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MISIUNE  

Acționăm durabil pentru incluziunea socială a P.A.F.A.  

(P.A.F.A. – persoane adulte fără adăpost) 

 VIZIUNE  



Fiecare beneficiar își împlinește visele într-o societate deschisă și implicată.  

VALORI  
Orientare pe nevoile grupului țintă  

Onestitate  

Inițiativă  

Pasiune și implicare  

Adaptabilitate  

Profesionalism  

Munca în echipă.  

ECHIPA  
Gelu Nichițel – director  

Florin Sabie – intendent  

Dana-Maria Leșinschi Andron – asistent social  

Simona-Magdalena Apetroaie – psiholog 

Radu Moisei – inginer agronom / șef magazin  

Leila Thouret – responsabil  

Dănuț Sârbu – responsabil  

Grădinaru Nicușor- asistent social 

 

 

 

 

 

                            

                             PROGRAME 

 

PROGRAM - “Oameni de suflet”  



Scopul principal al programului este redarea demnității personale și incluzinea socială a 

persoanelor excluse social.                                                                                                                                         

Prin intermediul acestui program oferim servicii de tip rezidențial.  

Obiective principale: 

 * oferirea de servicii multidisciplinare pentru persoanele aflate în situații de dificultate socială;  

* ieșirea în întâmpinarea persoanelor în dificultate, considerandu-le victime ale excluderii 

sociale;  

* gestionarea perioadei de criză și post-criză. 

 

În cadrul celor două comunității oferim servicii pentru satisfarerea nevoilor de bază, educație, 
formare profesioanală și re/integrare socială. 

GĂZDIURE – cazare, masă, asigurarea articolelor de igienă corporală, consiliere; 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
- asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome, active și prevenirea fenomenului 
stradal - sprijin și acompaniament social; 

- acțiuni de identificare, ajutor, susținere, educare, formare, informare, consiliere, coordonare în 

vederea socializării și redării demnității umane pesoanelor P.A.F.A. (pesoanelor adulte fără 

adăpost); 

- orientare și facilitare a accesului la tipuri de servicii furnizate de alți prestatori din domeniul 



social . 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ – asigurări medicale, medic de familie; 

ACTIVITĂȚI FORMATIV - EDUCATIVE: 

- participativă - activități practice (de viață independentă sau în perspectiva unei meserii); 

- elementară – prin cursuri cu voluntari ce oferă informații elementare; 

- profesională- frecventarea și absolvirea unui/unor curs (uri) pentru învatarea unei/unor 

meserii. 

 

TIPURI DE ACTIVITĂȚI 

Activități gospodărești- Scop propus: organizarea spațiului, a timpului, deprinderi de igienă; 

Activități economice- Scop propus: autofinanțarea serviciului, activități formative, comunicare, 

socializare; 

Activități de achiziție - Scop propus: gestionarea corectă a propriilor resurse, cunoașterea valorii 

fiecărui obiect și a modului de utilizare, socializarea, partajul și împărțirea echitabilă; 

Activități de cunoaștere și petrecere a timpului liber - Scop propus: socializare, informare, 

destindere; 

În anul 2020 Fundația Emmaus a împlinit 20 de ani de activitate, cu această ocazie s-a făcut o 

petrecere restrânsă doar cu angajații și beneficiarii centrelor rezidențiale, cu respectarea 

măsurilor în vigoare. 

De asemenea s-a organizat și o vacanță de o săptămână la munte pentru beneficiari. 

Activități de solidaritate - Scop propus: solidaritate cu cei aflați în mare dificultate, formarea 

sentimentului de întrajutorare, generozitate, solidaritate; 

                                                     Tabel cu numărul de beneficiari 

Nr. 
ord 

Statut Nr. pers Observații 

1 Beneficiari în centrul rezidențial în anul 
2020:  

Iași   

Popești                                                                  

 

                      
15 

14 

Beneficiari care au beneficiat 
de serviciile centrelor 
rezidențiale pe parcursul 
anului 2020 

2 Din care beneficiari noi 3 Veniți în 2020 

3 Beneficiari intergați/plecați din 
centrele rezidentiale 

5 Beneficiari integrați 
social,transferați în alte 
centre sociale, plecați din 
centru datorită unei alegeri 
personale. 

4 Beneficiari care au urmat un curs de 4 Cursuri din fonduri europene 



formare profesională pe diferite specializari. Scoala 
de soferi. 

 

          Dinamica comunității noastre se reflectă și în numărul de persoane acceptate în 

comunitatea noastră (în funcție de locurile disponibile) și de beneficiari care au reușit să se 

integreze social cu sprijinul programelor noastre prin învățarea unei meserii, găsirea unui loc de 

muncă. Statistica acestei dinamici se regăsește în tabelul de mai sus. 

         În cadrul programului ,,Oameni de suflet" au facut parte cele două centre rezidențiale ale 

Fundației ,,Un Coup de Main d'Emmaus", cel din Iași și Popești. 

         Ca urmare a obținerii licenței de funcționare pentru Serviciul social ,,Centru Rezidențial de 

Îngrijire, Reabilitare și Reintegrare Socială pentru Persoane Adulte Fără Adăpost", doar Centrul 

Rezidențial din Popești mai face parte din programul,,Oameni de suflet". 

 

 FOTO ACTIVITĂȚI: 

 

 
 

 

 



        
 

 

PROGRAM ,,Centru Rezidențial de Îngrijire, 

Reabilitare și Reintegrare Socială pentru Persoane 

Adulte Fără Adăpost" 
 

 Începând cu data de 25.09.2019, conform Hotărârii Consiliului Director, Centrul 

Rezidențial de Îngrijire, Reabilitare și Reintegrare Socială pentru Persoane Adulte Fără Adăpost 

a început activitatea cu publicul. 

 Obiectivele principale ale programului sunt: asigurarea nevoilor de bază, redarea 

demnității umane prin activități ce vizează restabilirea și menținerea unei stări de sănătate fizică 

și psihică, conturarea unei imagini de sine pozitive, dezvoltarea unor deprinderi de viață 

independentă, dezvoltare profesională, reluarea locului în societate și reintegrare socio-

profesională. 

Până la sfârșitul anului 2020 Centrul Rezidențial a asigurat beneficiarilor: 

 Servicii pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarului – 15 contracte încheiate: 

   Asigurare cazare și elemente de cazarmament 

 Asiguarea materialelor de igienă, a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte 

necesare 

 Asigurarea mesei 

 

 

 

 



 Acțiuni în vederea menținerii unei stări de sănătate fizică și pshică optimă: 

 Încheierea de parteneriate cu furnizori din domeniu: Fundația Medicală Providența-

Centru de suport pentru situații de urgență/criză, Direcția de Asistență Socială, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, S.C. Edu&Prohealt, 

Asociația Club Sportiv Box-Petrică Nichițel, Biserica Nașterea Maicii Domnului 

,,Talpalari", Fundația ,,Alături de Voi" România 

 Monitorizare stare de sănătate beneficiari – 314 discuții individuale 

 Acompaniament social la medic -36 

 Psihoterapie individuală –201 ședințe 

 Psihoterapie de grup – 16 ședințe 

 Activități sportive – 5 activități 

 Activități de timp liber -20 activități 

  Organizare zile de naștere – 14 onomastici 

 Organizarea sărbătorilor în cadrul centrului – 4 activități 

 

 Activități educativ-formative: 
 Activități în vederea dezvoltării deprinderilor de igienă și autogospodărire –274 

discuții individuale 
 Activități în vederea dezvoltării deprinderilor de gestionare a unui buget alocare 

buget lunar – 5 activități,  discuții individuale-113,  activități de grup (joc de rol)-2  
 Dezvoltarea deprinderilor de relaționare cu diverse insituții publice și private: 113 
discuții individuale 

 
 Activități de informare pe diverse teme – 32 activități de grup si individuale 

 Feed-back lunar privind evoluția fiecărui beneficiar -114 discuții individuale 
 

 Integrare socială, inserție/reinserție socio-profesională: 
 Acompaniament social în vederea obținerii unor documente personale –2 

acompaniamente 
 Consiliere socială și informare privind drepturile sociale -123 discuții individuale 
 Reluarea contactelor sociale și intermedierea relației cu familia de baza – 112 discuții 
individuale cu beneficiarii 
 Consiliere, orientare și reorientare profesională – 312 discuții individuale 
 Cursuri de formare profesională – 2 cursuri de formare în meseria de 

bucătar, 2 școlarizări  conducător auto categoria B 
 Schimburi de experiență în cadrul altor comunități Emmaus – 6 beneficiari 
 
*În anul 2020, unul dintre beneficiarii centrului și-a exprimat dorința de a se muta în 

cadrul  Centrului din Popești deoarece îi plac activitațile agricole. 
**Alți doi beneficiari s-au reintegrat socio-profesional, ambii s-au mutat cu chirie și si-au 

găsit locuri de muncă. 
 



*** La sfârșitul lunii decembrie, beneficiarii centului au apreciat calitatea serviciilor oferite 
în cadrul centrului și s-au declarat foarte mulțumiți. 

****Acțiuni sociale în comunitate în care sunt implicați beneficiarii centrului: 
 În fiecare zi lucrătoare, câte un beneficiar din cadrul centrului participă la pregătirea 

sandwich-urilor, sortarea articolelor vestimentare, de încălțăminte și a păturilor ce vor fi donate 
în cadrul programului,,Prânzul de noapte", precum și la distribuirea acestora în stradă 

 În perioada Crăciunului beneficiariI au participat la programul ,,Crăciun cu speranță". 
  Programul s-a derulat pe parcursul mai multor zile. Aceștia au ajutat la distribuirea 
cadourilor de Craciun pentru persoanele fără adăpot din Iași, dar și către două centre pentru 
persoane adulte cu handicap aflate în subordinea DGASPC-ului. 
 
 Activitățile din cadrul centrului sunt susținute de patru angajați (asistent social, 
tehnician în asistență socială, psiholog și intendent) și opt voluntari. 
 
 Lunar se organizează sesiuni de informare și perfecționare continuă a voluntarilor pe 
termeni de specialitate. 
 
 În urma particpării la diverse conferințe, mese rotunde pe teme din domeniu și 
schimburi de experiență în cadrul altor organizații de profil, s-a îmbunătățit modelul de lucru 
prin punerea în practică a noilor cunoștințe acumulate și s-au identificat direcții noi de acțiune 
în vederea unei dezvoltări durabile a centrului. 
 
 FOTO ACTIVITĂȚI: 

 



  
 

 



 
 
 

PROGRAM "Prânzul de noapte" 
 
 În cadrul programului ,,Prânzul de noapte" oferim sprijin material, emoțional,  
informal persoanelor și familiilor fără adapost și /sau cu situație materială și financiară precară 
prin 2 componente importante: 

 Oferirea de hrană, îmbrăcăminte și piese de mobilier 
 Acompaniament social la diferite instituții pentru accesul la drepturile sociale 

 O atenție deosebită avem în anotimpul de iarnă când oferim îmbrăcăminte groasă, 
încaltaminte, pături, hrană , ceai cald, fructe, în mai multe zone ale Iașului (unde știm că se 
adună P.A.F.A. și la câteva imobile părăsite ocupate de aceștia). 
 Am putut constata profiluri noi ale persoanelor fără adăpost, care se adaugă celor 
excluse social. Tinerii provenți din centrele de plasament constitue înca un procent semnificativ. 
Alături de ei, vârstnicii care ajung în stradă din diverse motive (abuzuri familiale, exproprieri), 
copii fugiți de acasa datorită abuzurilor și violenței domestice. Aceste categorii sunt încă și mai 
profund afectate de asprimea iernilor. 
 Cuzele excluziunii sociale sunt multiple : persoane fără familie sau proveniți din 
familii dezorganizate, precaritate financiară, probleme de sănătate mentală sau de diferite 
dependențe. 
Majoritatea dintre ei nu își cunosc drepturile sociale sau/și au renunțat să lupte pentru o viață 
mai bună. 
 Echipa mobilă se va deplasa pe raza municipiului Iasi în vederea identificarii și 
furnizării de servicii P.A.F.A. 
Deplasările pe teren se vor desfășura de luni până vineri si vor urmări, 
# identificarea și abordarea P.A.F.A. , împărțirea de hrană, articole de îmbracaminte, 
încalțăminte, pături, stabilirea de întalniri ulterioare. 



# în funcție de nevoile reperate în timpul deplasărilor nocturne – sprijin în 
recuperarea/refacerea actelor de identitate, acte de studii, alte documente persoanle, 
consiliere, întâlniri în vederea obținerii unui loc de muncă, întâlniri 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 și ore fixe de întâlnire, pentru a permite astfel 
persoanelor fără adăpost să ne solicite mai ușor. 
 
Deplasările vor fi de asemenea dedicate: 

 Identificării 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 organizație, vor fi întâlniri și evaluări periodice pentru o cât mai bună eficientizare a 
serviciului. 
Elemente de reținut 

 Un astfel de proiect este orientat spre acoperirea nevoilor primare, și mai ales, permite 
deschiderea spre o viață demnă și socializare. 

 Este un instrument de prevenție cu scopul de a repera noile persoane ajunse în 
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 și solidaritate umană. 
 
Datorită instituirii stării de urgență am suspendat deplasările pe teren în data de 3 martie 2020, 
perioadă în care a fost deschis un centru de urgență pentru persoanele fără adăpost, iar în 
perioada 28 martie-16 mai am distribuit sandwich-uri, ceai, articole de îmbrăcăminte, 
încălțăminte și cărți pentru 60-80 de persoane în fiecare zi. 
Din luna iunie până în decembrie, acțiunea stradală s-a desfășurat în cadrul unui program ,,În 
stare de bine" finanțat de către Kaufland. În cadrul acestui proiect am lucrat în parteneriat cu 
FONSS și Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași. 
 În perioada sărbătorilor de iarnă am reușit să distribuim 150 de pachete cu cadouri 
pentru 50 de beneficiari din stradă și alții 100 de beneficiari aflati  în  două centre pentru 
persoane adulte cu handicap aflate in subordinea DGASPC Iași. 
 Datorită parteneriatului cu Banca pentru Alimente din Roman, restaurantul Cuib și 
asociațiile studențești EMSA și AMSFI, precum și cu sprijinul asociației Mergem ASBL din Belgia, 
am reușit să oferim oamenilor străzii 7384 de mese, 3170 de articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte și 130 de seturi sanitare (măști și dezinfectant) pe parcursul anului 2020. 
 
 
 



 
 
 
                                     Tabel cu numărul de beneficiari ai proiectului 

Nr ord Statut Nr. pers Observații 

1 Persoane și familii care solicită 
sprijinul direct al echipei noastre 

235 Solicitări rezolvate 

2 Beneficiari P.A.F.A 80-100 Pe zi – 5 zile pe săptămână pe 
perioada de iarnă 

3 Orientare către instituții care 
oferă servicii pentru P.A.F.A. 

12 Direcția de Asistență Comunitară - 
Centrul de 
Noapte C.A. Rosetti ; 
- Fundația Medicală Providența ; 
- Evidența populației 

 

  
 

PROGRAM ,,Voluntari internaționali 
În cadrul acestui program, reprezentanți ai anumitor instituții, precum și persoane din 
străinătate vin în comunitate pentru a face voluntariat într-un domeniu în care au o experienta 
solidă sau sunt specializați în acest domeniu. 
În acest an am avut 4 voluntari din aceasta categorie. 
 
 

Nr. ord Statut Nr 
pers 

Observatii 

1 Voluntari internaționali 4 Pentru : 
- Asitenta sociala 
- Turism 
- Activitati ludice si 
sportive 
- Șantiere de lucru. 
Perioada 1 an 



 
Programul de voluntariat cuprinde: 

 tineri de la diferite facultăți din Iasi 

 persoane din alte comunități Emmaus din Europa 

 voluntari francezi care vin special în Iași să sprijine programele comunității noastre prin 
Serviciul Civic Franța (stagii de 1 an). 

 tineri francofoni canalizați spre fundația noastră mai ales de Institutul Francez Iași 
 
Cu ajutorul voluntarilor oferim: 
1. cursuri de educație la nivelul informațiilor de bază: 
o să învețe să scrie, 
o să citească, 
o să realizeze cu usurinta operații matematice simple, 
o să stie să scrie un C.V., 
o scrisoare de intenție, 
o informații elementare din istorie,geografie, medicină și igienă personală, modelaj,desen, etc. 
2. activități recreative, turistice, sportive, culturale 
3. activități sociale, culturale în parteneriat cu alte instituții 
Aceste cursuri se derulează dupa un program bine stabilit pe parcursul anului și ajută la 
însușirea unei educații elementare și formarea unor deprinderi pentru absolvirea unei pregătiri 
profesionale ulterioare. 
 

PROGRAM ,,Cunoașterea mișcării Emmaus în alte 
țări" 
 În cadrul acestui proiect beneficiarii Fundației Un Coup de Main d'Emmaus merg în 
Franța, Elveția sau Anglia unde participă la acțiuni derulate de diferite comunități Emmaus 
pentru a întelege mai bine mișcarea Emmaus și a participa la acțiunile sociale și de solidaritate 
derulate în aceste asociații. 
În 2020 au plecat în stagii 7 beneficiari care au participat în mod deosebit la proiectele derulate 
de Asociația Emmasu Sion - Elveția. 
                           Tabel cu numarul de beneficiari ai proiectului 
 

Nr 
ord. 

Statut Nr 
pers 

Observatii 

1 Beneficiari participanti la 
proiect 

3 Stagii de 6 luni 

2 Beneficiari participanti la 
proiect 

4 Stagii de 3 luni 

 
 
 
 



INVESTIȚII 2020 
 În cadrul centrului din Iași s-au efectuat lucrări de renovare (finalizarea fațadei, reparații 

interioare) 

 În cadrul centrului din Popești s-au efectuat lucrări de renovare (reparații interioare și 
exterioare, recondiționări anexe gospodărești) 

 În cadrul magazinului din Iași s-au efectuat lucrări de renovare (reparații interioare) 

 Finalizarea pereților exteriori ai halei amenajate la Belvedere 

 Împrejmuirea livezii și a halei de Belvedere 

 Achiziționarea a 420 de pomi fructiferi și amenajarea livezii 

 Achiziționarea de acumulatori pentru sistemul fotovoltaic 

 Achiziționarea de 2 pompe de apă 

 Achiziționarea de 2 generatoare 

 Achiziționarea de lămpi solare pentru exterior 

 Achiziționarea unui aparat de sudură 

 Achiziționarea unei  drujbe 

 Achiziționarea de semințe agricole 

 Achiziționarea de combustibil pentru generatorul electric. 
 
 

EVENIMENTE 2020 
 
Consiliul Executiv Emmaus Europa 
 În perioada 07-14 ianuarie, Leila  a participat la ședința organizată  de către Consiliul Executiv 
Emmaus Europa în orașul Estville din regiunera Normandie în Franța. 
În cadrul acestei ședințe s-a discutat despre pregătirea noilor membri care vor să se alăture 
mișcării Emmaus. 
 
20 de ani de activitate Mergem 
În perioada 07-10 februarie, Leila și Nicu (beneficiarul nostru) au fost invitati la evenimentul 20 
de ani de activitate a Asociației Mergem la Bruxelles în Belgia. Gazdele au organizat o strangere 
de fonduri pentru achiziționarea a 200 de pomi pentru livada de la Belvedere. 
 

 

 



Consiliul Executiv Emmaus Europa 
În perioada 03-09 martie, Leila a participat la o ședință organizată de Consiliul Executiv Emmaus 
Europa, ocazie cu care s-a discutat despre soluții adoptate de ceilați memebri ai comunităților 
Emmaus în urma declanșării crizei sanitare. 
 

PARTENERI 
Asociatia Mergem 
Asociația Chance 
Fundația Medicală Providența 
Direcția de Asistență Comunitară Iași 
REDU Iași 
Emmaus Europa 
Emmaus Internațional 
Emmaus Satu-Mare 
Emmaus Târgu Jiu 
Emmaus Sion 
Emmaus Berna 
Emmaus Cambridge 
Serviciul Civic Francez 
Institutul Francez 
 
 
 
Director, 
Gelu Nichițel 

 


