


Asociatia Caritas are mai 

multe proiecte printre care: 

- Proiectul Impreuna 

 

-Centrul: ”O rază de speranţă” 

 

- Proiectul agricol           

 



PROIECTUL IMPREUNA 

 

• Obiectivul principal al acestui proiect 

este inserţia morală, socială, educaţională, 

economică a tinerelor din orfelinate în 

societate. 

• Integrarea in societate a tinerelor care 

parasesc Centrele de Plasament 

(orfelinatele) la varsta de 18 ani 

 



Obiectivele specifice: 

1. Asigurarea unei locuinţe si a unui minimum 

necesar pentru viata; 

2. Profesionalizarea si pregătirea tinerelor 

pentru viitoarele locuri de muncă; 

3. Încadrarea într-un loc de muncă cu o 

remuneratie medie; 

4. Pregătirea pentru a-si forma viitoare familii 

durabile. 



1997- PRIMELE DOMNISOARE 



PREGATIREA LOCUINTELOR 



1998- PROIECTUL SE MARESTE 



1999- SUNT DEJA 17 DOMNISOARE 



2000 – NOI FETE SI COMPLEXUL 

IMPREUNA 



COMPLEXUL IMPREUNA 1999 

LUCRARI DE AMENAJARE 



DE LA INCEPUT NE PREGATIM PENTRU 

VIITOARELE NOASTRE PROFESII 



INAUGURAREA COMPLEXULUI 

IMPREUNA 



NOILE NOASTRE LOCURI DE MUNCA 



ATELIERUL DE CROITORIE 



ATELIERUL DE CROITORIE 



FAST-FOOD SI TERASA 



FAST-FOOD SI TERASA 



LOCUINTELE  DOMNISOARELOR 



FAMILII REUNITE 



NOILE FAMILII 



PENTRU PRIMA DATA SPUNEM CA AVEM 

CASA NOASTRA 



Proiectul Impreuna  

• Pana acum au fost 78 de fete, 

• 14 sunt inca in proiect, diversele lui faze. 

• In procent de 80% din cele plecate s-au integrat 

socio-profesional si tin legatura cu noi. 

Multumim tuturor donatorilor si celor care ne-au 

sustinut in realizarea acestui proiect.  

Dumnezeu sa ii rasplateasca pe toti cu haruri 

imbelsugate. 



CENTRUL 

“O RAZA DE SPERANTA” 

-Locuinţă provizorie pentru mame 

singure şi copiii lor; 

 

- Mame si copiii lor provenite din 

violenţa domestica. 

 

 



Primele  mame  vin  in  casa  lor… 



Aici noi suntem acasa... 



Prima zi de scoala… 



Centrul: “O rază de speranţă  

• Pana acum au fost 23 de mame cu copiii lor; 

• 5 mame cu 11 copii sunt înca in proiect; 

• 4 mame lucreaza în activităţile noastre 
economice; 

• O mamă are serviciu în altă parte. 

 

Multumim tuturor donatorilor si celor care ne-au 
sustinut in realizarea acestui proiect.  

Dumnezeu sa ii rasplateasca pe toti cu haruri 
imbelsugate. 



PROIECTUL  AGRICOL 



PROIECTUL  AGRICOL 

Procesare lapte integrat 



PROIECTUL  AGRICOL 

Procesare lapte integrat 


