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FEDERATIA CARITAS A DIECEZEI TIMISOARA                  

Activitatile economice ca sursa de finantare 

a serviciilor sociale 

 

 

Federatia Caritas a Diecezei Timisoara este o organizatie 

nonguvernamentala, initiata si inspirata de Episcopia Romano – 

Catolica de Timisoara. 

Este acreditata sa acorde servicii de asistenta sociala 

primara si specializata destinata persoanelor aflate in nevoi, 

dezvoltand proiecte sociale incepand cu anul 1994. Se dedica 

tuturor formelor de ajutor social si comunitar. 

Serviciile asigurate sunt diversificate si sunt oferite 

indiferent de religia, nationalitatea sau apartenta politica a 

beneficiarilor. 

Scopul principal al Federatiei Caritas Timisoara este 

crestere calitatii vietii persoanelor aflate intr-o situatie de risc 

social.  

Federatia Caritas acorda o gama larga de servicii sociale 

pentru persoanelor varstnice si persoanelor cu dizabilitati, 

servicii in vederea protectiei copilului, servicii  pentru diferite 
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persoane aflate in situatii de dificultate si risc, servicii de 

consiliere si prevenire, servicii pentru persoane -  victime ale 

violentei in familie, servicii in ajutorul persoanelor fara adapost 

si integrarea socio-profesionala a acestora.  

Deoarece finantarea si sustinerea financiara a acestor 

proiecte a fost si este in continuare o problema atat dificila cat 

si delicata Federatia Caritas a demarat proiecte economice de 

sustinere a proiectelor sociale inca de la infiintare. Astfel 

organizatia noastra a infiintat societatea comerciala SC 

Martinus SRL, care are ca asociat unic Federatia Caritas a 

Diecezei Timisoara. Prin activitatea desfasurata de acest SRL, 

Federatia Caritas reuseste sa asigure o parte din necesarul de 

alimente de baza folosit in cadrul proiectelor sociale.   

Din anul 2000 Federaţia Caritas Timişoara gestionează în 

oraşul Timişoara Azilul de Noapte „Pater Jordan” dispunand de 

80 de locuri pentru persoane fără adăpost, venind astfel în 

sprijinul comunităţii din Timişoara, care se confruntă cu această 

problemă în mediul urban. Pe lângă cazarea persoanelor fără 

adăpost, în cadrul Azilului de Noapte se asigura şi următoarele 

servicii: 

      • o cină caldă preparată in Cantina socială a Federaţiei 

Caritas Timişoara si un mic dejun pregătit în bucătăria proprie a 

Azilului; 

      • igienizarea corporală obligatorie a beneficiarilor o dată pe 

săptămână; 
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      • consilierea în vederea întocmirii actelor de identitate şi 

obţinerea drepturilor băneşti cuvenite; 

      • informarea despre alte servicii oferite de instituţiile publice 

şi private; 

      • îndrumarea către alte instituţii de profil. 

Întrucât  integrarea pe piaţa muncii a persoanelor fără adăpost 

este un proces dificil si indelungat, un alt serviciu introdus a fost 

reintegrarea socio-profesionala a persoanelor adulte fara 

adapost in cenrul de reinserţie socio-profesională în cadrul 

fermei „Pater Paulus” din Bacova.  

        Grupul ţintă îl constituie persoanele adulte fără adăpost 

din oraşul Timişoara şi din zona limitrofă a oraşului, un grup 

vulnerabil aflat în extindere în urma crizei economico-financiare. 

Pentru acest grup reinserţia profesională este un proces 

îndelungat întrucât absenţa unei locuinţe împiedică un stil de 

viaţă stabil, iar absenţa unui domiciliu ridică bariere birocratice 

multiple în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. 

       Activitatea economica in cadrul fermei – Pater Paulus- din 

Bacova este gestionata de acest SRL, care lucreaza in total 

230 ha de pamant ( 130 ha de teren sunt arendate de la terti, 

iar 100 ha sunt arendate de la Federatia Caritas ). Prin 

intremediul acestei initiative economice au fost create 20 locuri 

de munca din care 6 sunt destinate persoanelor fara adapost 

care provin din Azilul de Noapte. In cadrul fermei a fost demarat 

in ianuarie 2007  un proiect de insertie socio-profesionala 
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pentru adulti fara adapost  in parteneriat cu Directia Generala 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis asigurand 16 

locuri de cazare.  Din punct de vedere financiar veniturile 

economice realizate de SC Martinus SRL reprezinta  3% din 

finantarea serviciilor sociale ale Federatiei Caritas Timisoara       

( 3% = 98.000 Lei ). 

         O alta activitate economica in cadrul fermei – Pater 

Paulus – o reprezinta atelierul de tamplarie pentru promovarea 

economiei sociale prin dezvoltarea initiativei Caritas Prod – 

Com – model inovator pentru promovarea incluziunii active a 

persoanleor defavorizate. Aceasta societate produce paleti de 

unica folosinta din lemn pentru o firma producatoare de cabine 

de dus. In cadrul acestui proiect sunt angajati 2 beneficiari ai 

centrului de reinsertie socio-profesionala.  

 

         Activitatea economica directa a Federatiei Caritas 

desfasurata in cadrul fermei se concentreaza pe morarit, 

cresterea animalelor si legumicultura, iar produsele obtinute 

asigura o parte din alimentele de baza folosite in cadrul 

proiectelor sociale. In aceste activitati sunt implicati alti 5 

beneficiari.  

 Pe langa aceste activitati directe, Federatia Caritas ofera 

ingrijiri paliative, care reprezinta 7% din activitatea economica   

( 7% = 555.000 Lei ). 
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În general, activitatea economică nu se desfăşoară pentru 

o piaţă externă, este mai degrabă gândită pentru a răspunde 

nevoilor diferitelor tipuri de servicii şi proiecte derulate de către 

Federaţia Caritas (exemplu: asigurarea de produse alimentare 

pentru diferitele servicii: Azilul de Noapte, cantina socială, etc). 

În felul acesta Federaţia Caritas nu mai trebuie să cumpere 

aceste bunuri şi servicii, ferma funcţionând ca un centru de 

sprijin logistic. 

 

Pentru angajaţii care provin din programul de inserţie socio-

profesională sunt oferite o serie de servicii complementare: 

 locuinţă în pavilioane; 

 calificare la locul de muncă; 

 masa de prânz de luni până vineri. De asemenea, în 

fiecare zi angajaţii primesc jumătate de litru de lapte şi 

pâine; 

 servicii de asistenţă socială, consiliere psihologică oferită 

de către profesionişti (2 asistenţi sociali şi un psiholog care 

sunt angajaţi de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Timiş); 

 servicii de îngrijire medicală; 

 pentru persoanele cu copii mici în îngrijire exista 

posibilitatea de a-i lăsa la Centru de Zi dezvoltat de 

Federaţia Caritas în satul Bacova, în acest sens (în cadrul 

Centrului de Zi sunt primiţi şi copii din comunitate care provin 
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din familii cu venituri reduse, favorizându-se astfel dezvoltarea 

de relaţii sustenabile între angajaţii fermei şi membrii 

comunităţii locale). 

 

        In concluzie activitatile economice reprezinta 10,6 % ca 

sursa de finantare a serviciilor sociale. ( In suma de 656.562 Lei 

la un volum de 6.187.299 Lei cheltuieli cu servicii sociale ). 

Un alt beneficiu obtinut din activitatile economice si de 

autofinantare o reprezinta integrarea in campul muncii a 12 

persoane fara adapost, asigurandu-li-se salariul minim pe 

economie si toate contributiile aferente ( reprezentand pe an 

aproximativ 150.000 Lei ).  

 

 

 

 

 

 

 

 


