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Cine sunt „marginalii”? 

 
 Copii si adulti din familii numeroase,fără 

venituri (parinti care traiesc din alocatiile 

copiilor/pensiile bunicilor) sau cu venituri foarte 

mici, nivel de educatie scazut (max. 8 clase), fara 

calificare profesionala  

 

 Batrani cu pensii extrem de mici, care traiesc 

singuri sau in cuplu, fara copii sau apartinatori  

 

 Persoane (copii şi tineri) cu dizabilitati din 

familii cu venituri modeste 

 

 Persoane fara adapost 

 

 Persoane victime ale traficului de fiinte 
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Număr mediu de 

persoane asistate/an: 

3500 
 (Bucureşti şi SAI) 

 

Intervenţii zilnice pt:  

120 – 125 persoane 



Cauzele problemei 
 

 Saracia – generata de:  

“mostenirea” familiala; 

educatie precara;  

lipsa unei pregatiri profesionale; 

venituri mici sau lipsa veniturilor;  

incapacitatea de a accesa un loc de munca corect /suficient remunerat;  

 

 Incapacitate fizică sau psihica  (boală cronică, dizabilitate sau batranete) 

 

 Izolare sociala: absenta familiei, lipsa contactelor sociale, a retelelor sociale 

 

 Acces limitat la informatii si oportunitati reduse pe piata muncii pentru grupurile vulnerabile 

 

 Insuficente servicii sociale de preventie (si de interventie/incluziune) 

 

Impact la nivel individual si social: 
 

•tulburari comportamentale  

•grave dezechilibre emotionale (nesiguranta,,sentimente de vinovatie, insecuritate, depresie) 

•lipsa sentimentului de apartenentă (abandon) 

•delicventa juvenila, consumul de alcool/droguri, vagabondaj, agresivitate relationala  

•esec scolar si/sau profesional 
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Succese / solutii pentru rezolvarea problemei (1) 

Cantina sociala 

Confederatia Caritas Romania 

 Asociatia Caritas Bucuresti 

Servicii:  

 

 Asigurarea zilnica a mesei de pranz pentru 150 persoane (la cantina); 

 Programul “Masa pe roti”: transportul hranei la domiciliu,  

pentru 50 persoane nedeplasabile;  

 Consiliere sociala pentru depasirea situatiei de vulnerabilitate 



Succese / solutii pentru rezolvarea problemei (2) 

Spalatoria sociala 
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Servicii: 

 

 Spalarea si dezinfectarea 

hainelor; 

 

 Apretare, uscare si calcare; 

 

 Transportul hainelor de la 

domiciliu si retur pentru 

 persoanele nedeplasabile. 



Succese / soluţii pentru rezolvarea problemei (3) 

Sprijin la distanţă pentru copii 
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Servicii: 

 

 Sustinerea costurilor de scolarizare, 

 

 Achizitionarea de rechizite scolare si 

imbracaminte de sezon,  

 

 Oferirea de alimente  şi articole de igiena;  

 

 Plata cheltuielilor lunare de intretinere pentru 

familiile aflate in situatii de criza. 

Succese / solutii pentru rezolvarea problemei (3) 
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Succese / solutii pentru rezolvarea problemei (4) 

Farmacia sociala 
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Servicii: 

 

 Eliberarea gratuita a medicamentelor 

prescrise de medic; 

 

 Informarea beneficiarilor in legatura cu 

utilizarea corecta a medicamentelor; 

 

 Oferirea de informatii cu caracter general 

si personalizat, necesare pentru  mentinerea 

starii de sanatate. 



Succese / solutii pentru rezolvarea problemei (5) 

Ingrijire la Domiciliu 
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Servicii: 

 
 Servicii de bază: ajutor pentru igiena 

corporala, imbracare si dezbracare, hranire si 

hidratare, transfer si mobilizare, deplasare în 

interior, comunicare. 

 

 Servicii medicale: monitorizarea 

parametrilor fiziologici, administrare: 

medicamente, injecţii, perfuzii; ingrijirea 

plagilor, masaj, exercitii de mobilitate, 

manevre terapeutice pentru evitarea 

complicatilor pulmonare, recoltare analize  



Succese / solutii pentru rezolvarea problemei (6) 

Casa Sf .Ioan - Centru cu module de tip familial 
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Servicii: 

 

 Gazduire; 

  

Consiliere social, informare si educare; 

  

 Suport emotional si consiliere psihologica; 

 

 Socializare si petrecere a timpului liber; 

 

 Reintegrare familiala si comunitara.  



Succese / solutii pentru rezolvarea problemei (7) 

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilitati 
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Servicii: 

 

 Evaluare complexa (finalitate - întocmirea 

Planurilor Centrate pe Persoana, a Planurilor 

de Intervenţie Personalizata si/sau a 

Planurilor de Activitati); 

 

 Stimulare psiho-motorie;  

 

 Logopedie; 

 

 Terapie ocupationala; pregatire pentru 

scoala 

 

 Consiliere pentru parinti; Grup de suport 

pentru parinti ; Scoala Parintilor  



Dificultati in adresarea problemei 
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•Lipsa unei strategii integrate de asistenta sociala privind incluziunea sociala a  

grupurilor vulnerabile, expuse riscului de marginalizare 

 

•Insuficiente servicii sociale la nivelul sectoarelor Mun. Bucuresti 

 

•Cooperare redusa intre serviciile publice si cel private 

 

•Resurse limitate pentru ONGurile furnizoare de servicii sociale 

 

•Serviciile sociale nu sunt o prioritate pentru APL (situatie reflectata si in alocarea 

• bugetara) 

 

•Absenta unei culturi a solidaritatii bazata pe filantropie organizata 

 

•Persistenta unor prejudecati / marginalizare, segregare, etichetare 

 

•Slaba reactie / participare din partea societatii civile/ individualism 

 

 

 

 

 

 



Viitorul peste 5 ani?! 
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Rolul autorităţilor: 

 

•Elaborare politici publice privind incluziunea sociala la nivelul Mun. Bucuresti 

•Viziune pe termen lung si strategii integrate 

•Sustinerea crearii unui cadrul legal, infrastructural și financiar pentru servicii de 

specialitate comunitare (mobile) 

•Dezvoltarea unui sistem clădit pe preventie, activare, competenta, responsabilitate 

•Infiintarea de noi servicii si diversificarea/adaptarea serviciilor la nevoile persoanelor / 

grupurilor vulnerabile 

•Alocare de fonduri din bugetele locale si contractarea serviciilor sociale catre furnizorii 

privati (ONGuri) 

•Creare de oportunitati de angajare pentru persoanele vulnerabile si stimularea activitatilor 

de economie sociala) 

•Parteneriate inter-sectoriale si cu organizatiile societatii civile 

  



Viitorul peste 5 ani?! 
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Rolul organizaţiilor societăţii civile şi al cetăţenilor: 

 
•Campanii de informare, educare, sensibilizare si incurajare a solidaritatii cu cei saraci si 

exclusi social 

 

•Stimularea interacțiunii între persoanele și grupurile vulnerabile cu persoane și grupuri 

fără riscuri majore, țintind vindecarea în sistem prin interacțiune și coeziune socială  

 

•Crearea forurilor și cadrelor protejate pentru aceste interacțiuni – participare civica / 

initiativa cetateneasca 

 

•Facilitarea unor actiuni care sa conduca la re-descoperirea spiritului comunitar in 

Bucuresti  

 

•Sprijinirea dezvoltarii comunitare, orientată după spații sociale (comunități de ex. bloc, 

scoala, cartier) 

 

•Intensificarea activitatilor de advocacy si lobby 

 

 

 

 

 

 



Mulțumesc! 

 
Doina Crângașu 

Director Executiv, Confederatia Caritas România 

Doina.crangasu@caritas.org.ro 

 

www.caritas.org.ro 

www.caritasbucuresti.org 
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