anul 2020 și asigurarea unor parametri optimi pentru 
continuarea activității în 2021 în contextul pandemic Covid 19.

La răscrucea unui an pandemic ale cărui efecte economice au fost vizibile în economia românească 
și pe care le vom resimți pe parcursul anului 2021 cu certitudine, propunem o incursiune în timp și 
cifre: în anul 2018 s-a procedat la reorganizarea ACEO, prin închiderea unor activități neprofitabile; 
în anul 2019 s-a demarat procesul de radiografiere a activităților din structura organizației, în scopul 
optimizării costurilor fixe și reducerea costurilor variabile, maximizării veniturilor acolo unde a fost 
posibil, menținerii unui echilibru financiar care să ne permită să construim un plan de dezvoltare 
pentru anul 2020.

În anul 2020, criza economică generată de pandemia COVID-19 nu a influențat trendul ascendent 
din anul 2019, precum:
* continuarea politicii de creștere a gradului de ocupare a Centrului rezidențial ”Casa Frențiu” la 
capacitatea sa maximă, înregistrând un număr de 35 beneficiari la finele anului 2020.
* s-a lansat activitatea de servicii catering prin CEO CATERING, înregistrând în primele 3 luni de 
activitate venituri de circa 22 mii lei.
* a crescut vizibilitatea ACEO prin transparența proiectelor derulate și calitatea serviciilor prestate, 
atrăgând astfel sponsorizări în sumă de 134 mii lei, respectiv donații în sumă de 122 mii lei.
* a fost demarat proiectul construcției Grădinița ”Frențiu”, în Oradea, investiție de circa 700 mii euro.
* s-au realizat investiții și au fost atrase sponsorizări la Centrul din Ioaniș, oferindu-le copiilor teren 
de sport, tablete pentru continuarea orelor de curs și televizoare smart, investiții de peste 250 mii lei.
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I. Din țară:
1.526.746 lei / 63,79%

II. Sprijin financiar nerambursabil din 
străinătate: 813.748 lei / 34%

III. Activitate economică*:
23.019 lei / 0,96%

IV. Activitate financiară**:
9.303 lei / 0,20%

Venituri
2.393.393 lei

* Comercializarea obiectelor bisericești, altele.
** Dobânzi, diferențe curs valutar
*** Re-facturări utilități, altele

I.1.Donații

I.2. Sponsorizări

I.4. Subvenții

I.3. Sprijin 
financiar 
nerambursabil

I.5. Contribuții 
beneficiari 
servicii

16.742 lei

122.308 lei

134.307 lei

145.875 lei

1.107.514 lei

V. Activitatea extraordinară***:
29.341 lei / 1,22%

1. Cheltuieli cu servicii sociale efectuate*
1.815.493 lei / 83,34%

2. Donații acordate:
91.182 lei / 4,19%

3. Cheltuieli efectuate pentru susținerea 
activității ACEO**: 1192.505 lei / 8,84%

4. Cheltuieli extraordinare: 79.120 lei / 

3,63%

* Centrul Rezidențial ”Casa Frențiu”, Centrul Maria Rosa (Cantina 
socială și Dușurile sociale), Centrul After School ”Sfântul Martin” din 
Ioaniș și Sprijin pentru familii aflate în dificultate.

** Administrative, utilități; Taxe și cotizații; De exploatare, inclusiv 
cheltuieli cu personalul; Comisioane bancare; Pregătire și formarea 
profesională.

1.A. Materii prime, 
consumabile, altele

1.B. Administrative, 
întreținere, utilități

1.C. Personal și 
asigurări sociale

246.297 lei

720.863 lei

848.333 lei

Cheltuieli
2.178.735 lei

Caritas Eparhial Oradea

99



De 15 ani împreună!

Evenimente

Noul site Caritas Eparhial

Caritas Eparhial Oradea are o nouă imagine și un nou site pentru cei care doresc să susțină 
proiectele organizației și care o pot face mult mai ușor, donând online. 

Realizat o dată cu împlinirea a 15 ani de la înființarea asociației, rebrandingul a avut ca scop principal 
transformarea identității unui brand deja cunoscut la nivel local într-o identitate vizuală modernă, 
clară, vizibilă și ușor de recunoscut, care să reflecte viziunea și valorile organizației și care să o 
reprezinte în comunitatea locală și regională. Rebrandingul a fost gestionat de către Globencer, o 
agenție a cărei echipă are o vastă experiență în domeniul brandingului și a strategiilor de comunicare 
și care este specializată în creșterea și transformarea companiilor pentru impactul viitor.

Noua imagine Caritas Eparhial Oradea se observă cel mai bine în paginile noului site www.
caritaseparhial.ro. Lansat odată cu Campania COVID-19, noul site vine în întâmpinarea celor 
care doresc să doneze pentru ca organizația să continue să lupte pentru persoanele și familiile 
vulnerabile, pe care le sprijină în fiecare zi.
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„Comunicarea socială, prin mijloace online are, poate, mai mult decât 
oricând, acum, când ni se cere tot mai des să ne ”distanțăm social”, 

un imens potențial pentru promovarea unor valori sănătoase, 
contribuind la reînnoirea societății. De aceea, pentru o mai 
bună transparență, anulându-se astfel întrebări care ar fi putut 
transforma încrederea unora în asociația noastră în îndoială, am 
decis să avem o prezentare eficientă a serviciilor, proiectelor noastre 

și a programelor aflate în desfășurare, oferind certitudini că lucrurile 
merg în direcțiile afirmate. Rezultatele activităților desfășurate 

sunt prezente acum pe site într-o manieră actuală vremurilor noastre. 
Funcția de informare a noului site (prezentă cu preponderență în forma 

anterioară a site-ului) este completată de interacțiunea la care te îndeamnă, 
inclusiv prin anularea senzației de a citi doar știri ale asociației. Prin implicarea activă care se 
solicită se întregește ideea de a rămâne uniți pentru aspectele vulnerabile ale comunității căreia 
ne adresăm și în mijlocul căreia suntem acum vizibili mai eficient și în mediul online.” 

Pr. Olimpiu Todorean, Președinte Asociația Caritas Eparhial Oradea

Cu un design modern, aliniat la noul brand, Caritas Eparhial Oradea, site-ul oferă celor care îl 
vizitează o experiență actuală, adaptată pentru orice tip de device: desktop, tabletă sau mobil. În 
contextul pandemiei COVID-19, Caritas Eparhial s-a confruntat cu o situație dificilă – lipsa fondurilor 
pentru achiziția echipamentelor de protecție destinate protejării asistenților sociali, angajaților 
și voluntarilor, pentru a continua să îi ajute pe beneficiari. A fost nevoie de un răspuns rapid la 
această nouă situație, prin implementarea unui sistem de donații online sigure și de încredere.

„Am încheiat recent procedura de rebranding pentru Caritas Eparhial, iar cerința de a reface 
designul și conceptul de comunicare prin site a venit la timpul potrivit. În 5 zile am redesenat 

total site-ul www.caritaseparhial.ro, am conceput campaniile de donații și am implementat plățile 
3D secure de la Banca Transilvania. Campaniile de promovare sunt acum active și cei care doresc 
pot dona pentru ca persoanele vulnerabile să primească o masă caldă, să fie informate permanent 
asupra necesității izolării și reducerii posibilității de a se infecta cu virusul SARS-COV-2.” 

Mihai Cristian Pop - CEO, Globencer

Cei care doresc să sprijine Campania COVID-19, precum și toate proiectele Caritas Eparhial Oradea, 
pot să o facă mult mai ușor datorită platformei de procesare plăți care a fost pusă la dispoziție 
de către Banca Transilvania. Îi mulțumim pe această cale domnului Marius Vlad Pop, de la Banca 
Transilvania, care ne-a sprijinit 100% în implementarea acestei soluții pentru Caritas Eparhial Oradea.

„Ne bucurăm că am putut ajuta Caritas Eparhial Oradea să își dezvolte în timp util platforma 
de plăți online, pentru a putea lansa campaniile de donații, care au ca scop susținerea 

persoanelor defavorizate prin livrarea unei mese calde pe zi. Strângerea de donații în vederea 
achiziției de materiale de protecție pentru asistenții sociali și voluntarii care, în această perioadă, 
se expun riscurilor generate de COVID-19 în activitățile lor de suport și ajutor a celor defavorizați 
-un alt obiectiv care se poate finanța prin donațiile online care utilizează soluția proprie de plată 
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3DSecure a Băncii Transilvania, implementată cu succes în noul site www.caritaseparhial.ro.” 

Marius Vlad Pop - Relationship Manager, Banca Transilvania

Noul brand Caritas Eparhial Oradea a fost lansat în cadrul Ziua Voluntarului, Caritas, 2020 în 
prezența angajaților, voluntarilor și donatorilor organizației, iar noul site www.caritaseparhial.ro 
este activ de la începutul lunii aprilie.

Campania COVID-19 are ca scop strângerea de fonduri pentru susținerea persoanelor vulnerabile 
din comunitate care se bazează pe sprijinul primit din partea organizației. Banii se vor utiliza 
pentru a cumpăra măști, mănuși de protecție, dezinfectanți pentru asistenții sociali, voluntarii și 
angajații Caritas Eparhial Oradea, produse de curățenie, alimente și medicamente pentru bătrânii și 
persoanele aflate în dificultate, fără venituri. Sprijinul fiecăruia contează și poate să facă diferența 
pentru persoanele vulnerabile.
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Un prieten drag s-a reîntors la Domnul!

Nu este ușor să redai în cuvinte o viață și este și mai dificil să vorbești de ministerul unui preot.

Don Antonio Rossi a sădit, mai întâi, credința în mintea 
oamenilor, după absolvire, ca om al literelor, 

responsabil fiind de revista diecezană. Apoi, 
cu o profundă pasiune pentru formarea 

spirituală a credincioșilor încredințați spre 
păstorire, a clădit catedrale în sufletele 

lor.

După ieșirea la pensie s-a dedicat 
operelor de caritate pentru 
Biserica din Est. Astfel, a înființat 
Associazzione Chiese dell’est, al 
cărui președinte a fost pentru mulți 
ani, până când sănătatea i-a permis.

Mulți dintre noi ar putea să 
povestească una sau mai multe ocazii 

în care au avut  parte de un bine de la 
Don Antonio sau au văzut binele pe care 

l-a făcut.

Proiectele pe care Don Antonio le-a inițiat și 
continuat în România sunt multe și variate: plecând 

de la ajutorarea seminariștilor pentru a putea să urmeze seminarul, ajutor pentru preoți, ajutor 
pentru familiile sărace, adoptarea unor copii la distanță, asigurarea unei mese calde pentru cei 
mai neajutorați, ajutorarea unor copii care aveau nevoie de tratamente.

Au fost proiecte și de infrastructură: case pentru familiile care nu puteau să-și construiască singuri 
un cămin, grădinițe, centre de zi pentru copii și biserici pe tot cuprinsul României.

În ceea ce ne privește pe noi, ca asociație, Don Antonio Rossi ne-a fost aproape în multe proiecte: 
masa caldă pentru oamenii străzii, ajutor pentru familii sărace și ajutor pentru preoți.

A înțeles nevoia noastră de a avea și structuri care pot susține proiectele noastre. Astfel, a 
contribuit, prin Associazzione Chiese dell’est, la construirea Centrului Social ”Maria Rosa”, la 
construirea și finalizarea Centrului Rezidențial ”Casa Frențiu”, la construirea Centrului de tip 
After Scool ”Sfântul Martin” de la Ioaniș și la construirea blocului pentru familii tinere care ies din 
orfelinat, Blocul D.A.R. (Don Antonio Rossi). 

Pentru toate acestea, în numele asociației, îi mulțumim.
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În nume personal, regret că nu voi mai putea avea parte de acele momente în care i-am fost alături, 
nu foarte multe, adevărat, distanța fiind mare, momente care au fost pentru mine ocazii nesperate 
de a mai învăța ceva de la un OM, un om de litere, PREOT, ziditor de suflete și CTITOR, constructor 
de biserici și edificii dedicate carității. Și, ceea ce este mai important, îmi vor lipsi momentele de 
rugăciune: fie doar noi doi, fie în comunitare.

Don Antonio Rossi l-a servit pe Domnul, Biserica și pe aproapele cu toată ființa sa, cu umanitatea 
sa, cu caracterul său, cu competențele sale și cu înțelepciunea sa.

Nu te voi uita niciodată, dragă părinte Antonio, și promit, încă o dată, că de fiecare dată când pașii 
mă vor duce prin Italia voi trece să te văd, acolo unde mi-ai arătat că vei fi depus.

Roagă-te din Cer pentru mine și eu mă voi ruga pentru tine la toate liturghiile, așa cum am făcut 
și până acum.

La revedere, Don Antonio!
Olimpiu Todorean
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Conferință de presă

Asociația Caritas Eparhial Oradea a organizat prima conferință de presă din anul 2020, luni 7 
septembrie, ora 12.30, la Casa Darvaș-La Roche din Oradea.

În cadrul conferinței au fost prezentate: Raportul anual 2019, programele sociale în desfășurare, 
noile proiecte și noua componență a echipei Caritas Eparhial Oradea. La conferință a fost prezent 
și PSS Virgil Bercea, episcop de Oradea, însoțit de Antoniu Chifor, vicar responsabil cu preoții.

Președintele asociației, Olimpiu Todorean, în cuvântul de deschidere, a prezentat 
motivul organizării conferinței, a vorbit despre locația aleasă: ”Am ales Casa 
Darvas-La Roche ca loc pentru prezentarea noii echipe Caritas Eparhial și a 
noilor proiecte, pentru care suntem pregătiți să nu precupețim niciun efort, 

datorită faptului că această clădire este un simbol al eforturilor încununate 
de succes. Această clădire putea și azi să fie uitată și nepusă în valoare, dar, 

datorită încrederii în reușită a unei echipe inimoase, conduse de doamna Angela 
Lupșe, gazda noastră, a ajuns să reprezinte un întreg oraș ca pilon al Art Nouveau-lui european. 
Dacă avem credință, cu siguranță vom reuși și noi să scoatem la lumină proiectele noastre și să 
le transformăm în realitate”, a prezentat componența noii echipe: ”Adela Popa Ghițulescu – 
director executiv; Miruna Moza – manager financiar; Mihai Olenici – manager proiecte; Ramona 
Paltin – manager atragere de fonduri; Patricia Pele – coordonator voluntari”, și a vorbit despre 
rebranding-ul asociației, susținut de un clip video: ”Odată cu împlinirea celor 15 ani de Caritas, am 
demarat și un proces de rebranding prin stilizarea și actualizarea siglei noastre și a materialelor 
de comunicare. Noile materiale sunt moderne, atractive și au un potențial foarte mare de atracție. 
Atractive și moderne, păstrând întru totul filozofia, viziunea și misiunea organizației noastre, aduc 
un suflu proaspăt felului în care vom ieși în lume. De la logo, siglă și până la website, în cursul 
anului 2020, toate materialele noastre s-au transformat”. 
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Adela Popa-Ghițulescu, a prezentat proiectele aflate în implementare și 
proiectele în așteptare pentru a fi finanțate și implementate: ”De la înființare 

și până în prezent, organizația s-a dezvoltat și a crescut în mod continuu, 
diversificându-și activitatea pentru a răspunde cât mai bine nevoilor din 
comunitate. O contribuție semnificativă pentru această creștere a avut-o 
activitatea depusă în cadrul departamentului de proiecte și fundraising. 

Odată cu criza cauzată de virusul Covid 19, organizația s-a mobilizat, a luat 
toate măsurile de siguranță necesare pentru angajați și beneficiari și a răspuns 

în continuare, prompt, nevoilor beneficiarilor. Se spune că orice criză, ori te omoară, ori te face 
mai puternic. Pe noi ne-a făcut mai puternici. În anul 2020, Asociația Caritas Eparhial Oradea are 
6 proiecte aprobate, în valoare totală de 181.485 Euro și alte 5 proiecte depuse care așteaptă 
răspuns, în valoare totală de 629.500 Euro. În prezent, lucrăm la scrierea altor 3 proiecte. O dovadă 
în plus a faptului că organizația își continuă drumul ascendent, în ciuda crizei, este decizia de a mai 
aduce în echipă un manager de proiecte. Toate proiectele noastre răspund nevoii de dezvoltare. 
Pe de o parte, ne referim la dezvoltarea continuă a resurselor umane (angajați și voluntari); pe de 
altă parte, ne referim la dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale și educaționale pe care le 
oferim.

Proiectele dedicate dezvoltării resurselor umane urmăresc: dezvoltarea resurselor umane ale 
organizației noastre: angajați și voluntari; dezvoltarea profesională a specialiștilor ce lucrează 
în comunitățile sărace, marginalizate (vorbim aici de specialiști din domeniul social din alte 
organizații cărora le oferim suport, instruire, supervizare, schimburi de experiență); formarea pe 
politicile de protecție a copilului și a persoanei adulte vulnerabile.

Proiectele scrise pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale și educaționale pe 
care le oferim au ca obiective: dezvoltarea locală pentru comunitățile dezavantajate din județul 
Bihor, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor; dezvoltarea unor servicii integrate sau 
multifuncționale în comunități sărace, insuficient deservite. 

Coordonatorul de voluntari, Patricia Pele, a prezentat, în câteva cuvinte, 
activitatea voluntarilor în acest timp de pandemie: În contextul actual al 
pandemiei nu am reușit, așa cum ne-am propus, să desfășurăm proiectele 
demarate la începutul anului; restricțiile impuse și anunțate de autorități 
au determinat schimbări majore în ceea ce privește activitatea asociației. 

Astfel, prin interes și implicare din partea voluntarilor noștri, din grijă pentru 
beneficiarii serviciilor noastre sociale, “eroii” noștri au reușit să ne rămână 

alături, respectând totodată distanța fizică.

Voluntarii, prin videoclipuri realizate de ei, din camera sau biblioteca lor, au trimis căldura lor 
sufletească bunicilor noștri de la centrul rezidențial Casa Frențiu și i-au încurajat să fie răbdători, 
să continue să zâmbească, să nu își piardă speranța și să aibă încredere că, în curând, se vor revedea 
cu cei dragi ai lor.

Asociația Caritas Eparhial Oradea a ales, în momente dificile ale pandemiei Covid 19, să rămână 
alături de cei vulnerabili, de cei singuri, de cei în vârstă, dar - mai ales - de cei ai nimănui, de cei “ai 
străzii” pe care noi, angajați și voluntari, îi numim “ai noștri”, întrucât simțim în egală măsură cu ei 
deznădejdea lor, resemnarea, durerea și abandonul.
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Fiind atât de aproape de ei în mod obișnuit, la ceas de cumpănă nu puteam fi decât tot lângă 
ei, oferindu-le hrana pe care nu și-o pot permite, hrană pentru care - cei bolnavi și singuri - au 
renunțat uneori să mai lupte, din neputință și din lipsa motivației.

Prin sprijin concret, prin mâini întinse pentru a ne oferi ajutor, unii dintre voluntarii activi ai 
asociației noastre s-au dedicat acestei cauze, pășind împreună cu noi în universul sumbru în care 
majoritatea beneficiarilor cantinei sociale își desfășoară existența.
Și chiar dacă nu se face primăvară doar cu câteva flori, mugurii binelui continuă să iasă la iveală, 
precum afirmă și unul dintre voluntarii noștri: “A fi VOLUNTAR este o oportunitate de a planta 
copaci de lumină pe aleile vieții și de multiplica bucuria de a trăi viața!”

Miruna Moza, manager financiar, a prezentat noile concepte ce se vor implementa 
de anul acesta la Caritas Eparhial: ”Timp de 15 ani, Asociația Caritas Eparhial 
Oradea a scris povești de succes. Pentru a continua misiunea socială, să facem 
bine, am conștientizat nevoia asigurării unor surse financiare constante. În 
acest sens, Asociația Caritas Eparhial Oradea a demarat 3 proiecte economice: 

CEO CATERING, serviciu de catering, cu livrare la domiciliu;
CEO STUDENT, destinat studenților;

CEO CONSTRUCT, lucrări de construcții profesionale la prețuri corecte.

Profitul obținut din cele trei activități va contribui la susținerea unor proiecte sociale în derulare:

* o masă caldă pentru persoanele defavorizate, proiect derulat prin Cantina Socială;
* integrarea persoanelor din categoriile vulnerabile pe piața muncii, prin crearea unor locuri de 
muncă în domeniul construcțiilor.

Ne dorim să facem bine în continuare, suntem perseverenți și conștienți de faptul că, fără sprijinul 
mass-mediei, nu putem scrie povești de succes.

Invităm pe toți cei care doresc să ne ajute să acceseze serviciile noastre de catering, cazare sau 
construcții, asigurându-se astfel că povestea merge mai departe.

Ramona Paltin, manager strângere de fonduri, cel mai nou membru al echipei, a 
vorbit despre convingerea și credința cu care s-a alăturat echipei și a prezentat 
modalitățile prin care oamenii de bine pot sprijini activitățile curente ale 
asociației, punând accent pe un proiect nou – construirea unei grădinițe: ”M-
am alăturat recent echipei, cu credința și convingerea că ceea ce vom realiza 
aici, împreună, va schimba în bine și va avea un  impact pozitiv în viața tuturor 

celor cu care vom interacționa. Pandemia COVID ne-a dat tuturor un reset back 
to roots, ne-a făcut să vedem ceea ce contează cu adevărat în viață, să înțelegem 

că doar prin ajutor și sprijin reciproc o comunitate poate evolua și atinge potențialul ei maxim.

De aceea, Asociația va solicita în continuare suportul și sprijinul neprețuit pentru programele 
curente, cu care comunitatea este familiarizată: Susținerea accesului continuu la educație a 
copiilor din familiile nevoiașe, foarte sărace, care frecventează Centrul After School “Sfântul 
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Martin” din Ioaniș; Sprijinirea persoanelor în etate, asigurându-le o bătrânețe demnă și liniștită 
în Casa Frențiu; Oferirea unei mese calde, menținerea igienei prin utilizarea dușurilor sociale – 
serviciu unic în municipiu, în cadrul Centrului social “Maria Rosa”.

Pentru programele existente și pentru cele viitoare există posibilitatea de a se face donații 
online, fără costuri suplimentare, prin pagina web a Asociației Caritas Eparhial Oradea: www.
caritaseparhial.ro

Iar primul proiect nou, de anvergură, pentru care am avut onoarea să fiu cooptată în echipa 
asociației, este construirea unei grădinițe.

Astfel, în vederea asigurării accesului sporit la educație preșcolară și sprijinirea participării 
părinților pe piața forței de muncă, CARITAS EPARHIAL ORADEA va construi prima grădiniță, 
Grădinița „Frențiu”, în Cartierul Tineretului, pe str. Caporal Constantin Mușat.

Suntem la dispoziția oricui dorește să își aducă contribuția la dezvoltarea comunității orădene, 
pentru a fixa o întâlnire și pentru a discuta punctual despre modalitățile de sprijin - sponsorizare 
și despre facilitățile fiscale existente, conform legislației în vigoare.

Cu această ocazie, facem apel la: persoanele juridice (companiile și PFA-urile implicate în CSR) 
și la persoanele fizice, pentru a ne susține în acest demers temerar, dar necesar, pentru că noile 
generații sunt viitorul, iar modul în care sistemul educațional îi pregătește pentru ziua de mâine 
arată și calea spre care o să evoluăm ca societate.

În încheierea conferinței, PSS Virgil Bercea a spus câteva cuvinte: ”Felicit noua 
echipă și mă bucur că nu treceți cu vederea pe cei care au mai mare nevoie 
de ajutor. Dacă sunteți atenți la manierea de lucru a Sfântului părinte Papa 
Francisc, veți vedea că există asemănări cu ceea ce faceți dumneavoastră. 
Adevărat, nu avem refugiați, dar avem persoane care au nevoie de ajutorul 

nostru. Ceea ce vreau să vă spun este că, dacă Bunul Dumnezeu vă ajută să 
puteți face lucruri bune, răsplata tot la voi va ajunge. Să nu uitați niciodată de 

situația rromilor și cred că avem o datorie morală, înainte de toate, și spirituală de 
a-i ajuta. Apoi, este foarte importantă activitatea cu persoanele în vârstă, cu cei care sunt acasă 
și nu au pe nimeni, și aici pot interveni voluntarii care pot oferi din timpul lor, înainte de toate, 
Domnului și, apoi, acestor semeni care au nevoie de cineva alături de ei. Să aveți încredere, foarte 
multă încredere, în ajutorul Domnului, că binele făcut niciodată nu rămâne nerăsplătit și această 
răsplată o să o simțiți în sufletul și în viața dumneavoastră, înainte de toate. Credeți cu adevărat 
că ceea ce faceți este spre lauda și mărirea Domnului. Curaj! Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea 
ce faceți!”
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Parteneri

• INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR
• COLEGIUL ECONOMIC „PARTENIE COSMA”
• COLEGIUL NAȚIONAL “EMANUIL GOJDU”
• COLEGIUL NAȚIONAL „IOSIF VULCAN”
• COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU”
• COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA ORADEA
• LICEUL DE ARTE ORADEA
• LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR ”VASILE VOICULESCU”
• LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” 
• LICEUL TEORETIC (COLEGIUL NAȚIONAL) “ONISIFOR 

GHIBU”
• LICEUL GRECO-CATOLIC  “IULIU MANIU”
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FINIȘ
• ASOCIAȚIA SMILES
• LIVELLA SUPERMARKET 
• BLUESKY TRADING S.R.L.
• MAGAZIN ANCOS
• MAGAZIN FUN PARTY
• MAGAZIN STOCKHOUSE
• MAGAZIN TOTEM COM
• SC AFORM SRL
• DELIA FARM IMPEX SRL
• METRO CASH & CARRY
• LEONARDO LOTUS
• CASA VERDI
• BANCA PENTRU ALIMENTE ORADEA

Colaboratori

• FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, 
DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ AL UNIVERSITĂȚII ORADEA

• SELGROS CASH&CARRY SRL
• ERA SHOPPING PARK
• DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

Parohiile Greco-Catolice din Eparhia de Oradea

Aleșd, Ardud, Babța, Băile Felix, Băița, Beiuș, Beliu, Beznea, Bobota, Bocșa, Borod, Câmpia, 
Carei ”Sfântul Anton”, Cehei Pustă, Cheț, Chilioara, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, 
Craidorolț, Crestur, Delani, Domănești, Drăgoteni, Ghenci, Girișu de Criș, Ghenetea, Gruilung, 
Haieu, Hereclean, Hodișel, Holod, Horoatu Crasnei, Huseni, Iaz, Ioaniș, Izvoarele, Marca, 
Marghita, Marin, Meseșenii de Sus, Oradea ”Maica Domnului”, Oradea ”Duminica Tuturor 
Sfinților”, Oradea ”Sfântul Nicolae”, Oradea ”Schimbarea la Față”, Oradea ”Sfânta Treime”, 
Oradea ”Sfântul Anton”, Oradea ”Sfântul Gheorghe”, Oradea ”Sfântul Gheorghe” Olosig, 
Ortelec, Petrani, Pișcolț, Plopiș, Pocola, Poiana, Porț, Prisaca, Sarcău, Sâg, Sărsig, Sălăjeni, 
Săuca, Sânlazăr, Sânmartin, Sântandrei, Silvaș, Sititelec, Suplacu de Barcău, Supuru de Jos, 
Stârciu, Șimleu Silvaniei, Ștei, Șumal, Tășnad, Tinca, Uileac de Beiuș, Valea lui Mihai, Valcău 
de Jos, Valcău de Sus, Vălanii de Beiuș, Voivozi, Zalău ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”,  Zalău 
”Sfânta Familie”.

Finanțatori, sponsori

Străinătate
• RENOVABIS, GERMANIA
• KINDERMISSIONSWERK
                       ”DIE STERNSINGER”, GERMANIA
• ASOCIAZIONE CHIESE DELL’EST ONLUS, ITALIA
• CONFERINȚA EPISCOPILOR AMERICANI

Țară
• FUNDAȚIA ALTEX
• SC RIVOLTO CONS SRL
• SC DUNCA CONSTRUCT SRL
• SC FUNERARĂ LA CAPATUL DRUMULUI SRL
• BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL DRĂGOIU ILIE 
• ASOCIAȚIA CLUBUL LIONS ORADEA 
• SC IUBI EXIM SRL
• SC AL.SE.RO SRL
• SC REINERT KUNSTSOFFTECHNIK SRL 
• SC PANIFICAȚIE TOMIS SRL 
• SC ZUCHETTI ROMANIA SRL 
• SC MARVICON SRL
• SC SCALA DANIA SRL
• SC BUNEXIM SRL
• SC GROS METAL SRL
• SC REIFEN TRADE SRL
• SC DELIA FARM IMPEX SRL 
• SC MALINCO PRODEX SRL
• SC FOUR DECOR INTERNATIONAL SRL
• SC MANNA COM PLUS SRL 
• SC TIBEA IMOB SRL
• SC GRAIN EXPRESS SRL
• SDK MANAGEMENT SRL
• SC CARBENTA COM SRL 
• SC TONY INSTAL SRL

Parteneri, colaboratori, 
finanțatori, sponsori, 

Caritas Eparhial Oradea
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De 15 ani împreună!

Asociația Caritas Eparhial Oradea

Str.: Mihai Pavel 3; 410210, Oradea, Jud Bihor, România

Tel. 004.0359.418.212

www.caritaseparhial.ro

e-mail: caritaseparhial@yahoo.it

Centrul Rezidențial ”Casa Frențiu”

Str. Spartacus 35B; Oradea, România

Tel.:004.0359.418.201 sau 004.0722 450 013

www.casafrentiu.ro

e-mail: casafrentiu@gmail.com

Centrul Social ”Maria Rosa”

Str. Theodor Aman 1C; Oradea, România

Tel.: 004.0770.302.658

www.caritaseparhial.ro

e-mail: caritaseparhial@yahoo.it

Centrul After School ”Sfântul Martin”

Loc. Ioniș, Nr.56; România

www.caritaseparhial.ro

e-mail: caritaseparhial@yahoo.it
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De aceea, fiecăruia 
dintre voi, angajați, 
voluntari, binefăcători, 
tuturor acelor care 
v-ați implicat într-un
fel sau altul,
vă mulțumesc!

Pr. Olimpiu Todorean



Raport Anual
Caritas Eparhial Oradea

2020

www.caritaseparhial.ro




