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 PROGRAMME DERULATE : 

 

 
1.    “Oameni de suflet” 

2.    “Pranzul de Noapte” 

3.    „‟Familii Emmaus‟‟ 
4.    “Voluntari internationali‟‟ 

5.    „‟Casa Boursicauld‟‟ 

6.    „‟Cunoastrea miscarii Emmaus in alte tari‟‟ 

 
 

 VOLUNTARIAT 

 

 

 PARTENERI # FINANTATORI 
     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MISIUNE 
Acitionam durabil pentru incluziunea sociala a P.A.F.A.  

(P.A.F.A. – persoane adulte fara adapost) 

 

 

VIZIUNE 
Fiecare beneficiar isi implinaste visele intr-o sociatate deschisa si implicata. 

 

 

VALORI 
Orientare pe nevoile grupului tinta 

Onestitate 

Initiatava 

Pasiune si implicare 

Adaptabilitate 

Profesionalism 

Munca in echipa. 

 

 

ECHIPA 
Gelu Nichitel – director 

Florin Sabie – administrator 

Laurentiu Boitan – asistent social  

Adrian Mititelu – asistent social 

Adrian Badita – manager responsabilitate sociala 

Radu Moisei – inginer agonom 

Danut Sarbu – manager de responsabilitate sociala 

Alexandru Bitea - animator 

 

 

 

 

 

PROGRAME 
 Am inceput in 1997 cand un grup din Franta din diferite asociatii umanitare 

au venit sa cunoasca situatia copiilor din orfelinate (in urma reportajelor difuzate 



de televiziunea franceza). Atunci s-au pus bazele unei comunitati Emmaus. Din 

anul 2007 suntem membri cu drepturi depline in Emmaus Europa si Emmaus 

International. 

 

   In anul 2015 am derulat urmatoarele programme : 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRINCIPAL - “Oameni de suflet” 
     Datorita conditiilor de viata a persoanelor adulte fara adapost  se constatata o 

degradare accentuata a vietii,  confruntadu-se cu situatii de crize repetate. Din 

acesta perspectiva realizeazam programe de prevenire si identificare a grupurilor 

tinta, iar pe de alta intervenim in situatii de criza a acestor persoane. 

Prin acest program oferim servicii de tip rezidential  

Obiectivele principale : 

* oferirea de servicii multidisciplinare pentru persoanele aflate in situatii de 

dificultate sociala; 

* iesirea in intampinarea persoanelor in dificultate, considerandu-le victime ale 

excluderii sociale; 

* gestionarea perioadei de criza si  post-criza. 

           In cadrul comunitatii oferim servicii pentru satisfarerea  nevoilor de baza , 

educatie, formare profesioanala si re/integrare sociala. 

 

GAZDIURE  – cazare, masa, igiena corporala, consiliere; 

 

ASISTENTA MEDICALA – asigurari medicale, medic de familie; 

 

ACTIVITATI FORMATIV - EDUCATIVE: 

     - participativa - activitati practice (de viata independenta sau in perspectiva  

        unei meserii); 

     - elementara – prin cursuri cu voluntari ce ofera informatii elementare; 

     - profesionala- frecventarea si absolvirea unui/unor curs(uri) pentru invatarea 

unei/unor meserii.                                     
  TIPURI DE ACTIVITATI 

Activitati gospodaresti- Scop propus:organizarea spatiului, a timpului, deprinderi de igiena; 

Activitati economice- Scop propus : autofinantarea serviciului, activitati formative, 

comunicare, socializare; 

Activitati pentru invatarea unei meserii- Scop propus: insusirea unei re/calificari 

profesionale; 

Activitati de achizitie - Scop propus : Gestionarea corecta a propriilor resurse, cunoasterea 

valorii fiecarui obiect si a modului de utilizare, socializarea , partajul si impartirea echitabila,  



Activitati de cunoastere si petrecere a tipului liber - Scop propus : 

socializare,informare.destindere; 

Activitati de solidaritate - Scop propus : solidaritate cu cei aflati in  mare dificultate, 

formarea sentimentului de intrajutorare, generozitate, solidaritate; 

 

 ASISTENTA  SOCIALA 
- asistenta si suport pentru  asigurarea unei vieti  autonome si active si  prevenirea fenomenului  
stradal  -  sprijin si acompaniament social ; 

-  actiuni de identificare, ajutor , sustinere, educare, formare, informare, consiliere, coordonare 
in vederea socializarii si redarii demnitatii umane pesoanelor P.A.F.A. (pesoanelor adulte fara 

adapost) ; 
- orientare si facilitare a accesului la tipuri de servicii furnizate de alti prestatori din domeniul 

social . 
 

 
 
                                 Tabel cu numarul de persoane participante din Centru Rezidential Horia - Iasi   

Nr 
ord. 

                             Statut  Nr pers Observatii  

1 Beneficiari in centru rezidential 
in anul 2015 

13 Veniti in anii anteriori si care au 
ramas in 2015 

2 Din care beneficiari  noi 4 Veniti in 2015 

3 Beneficiari  integrati social 2  

4 Beneficiari care au urmat un 
curs de formare profesionala 

9 Cursuri din fonduri europene pe 
diferite specializari. Scoala de 

soferi. 

 
 

PROGRAM   PRANZUL DE NOAPTE 

 
       Oferim sprijin material, emotional, informal persoanelor si familiilor  fara 

adapost si /sau cu situatie materiala si financiara precara prin 2 componente 

importante: 

- Oferirea de hrana si imbracaminte 

- Acompaniament social la diferite institutii pentru accesul la 

drepturile sociale 

 

        O atentie deosebita avem in anotimpul de iarna cand oferim imbracaminte 

groasa, paturi,  hrana , ceai cald, fructe,, 

incaltaminte in mai multe zone ale 

Iasului (unde stim ca se aduna P.A.F.A. 

si cateva imobile parasite ocupate de 

acestia). 

 

                 Am putut constata profiluri noi 

ale persoanelor fără adăpost, care se 



adaugă celor excluse social. Tinerii proventi din centrele de plasament constitue 

inca un procent semnificativ. Alaturi de ei,  vârstnicii care ajung în stradă din 

diverse motive (abuzuri familiale, exproprieri), copii fugiti de acasa datorita 

abuzurilor si violentei domestice.  Aceste categorii sunt încă și mai profund 

afectate de asprimea iernilor.  

           Motivele excluziunii sociale sunt multiple : persoane fara familie sau 

proveniti din familii dezorganizate,  precaritate financiară, probleme de sănătate 

mentală sau de diferite dependențe.  Cei mai multi dintre ei nu isi cunosc 

drepturile sociale sau/si  au renuntat sa lupte pentru o viata mai buna. 

Echipa mobila se va deplasa pe raza municipiului Iasi in vederea identificarii si 

furnizarii de servicii P.A.F.A.  

Deplasările pe teren se vor desfășura de luni până vineri si vor urmari,  

        # identificarea si abordarea P.A.F.A. , impartirea de hrana, articole de 

imbracaminte, paturi, incaltaminte, stabilirea de intalniri ulterioare. 

    # în funcție de nevoile reperate în timpul deplasărilor nocturne – sprijin in 

recuperarea/refacerea actelor de identitate, acte de studii, alte documente 

persoanle ; consiliere, intalniri in vederea obtinerii unui loc de munca, intalniri 

medicale, informare, mediere. 

-  

 

Pe teren, echipa noastră va efectua trasee care cuprind locurile frecventate de 

P.A.F.A.  (către persoanele fără adăpost).  Vom institui puncte si ore  fixe de 

întâlnire, pentru a permite astfel persoanelor fără adăpost să ne solicite mai ușor.  

 

Deplasările vor fi de asemenea dedicate: 

 Identificarea grupurilor de persoane fără adăpost. 

 Discuțiilor în jurul unui ceai cald/alimente, creării de legături sociale. 

 Orientării către serviciile competente. 

 Efectuării primului diagnostic, acordării primelor îngrijiri medicale. 

 Fixării de întâlniri pentru zilele următoare,  în funcție de nevoile identificate 

(administrative, medicale, sociale…) 

La nivel de organizatie, vor fi intalniri si evaluari periodice pentru o cat mai buna 

eficientizarea a serviciului. 

  Elemente de reținut   

 Un astfel de proiect este orientat  spre acoperirea nevoilor primare, si mai 

ales,  permite deschiderea spre o viata demna  și socializare.  

 Este un instrument de prevenție cu scopul de a repera noile persoane ajunse 

in dificultate , întrucât cunoaștem faptul - cu cât o persoană stă mai mult 

timp pe stradă, cu atât mai dificil va fi pentru ea să iasă din acest mediu.   

 Programul de față este un mijloc  a de a propune un loc, un moment de 

discuție, un sprijin și un acompaniament ca gest de comprehensiune si 

solidaritate umana. 

 



 
                                                                                  Tabel cu numarul de  beneficiari ai  proiectului 

Nr 
ord. 

                             Statut  Nr 
pers 

Observatii  

1 Persoane si famiii care 
solicita sprijinul direct 
echipei noastre 

135 Solicitari rezolvate 

2 Persoane sprijinite in 
sezonul rece 

60-
100 

PE ZI – 5 zile pe saptamana 

3 Persoane si familii dirijate de 
alte instiutii partenere 

37 -prin adrese oficiale si anchete sociale 

4 Orientare  catre instiutii care 
ofera servicii pentru P,A,F,A, 

14 -Directia de Asistenta Comunitara- Azilul de 
Noapte 

-Centre de zi si apartamente familiale de 
Stat 

-Centrul de Pregatire pentru o viata 
Independenta a Persoanelor cu Handicap 

"REVIS", din Hirlau 
- Centru Maternal Iasi 
- Asociatia Civitan Iasi 

 
 

 

PRIOIECTUL FAMILII EMMAUS 
      Sustinem (sporadic sau constant - depinde de situatie) fostii beneficiari care s-

au integrat social, lucreaza si locuiesc in exterior de comunitate. O parte din 

acestia si-au intemeiat o familie. 

   In acest an am reusit sa obtinem 2 imobile in care tinerii (fosti comapnioni), care 

lucreaza, pot locui pe o perioada mai lunga fara sa plateasca chiria ci doar 

utilitatile. Acesta facilitate este importanta in contextul unor costuri de trai mari 

(alimente si facturi scumpe) si salarii mici pe care le obtin. 

 
                                                                                  Tabel cu numarul de  beneficiari ai  proiectului 

Nr 
ord. 

                             Statut  Nr 
pers 

Observatii  

1 Sprijin ofertit unor beneficiari care lucreaza 
si locuiesc in ext. comunitatii 

11  

 

PROIECTUL Voluntari internationali 
      Acest proiect cuprinde institutii si persoane  din strainatate care vin  in 

comunitate pentru a face voluntariat  intr-un domeniu in care au o experienta 

solida sau specializati in domeniu. 

   In acest an am avut 2 voluntari din aceasta categorie: 
                                                                                  Tabel cu numarul de  beneficiari ai  proiectului 

Nr 
ord. 

                             Statut  Nr 
pers 

Observatii  

1 Voluntari internationali  2 Pentru : 

- Asitenta sociala 



- Turism 

- Activitati ludice si 
sportive 

 

 
 

 

      

PROIECTUL „Cunoastrea miscarii Emmaus in alte tari„‟ 
     In cadrul acestui proiect companionii merg in Franta unde participa la actiuni 

derulate de diferite comunitati Emmaus din Franta si Elvetia pentru a intelege mai 

bine miscarea Emmaus si a participa la actiunile sociale si de solidaritate derulate 

in aceste asociatii. 

 

      In 2015 au plecat in stagii 6 beneficiari care au participat in mod deosebit la 

proiectele derulate de Asociatia Emmasu Sion - Elvetia. 
                                                                                   Tabel cu numarul de  beneficiari ai  proiectului 

Nr 

ord. 

                             Statut  Nr 

pers 

Observatii  

1 Beneficiari  participanti la proiect 6 Stagii de 3 luni 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Nr 

ord. 

                             Statut  Nr 

pers 

Observatii  

1 Participanti la cursurile de baza 12  

2 Participanti la cursuri profesionale 6 In institutii specializate 

    



 

VOLUNTARIAT 
 
Programul de voluntariat cuprinde 

    tineri de la diferite facultati din Iasi si  
    tineri francezi care vin special in Iasi sa sprijine programele comunitatii noastre prin 

parteneriatul cu Serciciul Civic Franta sau stagii de 3 luni in cadrul facultatilor la care sunt 
inscrisi. 
    tineri francofoni canalizati spre 

fundatia nosastra mai ales de 
Institutul Francez Iasi 

 
         Cu ajutorul voluntarilor oferim   

1. cursuri de educatie la nivelul 
informatiilor  de baza: 

   sa invete sa  scrie, 
   sa citeasca, 
   sa realizeze cu usurinta operatii 

matematice simple, 
   sa stie sa scrie un C.V. 

   o scrisoare de intentie, 
   informatii elementare din istorie, 

   geografie,  
   medicina si igiena 

personala, 
   activitati de manualitate,modelaj,desen 

2. activitati recreative, turistice, sportive 

3. activitati sociale, culturale in parteneriat cu alte institutii 
 

 Aceste cursuri se deruleaza dupa un program bine stabilit pe parcursul anului si ajuta la 
insusirea unei educatii elementare si formarea unor deprinderi pentru absolvirea unei pregatiri 

profesionale ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

PARTENERI  
Asociatia Mergem 
Spitalul Providenta 
Centrul de Initiativa Civica 
Asociatia Coup de Main – Paris 
Emmaus Europa 
Emmaus International 

 
 


