
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A BISERICII 

 

 

 

 

ACȚIUNI CARITATIVE ÎN ARHIDIECEZA DE 

BUCUREȘTI 

 

 

 

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: 

Lect. univ. Dr. Daniela-Ionela Mare                                                                  

 

                                                                                       ABSOLVENT: 

Chiricheș Monica Maria 

 

București 

 2022 



 
 

3 
 

 CUPRINS  

 
Cuprins ..............................................................................................................................................3 

Introducere.........................................................................................................................................5 

Capitolul I ..........................................................................................................................................8 

POLITICI SOCIALE IN ROMÂNIA ...............................................................................................8 

1.1. Noțiuni generale ...................................................................................................................8 

1.2. Obiectivele politicii sociale.................................................................................................. 12 

1.3. Caracteristici pentru o politică integrată................................................................................ 19 

Concluzie.................................................................................................................................. 21 

Capitolul II....................................................................................................................................... 22 

CARITATEA ............................................................................................................................... 22 

2.1. Noțiuni generale ................................................................................................................. 22 

2.2. Documentele Bisericii ......................................................................................................... 26 

2.2.1 Enciclicile Bisericii despre Caritate ................................................................................ 26 

2.2.1.1.Rerum Novarum ..................................................................................................... 27 

2.2.1.2. Pascendi Dominici ................................................................................................. 27 

2.2.1.3. Casti Connubii ....................................................................................................... 27 

2.2.1.4. Pacem in terris  ....................................................................................................... 28 

2.2.1.5. Populorum Progresio.............................................................................................. 29 

2.2.1.6. Redemptor hominis  ................................................................................................ 29 

2.2.1.7.Deus Caritas Est ..................................................................................................... 30 

2.2.1.8.Caritas in veritate .................................................................................................... 31 

2.3. Caritatea în istoria Bisericii .............................................................................................. 32 

2.4.Domenii caritative ............................................................................................................ 40 

Concluzie .............................................................................................................................. 44 

Capitolul III ..................................................................................................................................... 46 

ACȚIUNI CARITATIVE .............................................................................................................. 46 

3.1.Asociația Caritas București................................................................................................... 47 

3.1.1.Proiectele Asociației Caritas București............................................................................ 48 

3.1.1.1.Cantina socială ....................................................................................................... 48 



 
 

4 
 

3.1.1.2.Centru de zi ............................................................................................................ 49 

3.1.1.3.Caritas în Parohii .................................................................................................... 50 

3.2. Asociația Don Orione .......................................................................................................... 51 

3.3.Asociația Fraților Mariști  Școlilor din România .................................................................... 53 

3.3.1. Centrul de Plasament” SF. Marcellin Champagna” ......................................................... 54 

3.4. Asociația  Solwodi .............................................................................................................. 55 

3.5. Fundația Căminul de Bătrâni Sf Maria.................................................................................. 58 

3.6. Fundația  Bambini in emergenza .......................................................................................... 60 

3.7. Serviciul Iezuiților pentru refugiați - JRS România................................................................ 62 

Concluzii ......................................................................................................................................... 64 

Sigle și abrevieri  .............................................................................................................................. 68 

Bibliografie  ...................................................................................................................................... 69 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

5 
 

INTRODUCERE 

 

 

 

Dumnezeu, de nenumărate ori, a vorbit unor persoane din generaţiile 

anterioare și de multe ori și astăzi ne revelează din misterul său și al nostru prin 

valoarea inestimabilă a Bibliei.  

           Atunci când deschidem Biblia, istoria noastră limitată se întâlneşte cu 

istoria lui Dumnezeu iar din aceasta, putem dobândi o nouă cunoaștere a noastră, a 

celorlalți și a lui Dumnezeu.  

Identificarea nevoilor sociale într-o lumină clară este marea dificultate a 

societății, în lumea contemporană, în ceea ce privește înțelegerea lumii.  

Aceste nevoi sociale sunt întâlnite, în fiecare zi, sub multe aspecte marcate 

de marginalizare, durere, violență, lipsa locului de muncă, traficul de persoane, 

exil și migrație forțată.  

În zilele noastre, aceste nevoi sociale, se întâlnesc cu destulă ușurință atât în 

rândul femeilor, bărbaților dar și a copiilor, unii fiind exploatați pentru diferite 

interese, iar uneori chiar călcați în picioare de logicile puterii și ale banului. De 

multe ori aceste nevoi sunt rezultatul marginalizării, a violenței și de nenumărate 

ori a  nedreptății sociale. 

Această lucrare are tema ,,Acțiuni caritatative în Arhdieceza de București” 

prin care se dorește să se reliefeze acțiunile persoanelor consacrate din Biserica de 

astăzi, care doresc să le întindă o mână de ajutor celor care sunt în diferite nevoi 

sociale, avându-l ca model pe Isus carea avut întotdeauna o sensibilitate pentru cei 

aflați în nevoi.  

Isus dorește ca fiecare dintre noi să caute să vadă în persoanele aflate în 

nevoi valoarea umană. 
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Prin citirea evangheliei, Isus, ne conștientizează să ne deschidem mintea și 

inima pentru pentru vedea și ajuta persoanele care au nevoie de acest de ajutor.  

Lucrarea prezentă este structurată în trei capitole, unde se prezintă, în linii 

mari, politicile sociale adoptate în România, caritatea în doctrina socială a 

bisericii, în istoria Bisericii, domeniile caritative și câteva acțiuni caritative.  

În primul capitol sunt abordate noțiunile generale despre politicile sociale 

adoptate în România și rezultatele obținute în acest domeniu. 

          Cel de-al doilea capitol este dedicat unor noțiuni despre caritate. Aici este 

evidențiată viziunea Bisericii asupra carității aceasta reieșid din căteva scrisori 

enciclice ale Bisericii și anume: Rerum novarum, Pascendi dominici gregis, 

Providentisimus Deus, Casti connubii, Pacem in terris, Populorum progresio, 

Redemptor hominis, Deus caritas est și Caritas in veritate.  

Caritatea, în istoria Bisericii, este aprofundată și trăită și în viețile sfinților  

părinți și anume: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore de Nyssa 

și Sf. Asterie al Amasiei din Pont. De asemenea, acest capitol, pune în evidență și 

domeniile caritative care se găsesc implementate în Arhidieceza de București.  

 Cel de-al treilea capitol evidențiază câteva inițiative importante ale 

persoanelor consacrate din arhidieceza de București cum ar fi asociații și  fundații 

înființate în ultimele decenii.  

Pentru elaborarea acestei teme a Asistenței sociale în cadrul Bisericii din 

Arhidieceza de București, motivația a pornit datorită interesului și disponibilității  

acordat de către persoanele consacrate, care lucrează în domeniul social, 

persoanelor care se află în diferite dificultăți.  

Această motivație a fost amplificată și de faptul că și eu sunt persoană 

consacrată și lucrez în domeniul social din anul 2001 în mai multe dintre aceste 

organizații nonguvernamentale, pe care le-am prezentat în această lucrare.  
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Pentru elaborarea prezentei lucrări am avut la bază o serie de documente ale 

Bisericii Romano-Catolice dintre care Biblia și Catehismul Bisericii Catolice 

diferite enciclice și articole de actualitate religioasă, cărți de specialitate legate de 

asistența socială.  

Această lucrare, personal, mi-a creat o impresie pozitivă deoarece chiar și 

în această perioadă destul de grea, de pandemie și război în țara vecină, există 

persoane care se dăruiesc și continuă să își realizeze misiunea încredințată de Isus.  
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CAPITOLUL  I 

 

 

 

POLITICI SOCIALE IN ROMÂNIA 

 

 

 

1.1.Noțiuni generale 

 

Politicile sociale constau într-o serie de activități desfășurate, ce pot aduce 

modificări, la un moment dat, în viața persoanelor dintr-o societate
1
. 

Dacă domeniul politicilor sociale este neglijat sau lăsat în voia destinului 

orice încercare de dezvoltare, indiferent de câmpul existenței, poate fi stinsă de 

densitatea problemelor sociale
2
. 

Prin politici înțelegem acele procese prin care anumite persoane decid să 

rezolve o problemă sau un ansamblu de probleme
3
.  

Politicile sociale au funcția de asigurare, de prevenire a riscurilor și totodată 

de redistribuire a veniturilor.  

Protecția socială se finanțează  din activitatea agenților economici și din 

contribuțiile persoanelor active. Ele urmărind finanțarea asigurările medicale, cele 

de accidente, pensiile și șomajul
4
. 

Politicile sociale sunt acele politici sociale structurate, în care autoritatea 

publică poate veni cu o soluție sau cu un ansamblu de soluții pe care le aplică și 

                                                                 
1
M. Preda, Politica socială românească între sărăcie și globalizare , Ed. Polirom, Iași, 2002, 15. 

2
N. Lotreanu, Concepte și probleme ale politicii sociale, Revistă de Sociologie, anul X, nr.3-4.225. 

3
G. Neamțu, Tratat de asistență socială II, Ed. Polirom, Iași, 2011, 228. 

4
Idem, 232-233. 
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politici sociale nestructurate, în care autoritatea publică neavând nici o soluție 

invită, o altă organizație sau parteneri sociali să vină cu soluții care vor fi finanțate 

pe bază de proiect
5
.  

Politicile sociale sectoriale caută să se orienteze spre stimularea puternică a 

valorificării resurselor de muncă, de creație și spre prezentarea condițiilor minime 

de viață în toate mediile sociale. Politicile de asistență socială ocupă un spațiu 

important în politicile sectoriale.  

Politicile sociale sunt identificate și aplicate ierarhic de o autoritate publică 

locală. Proiectul social este o măsură de rezolvare a unei probleme, soluție 

identificată și implementată de către un partener social, de obicei de o organizație 

neguvernamentală non profit, dar finanțată de către autoritatea publică locală
6
.  

 Politica socială  este procesul prin care este definită, evaluată, acceptată 

sau respinsă  soluționarea unei probleme socială. 

Politicile sociale se realizează în etape și anume: identificarea problemei, 

formularea alternativelor, decizia de selectare și implementarea politicii elaborate
7
.  

 Greșelile în acest domeniu sau specularea problemelor sociale în interes 

personal sau electoral antrenează riscuri enorme și anume: munca la negru, 

speculatismul comercial și financiar, evaziunea fiscală masivă și pierderea 

solidarității față de comunitatea de apartenență.  

Există situații când se încurajează marginalizarea, atitudinile sociale cinice 

și mercantilismul prin sentimentele de insecuritate publică, lipsa de încredere și de 

perspectivă
 8

. 

Nesiguranța vieții cotidiene poate epuiza, de multe ori, moral comunitățile. 

                                                                 
5
Idem, 234. 

6
Idem, 235. 

7
Idem, 257. 

8
Cf. N. Lotreanu, Concepte și probleme ale politicii sociale, 231. 



 
 

10 
 

Un instrument important al solidarității sociale devine prevenirea și 

reducerea marginalizării și excluziunii sociale. Se introduce totodată și conceptul 

de grup social vulnerabil.  

Are loc o lărgire a viziunii politice de la centrarea aproape exclusiv a 

sărăciei economice la forme de excludere și marginalizare, prin inegalitate socială.  

De asemenea se poate ajunge uneori la încălcarea drepturilor omului atât în 

viața cotidiană cât și în politic și juridic.  

Distribuția inegală este tot mai mare constatându-se o creștere masivă într-o 

singură direcție, ceea ce accentuează rezultate nedorite, ale inegalității sociale. 

În România se constată o mare diferență, care se adâncește continu, între 

săraci și bogați
9
.  

Orientările politice noi sunt menite să rezolve, în mare măsură, problemele 

de dezvoltare și de integrare normală a membrilor dintr-o comunitate. Creșterea 

calității vieții scoate în evidență principiile necesare promovării politicilor sociale 

publice active, de tip integrat.  

Problemele dezechilibrelor economice și distanțarea economiei românești, 

de țările din occident, după Revoluția din 1989, în principal, au fost soluționate 

prin și restructurări economice, cu costuri sociale și umane mari. La început 

costurile tranziției nu au fost estimate la valoarea lor reală.  

De asemenea se trece de la politici de antisărăcie la politici de incluziune 

socială, oportunități egale și egalitate de șanse.  

Toate acestea se canalizează pe răspunsuri la profilul complex diferențiat și 

integrat al nevoilor umane și la obiectivele unui program de dezvoltare socială 

sustenabilă. 

De proiecte majore de dezvoltare sunt însoțite noile tendințe în politicile 

sociale. Totodată există o preocupare pentru metodologia proceselor sociale de 

                                                                 
9
E. Zamfir, Politici sociale în România, Ed. Unicef, București, 2020, 26. 
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măsurare prin indicatori ai surselor și gradului de sărăcie, a excluziunii sociale, a 

egalității de șanse, a securității, asistenței și protecției sociale  și eliminarea 

discriminării. 

Politicile sociale, în România, au o arie mare de aplicabilitate fiind 

determinată de multitudinea problemelor de care sistemul politic înțelege să se 

preocupe și nivelul tot mai ridicat al sărăciei și a excluziunii sociale
10

.  

Politicile sociale împotriva sărăciei, sunt înlocuite treptat de procese de 

incluziune și coeziune socială. Pentru o nouă tendință de dezvoltare socială, în 

ultimii ani, se caută implementarea unui program de creștere economică.  

Toate teoriile privind creșterea calității vieții și anume cele economice și 

politice, psihologice, socio-umane susțin importanța soluționării problemelor 

sociale prin interdependența lor crescândă. 

 Totodată bunăstărea individuală și colectivă condiționată de către factori 

sociali, au dus la aplicarea unor indicatori specifici măsurării calității vieții. 

O clasificare a nevoilor este necesară pentru luarea măsurilor de reducere și 

prevenire a riscurilor sociale pentru persoanele vulnerabile în condițiile de limitare 

severă a resurselor financiare și umane. 

Standardele europene ale bunăstării au presat elaborarea politicilor sociale 

iar  România, în procesul aderării la UE, a dat întâietate tinerilor delicvenți, 

copiilor instituționalizați,  copiilor străzii, romilor foarte săraci. 

 De multe ori însă au fost ignorați vârstnicii, familiile cu mulți copii, 

ocuparea tinerilor pe piața muncii. Problemele acumulate au dus la o adâncire în 

sărăcie a unor persoane sau chiar a unor grupuri de persoane.  

Centrarea României pe schimbări legislative și administrativ-instituționale 

au fost foarte benefice deoarece acestea o apropiau de standardele europene. Tot 

mai des, sunt introduși indicatori obiectivi dar și subiectivi ale calității vieții, în 

                                                                 
10

Cf. G. Neamțu, Tratat de asistență socială, 263. 



 
 

12 
 

statisticile naționale și cele din UE. Astfel sărăcia, excluziunea socială și gradul de 

satisfacție a vieții sunt măsurați de indicatorii obiectivi și subiectivi ale calității 

vieții. 

S-a destrămat rapid iluzia că sărăcia poate fi stinsă prin creșterea economică 

și a veniturilor. 

Teoria generală a sistemelor pune în evidență legăturile multiple de tip 

structural și funcțional ce asigură un echilibru dinamic sistemelor deschise.  

Totodată și sistemul social este un sistem deschis, structurat. În acest fel 

apare și necesitatea unui sistem care tinde spre o dezvoltare echilibrată. Pentru 

aceasta se realizează evaluarea, monitorizarea și controlul tuturor programelor de 

dezvoltare la nivel macrosocial. 

 

1.2.Obiectivele politicii sociale  

 

Ar fi foarte necesar implicarea statului  mai mult în furnizarea de servicii 

sociale care ar duce la dezvoltarea în ansamblu a comunității
11

. 

Politicile sociale au cuprindere mai mare decât lasă să se întrevadă 

dezbaterile politice. De asemenea multe programe din acest domeniu se ocupă de  

grupurile sociale dezavantajate sau ceea ce se înțelege prin protecție socială. 

 Dintre obiectivele unei politici sociale putem enumera câteva și anume: 

1. Dezvoltarea comunitară. Comunitățile sunt celule vii ale societății. 

            Prin politicile sociale se caută noi obiective privind asigurarea, la 

standarde moderne de civilizație a unor condiții sociale considerate , la nivel 

global, importante pentru comunități, de promovare și stimulare a familiei și de 

protecție a copilului, de susținere și de creștere a solidarității și a responsabilității 

umane.  

                                                                 
11

Op. cit., 266. 
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2. Protejarea și promovarea unor valori publice și anume: apărarea și 

securitatea națiunii, infrastructura urbanistică modernă, sănătatea, educația, 

cultura, știința, etc. 

3. Protecția socială a grupurilor sociale care dintr-un motiv sau altul 

sunt dezavantajate sau aflate în dificultate prin asigurările sociale și asistența 

socială. 

Astfel politica socială cuprinde satisfacerea nevoilor normative a celor care 

sunt recunoscute de societate ca atare: rezolvarea problemelor sociale, 

distorsiunilor și blocajelor care împiedică o viață socială normală și sănătoasă 

pentru întreaga comunitate, apărarea, promovarea și protejarea valorilor 

fundamentale ale națiunii
12

. 

În cadrul strategiei Europa 2020, un obiectiv comun țărilor membre a fost 

incluziunea socială prin scăderea numărului de persoane expuse excluziunii 

sociale și riscului de sărăcie
13

. 

În strategiile antisărăcie se înregistrează starea populației privind sărăcia și 

riscurile ei pentru populație, preponderent din punctul de vedere al veniturilor, 

sărăcia monetară și inegalitățile privind veniturile. De asemenea inegalitățile 

existente la nivelul veniturilor sunt mari iar acestea pot fi considerate ca fiind 

principalul factor al sărăciei
14

. 

Pentru o politică de incluziune socială, care să dureze, este necesar să se ia 

în considerare și factorii sociali-politici și inegalitățile de venit. 

Pentru reducerea inegalităților de venit se caută, forme monetare de scădere 

și chiar de oprire a inegalităților prin stategii noi de a rezolva problemele care duc 

la marginalizare și excluziune socială. Aceste strategii au la bază învățarea unor 

                                                                 
12

Op. cit., 227. 
13

Cf. E. Zamfir, Politici sociale în România, 37. 
14

Ibidem, 37.  
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deprinderi de muncă, la inovații în carieră, la stimulente pentru perfecționare pe 

profesie și la forme variate de educație
15

.  

Politicile de incluziune socială, au la bază indicatori compuși care arată 

riscurile sociale de marginalizare, pragurile de sărăcie, intensitatea sărăciei și 

forme concrete de excluziune. 

Prin unele măsuri eficiente, pentru diminuarea  inegalităților mari de venit 

din rândurile populației, se va căuta înlăturarea formelor concrete care formează 

diferite riscuri și anume: marginalizarea persoanelor sau a unor categorii sociale 

datorită lipsei de acces la oportunități și șanse egale de dezvoltare, zone geografice 

rurale dezavantajate economic și izolate.  

Politicile bune încep cu date adecvate de aceea informațiile necesare 

furnizate trebuie să fie cât mai precise. Rezultatul unui proces de modernizare a 

statisticilor sociale pe baza unei înțelegeri cu toate statele membre  sunt indicatorii 

sociali lansați. Aceste înțelegeri urmăresc: transmiterea și publicarea datelor la 

timp și actualizarea lor, folosirea și modernizarea metodologiei de obținere a 

datelor după un model comun tuturor țărilor membre pentru o mai bună 

compatibilitate a datelor
16

. 

Unele criterii care se vor lua în calcul vor fi : forța de muncă,  condițiile de 

viață și de venit, sănătatea, educația, tehnologia informațiilor în gospodării, 

bugetele, utilizarea timpului. 

În elaborarea unor indicatori importanți privind incluziunea socială se 

urmărește accesul persoanelor la locurile de muncă și înlăturarea inegalităților prin 

cheltuieli sociale pentru acoperirea nevoilor de bază
17

.  

În ultima perioadă România se află pe ultimele poziții ale clasamentului 

european care urmărește implicarea și rezolvarea la timp a problemelor sociale 

                                                                 
15

Cf. E. Zamfir, Politici,38. 
16

Ibidem, 38. 
17

 Idem, 39. 
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privind sărăcia, marginalizarea și  excluziunea socială. In sectorul social în 

tranziție resursele bugetare acordate au fost permanent foarte reduse. 

Compensarea pierderilor clasei salariale a fost vizat mai mult de protecția și 

asistența socială prin sistemul asigurărilor sociale
18

.  

În timp, politicile sociale antisărăcie centrate pe urgențe au început să se 

consolideze. Acestea au încercat să apere, la limita pragului de subzistență copii i și 

tinerii, de riscurile majore ale sărăciei. Lipsa de susținere pentru grupuri mai mari 

care se găsesc în dificultate a dus la formarea unei culturi a sărăciei, dublată și de 

o cultură a neputinței. 

Atitudinea indiferentă, pasivă față de realitatea socială, reacția defensivă în 

fața greutăților vieții, este mentalitatea transmisă multor generații de copii din 

familiile grav defavorizate
19

. 

Anual, formele de suport social s-au tot micșorat neacoperind necesitățile 

minime de subzistență pentru familiile aflate în sărăcie. Starea acestor familii 

degradându-se din ce în ce mai mult chiar și pentru noile generații. Creșterea 

severă a sărăciei a condus persoanele la o stare de neputință acceptată pasiv, 

consemnată într-o mentalitate a sărăciei. 

România în 2017 se situa pe primele locuri  cu o rată a copiilor săraci  de 

46,8%, iar numărul copiilor cu risc de sărăcie era de 1,7 milioane. Sărăcia copiilor, 

are legătură cu participarea școlară redusă și analfabetismul funcțional
20

. 

Date comparative Eurostat indică faptul că, în UE, România este pe primul 

loc la inegalitatea veniturilor, la sărăcia în rândul copiilor, a tinerilor, a familiilor 

cu mai mulți copii, rurale și a persoanelor inactive, rămănând un risc major de 

excluziune socială pentru toate aceste categorii dezavantajate
21

. 

                                                                 
18

Idem, 42. 
19

Idem, 43 . 
20

Idem, 44. 
21

Cf. E. Zamfir, Politici, 45. 
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Aceste categorii de persoane au, în cele mai multe cazuri, condiții de 

locuire improprii, locuințe supraaglomerate și stare precară a vieții.  

Totodată, la acestea, se menționează starea precară a educației, insuficiența 

serviciilor publice de sănătate. 

Multiplii indicatori indică clasarea României pe ultimele locuri, față de alte 

state, la importante dimensiuni ale calității vieții: educație, sănătate, locuire, viața  

de familie, standard de viață, satisfacție a vieții, toate necesare echilibrului 

individului și a armoniei vieții lui
22

. 

Sursele sărăciei în România, dar și în alte țări, au la bază mai mulți factori 

sociali, economici, culturali, politici și anume: lipsa unui loc de muncă stabil, 

integrare deficitară a unor zone geografice, o politică constantă a salariului mic și 

consecința imediată, și uneori pe piața muncii o discriminare directă sau indirectă 

a femeilor.  

Analizele sociologice au subliniat că un factor a slabelor rezultate ale  

reformelor sociale aplicate, pe lângă o finanțare deficitară și slaba viziune 

strategică de ansamblu în folosirea unui proiect de dezvoltare a țării. 

Creșterea lentă a calității vietii, în România, uneori a fost provocată și 

datorită slabei competențe și responsabilități a politicienilor în utilizarea banilor 

publici. Adăugându-se aici uneori corupție și  lipsa de profesionalism. Acestea și 

multe altele au fost cauze serioase ale încetinirii procesului de reforme structurale 

ale tranziției. 

Politicienii s-au ferit, de obicei, de asumarea răspunderii pentru încetinirea 

procesului reformelor sociale. De obicei există tendința de a se explica prin factori 

exteriori ineficiența politicilor sociale. 

                                                                 
22

 Cf. E. Zamfir, Politici, 45. 
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Riscul cel mai redus de sărăcie, în România, se înregistrează în rândul 

salariaților și pensionarilor, iar șomerii sunt categoria cu riscul cel mai ridicat de 

sărăcie
23

. 

În România începând cu anul 2017 și politica salarială s-a schimbat. 

Măsurile aplicate au vizat mărirea veniturilor salariale pentru angajați. Astfel 

persoanele care au loc de muncă stabil sunt afectate cel mai puțin de riscul de 

sărăcie. Rata riscului de sărăcie, indică la populația de 18 ani un procent de 50,2% 

șomeri, apoi fiind de 41,8% de alte categorii inactive
24

.  

Un aspect subliniat în literatura de specialitate este importanța unui loc de 

muncă stabil în acord cu specializarea populației. Totodată principiile solidarității 

sociale și responsabilității colective uneori au fost destul de puțin prezente în unele 

strategiile de schimbare socială postdecembristă. 

Bunăstarea individuală și colectivă se bazează doar pe muncă a fost o 

iluzie, ca un mit al tranziției. În fapt, politicile de asigurare a locurilor de muncă 

decente nu au fost măsuri suficiente pentru necesitățile concrete ale persoanelor cu 

posibilitate crescută de eliminare de pe piața muncii
25

.   

Puternic vizibilă, deseori a fost, ineficiența politicilor de ocupare pentru 

unele persoane prin calificări inadecvate și condiții improprii de muncă. În schimb 

s-a investit mult în unele programe de formare și recalificare a șomerilor . Urmarea  

unor recalificări profesionale, de formare și de orientare a avut un impact foarte 

mic în recuperarea persoanelor.  

De asemenea politicile promovate fiind destul de pasive nu au avut puterea 

de a opri procesul de emigrare a forței de muncădestul, de mare, spre occident.  

Consecințele acestui proces au fost destul de mari, la nivel social, 

intelectual, uman și au avut un impact major și asupra vieții de familiilor. Din 

                                                                 
23

Cf. E. Zamfir, Politici,48. 
24

Ibidem, 48. 
25

Idem, 50. 
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acestă cauză are loc o agravare a problemelor sociale și umane care au devenit o 

preocupare a unor programe sociale sectoriale de creștere a bunăstării și calității 

vieții și se constată de asemenea  importanța unei politici sociale pentru creșterea 

calității vieții.  

Armonia politicilor sectoriale, stă la baza unei politici sociale și ea aibe  un 

răspuns eficient, integrat și punctual structurat pe problemele persoanelor aflate în 

diferite nevoi.  

Principalele teorii și anume teoria piramidei nevoilor a lui Abraham 

Maslow, teoria generală a sistemelor, teoriile sociologice și antropologice 

funcționaliste precum și teoriile moderne ale satisfacției vieții devin repere 

teoretice explicative pentru susținerea unor politici interactive și echilibrate. 

Totodată relația reciprocă de determinare și intercondiționare a politicilor 

sectoriale susținută de indicatori multipli pot evalua schimbările generale în timp 

ale calității vieții
26

. 

Categoria persoanelor aflate în dificultate include nu numai persoanele 

dezavantajate social, beneficiari de asistență socială dar și persoanele care au 

diferite nevoi personale pentru creșterea satisfacției vieții.  

În acest mod, politica integrată este o concentrare a legăturilor dintre 

diferitele programe sociale locală și comunitară. Creșterea, în mare parte, a 

calității vieții poate fi observată prin raportarea etapelor de punere în practică a 

unor obiective fixate de politicile sectoriale la nivel de elaborare, de evaluare, de 

implementare și de monitorizare
27

. 

Influența politicilor sociale asupra satisfacției vieții persoanelor dintr-o 

comunitate și totodată a bunăstării se măsoară cu indicatori sociali ca incluziunea,  

dreptatea socială și fericirea. Acești indicatori pot măsura nu numai situația unor 

condiții de viață a  unor persoane, starea de existență dar totodată și creșterea ei ca 

                                                                 
26

Cf. E. Zamfir, Politici,52. 
27

Idem, 45. 
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proces continuu al posibileleor schimbări și perfecționări aduse vieții. Totodată 

politica socială integrată atrage  strategii de dezvoltare, sub forma unor programe 

favorizare a bunăstării persoanelor
28

.  

 

1.3.Caracteristici pentru o politică integrată. 

 

Datorită resurselor materiale, financiare și umane scăzute,  politica integrată 

presupune o administrare a acestora responsabilă și echilibrată. Totodată această 

politică necesită o angajare a politici pentru asigurarea dreptății sociale, egalității 

de șanse, scăderea sărăciei
29

. 

Această politică integrală apără schimbările sociale prin susținerea fără 

discriminare a intereselor persoanelor vulnerabile.  

De asemenea ea este o politică de stabilitate instituțional- administrativă cu 

mare deschidere spre o adaptabilitate inovatoareu schimbări de calitate în plan 

administrativ, legislativ și moral. Ea poate fi durabilă în timp asigurând 

continuitatea proceselor de reformă socială.
30

. 

Numeroasele schimbări guvernamentale, nu au valorizat mereu realizările  

succesive avute în timp de către predecesori, adesea cu sacrificii umane și costuri 

financiare foarte mari. Aceste schimbări au afectat grav reformarea întregului 

sistem social. Astfel s-a diminuat mult în timp responsabilitatea ministerială față 

de angajamentele programelor sociale. Ele au fost transferate predecesorilor lor, ca 

probleme acumulate în timp
31

. 

Așa se explică de ce efectul asupra calității vieții de către fiecare guvern a 

fost eliberat de orice tip de vinovăție. 

                                                                 
28

Idem, 52. 
29

Idem, 53. 
30

Ibidem, 53. 
31

 Idem, 54. 
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O  politică activă de tip integrat, într-un  proiect de țară, fixat pe calitatea 

vieții devine un obiectiv major de atins dar și o dorință în construirea unor strategii 

sustenabile
32

. 

Implicația pentru politicile sociale românești este nevoia de a răspunde 

simultan ambelor tipuri de riscuri sociale și de a proiecta politici și programe care 

să poată acoperi nevoi de o varietate extremă. 

Soluția pare a fi una simplă și anume se alege opțiunea pentru 

externalizarea unei părți a politicilor sociale și centrarea pe participarea 

comunităților, furnizarea de servicii sociale mai ales pentru cei aflați în risc 

extrem, fiind adaptate varietății de la nivelul indivizilor, ceea ce le face să fie 

capabile să integreze și soluții adecvate riscurilor tradiționale asociate sărăciei sau 

lipsei de capitaluri non-materiale
33

. 

Adoptarea unor măsuri de protecție socială impun asumarea orientării 

strategice pentru protejarea clasei de mijloc, confruntată cu reducerea sau chiar cu 

pierderea veniturilor, concomitent cu ajutorarea celor evaluați ca vulnerabili 

conform reglementărilor în vigoare. Este ușor de anticipat, în contextul actual, o 

creștere a nevoii de protecție socială pentru ambele categorii de populație. 

 O opțiune pentru susținerea clasei de mijloc este justificată de nevoia 

urgentă de a relansa și de a menține ramurile economiei. Această opțiune va putea 

fi modificată de revenirile  masive din străinătate și de condițiile cronicizării 

riscului de sărăcie.  

Conform paradoxului redistribuirii cu cât beneficiile sunt mai mult 

orientate spre săraci și cu cât mai mult suntem preocupați de crearea unei egalități 

prin intermediul transferurilor publice pentru toți, cu atât mai puțin vom reuși să 

reducem sărăcia și inegalitatea.Soluția o reprezintă schimbarea de paradigmă în 

protecția măsurilor de politică socială, prin încorporarea și protejarea 

                                                                 
32

Idem, 54. 
33

 Politici sociale postmoderne din România în sociologia Românească, vol.17(2), 2019, 59 
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contributorilor la susținerea costurilor de funcționare a societății în general, a 

bunăstării în special
34

.  

 

 

Concluzie 

 

Statul, prin intermediul politicilor sociale, dorește să realizează creșterea 

globală  a cantității și calității vieții dar ar trebui să scoată în evidență și valori ca 

libertatea, dreptatea și egalitatea. Este necesar ca legile să fie aplicate corect, 

aceasta fiind dreptatea procedurală, dar dreptatea socială vizează repartizarea 

bunurilor în funcție de criterii morale, meritele fiecăruia sau nevoile fundamentale.  

Politicile sociale sunt necesare în cadrul unui stat dar este necesar ca 

acestea să fie echilibrate. Supradimensionarea acestora duce la apatie și 

demotivare dar absența acestora determină sărăcie și inechitate socială în rândul 

cetățenilor
35

.  
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 Idem, 18. 
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Op. ci t., 266. 
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CAPITOLUL II 

 

 

CARITATEA 

 

 

 

2.1.NOȚIUNI GENERALE  

 

Sfântul Augustin menționa în scrierile sale că,, Dacă vezi caritatea, vezi 

Sfânta Treime”. 

În dicționarul explicativ al limbii române întâlnim termenul de caritate, 

provenit din franceză din charite sau din latinescul caritas-atis, ca fiind o atitudine 

miloasă, plină de generozitate față de cineva.  

Cuvântul caritas vine din limba greacă de la cuvântul charis care înseamnă 

drag și il desemnează pe ce care este foarte apropiat, scump, drag
36

. 

Caritatea este un har  este iubirea primită și dăruită iar izvorul ei este 

iubirea Tatălui pentru Fiul în Duhul Sfânt. Dragostea vine la noi de la Fiul
37

. 

Caritatea este o mișcare a iubirii, locuiește în cuget așa cum locuiește Duhul 

Sfânt
38

. 

                                                                 
36

W. Dancă, Mysterium Christi II, Ed. Ratio et Revelatio, Oradea, 2021, 113. 
37

Benedict al XVI-lea, Caritas in veritate, Ed. Presa Bună, Iași, 2009, 5. 
38

Cf. Toma de Aquino, Summa theologica III, Ed. Polirom Iași, 2016, q. 23 a.2. 
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Iubirea lui Dumnezeu, se manifestă în multe feluri și îl face bun pe omul 

care o acceptă și o transpune în viață
39

.  

Iubirea este și răspunsul omului la darul lui Dumnezeu care vine să ne 

întâmpine. Iubirea pe care Dumnezeu o dăruiește, într-un mod gratuit și noi trebuie 

să o dăruim celorlalți. Această iubire este fundamentală pentru viața omului
40

. 

Caritatea este o virtute deoarece caritatea îl atinge pe Dumnezeu, îl unește 

pe om cu Dumnezeu
41

. 

Astăzi cuvântul iubire este unul dintre cuvintele cele mai des folosite căreia 

i se dau înțelesuri complet diferite. 

Iubirea are un vast câmp semantic, astfel se poate vorbi de iubirea fată de 

patrie, de iubirea meseriei, de iubirea dintre prieteni, de iubirea  dintre părinți și 

copii, de iubirea dintre frați și vecini, de iubirea dintre bărbat și femeie, de iubirea 

față de aproapele și de iubirea față de Dumnezeu.  

Relația dintre iubire și divin este aceea că iubirea promite infinitul, 

eternitatea care este o altă realitate decât cotidianul existenței noastre. 

Iubirea se poate întâlni sub trei forme  și anume: eros, philia (iubirea de 

prietenie) și agape. 

Agape este noua viziune despre iubire care denotă ceva esențial în noutatea 

creștinismului pentru înțelegerea iubirii. Isus ne dezvăluie drumul său personal 

până la înviere, drum care trece prin cruce.  

Isus ne arată esența iubirii și a existenței umane pornind de la sacrificiul 

personal și al iubirii prin care se ajunge la împlinire
42

. 

             Omul nu poate trăi exclusiv în iubirea descendentă, oblativă, doar să 

dăruiască. Omul poate să dăruiască iubire doar dacă o acceptă ca pe un dar. 

                                                                 
39

Cf. W. Dancă, Mysterium Christi II, 110. 
40

Benedict al XVI-lea, Deus caritas est, Ed. Presa Bună, Iași, 2005, 1. 
41

Cf. Toma de Aquino, Summa theologica III, q. 23 a. 3. 
42

Deus caritas est, 6. 



 
 

24 
 

 O realitate unică dar cu dimensiuni diferite este iubirea. Ea este bazată pe alegere 

iar scopul acestei iubiri este de a vindeca omenirea întreagă. 

Dumnezeu deschide omului ochii ca să vadă natura sa adevărata. Omul 

experimentează că este iubit de Dumnezeu și descoperă bucuria de a trăi în adevăr 

și în dreptate. Iubirea devine criteriul pentru decizia definitivă cu privire la 

valoarea unei ființe umane
43

.  

Dumnezeu îl face părtaș pe om la fericirea sa iar această iubire este caritate. 

Deci caritatea este prietenia omului cu Dumnezeu
44

. 

Cu adevărul, încrederea și dragostea pentru ceea ce este adevărat va exista 

conștiință și responsabilitate socială, iar acțiunea socială va ajunge să servească la 

dezvoltarea și bunăstarea socială. Dreptatea este calea primară a carității
45

. 

Sfântul Ambrozie afirma că dragostea provine din credință iar speranța 

provine și devine mai perfectă când apare dragostea
46

. Dar caritatea, acel bine 

dorit cu ardoare, este mai presus decât speranța și dragostea. 

Isus se apleacă, de multe ori, ori asupra persoanelor aflate în nevoi: a celor 

înfometați, a celor însetați, a străinilor, a celor goi, bolnavi, și închiși.  

Puterea și disponibilitatea de a ieși în întâmpinarea aproapelui ne face 

sensibili și în fața lui Dumnezeu. Iubirea aproapelui și iubirea lui Dumnezeu sunt 

inseparabile și ambele trăiesc din iubirea lui Dumnezeu care ne-a iubit mai întâi. 

Deoarece iubirea vine de la Dumnezeu este divină. Iubirea crește prin iubire.  

Biserica realizează slujirea pe careo are cu iubire, mergând acolo unde 

oamenii trăiesc în nevoi
47

. 

Toți oamenii au impulsul interior de a iubi autentic deoarece acest lucru a 

fost sădit în mintea fiecărei persoane. Caritatea poate fi înțeleasă în abundența 

                                                                 
43

Deus caritas est, 9. 
44

Cf. Toma de Aquino, Summa theologica III, q. 23 a. 1. 
45

Caritas in veritate, 5. 
46

Cf. Toma de Aquino, Summa theologica III, q. 17, a. 8. 
47

Deus caritas est, 18. 
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valorilor ei, ea poate fi comunicată și împărtășită. Adevărul  creează comunicarea 

și comuniunea. 

Practicarea carității în adevăr îi ajută pe oameni să înțeleagă că aderarea la 

valorile creștinismului este utilă și esențială pentru construirea unei societăți 

bune
48

. 

Caritatea, în relațiile umane manifestă întotdeauna dragostea lui Dumnezeu 

și totodată dă valoare mântuitoare și teologică angajamentelor pentru dreptate în 

lume. 

O cerință a carității și a dreptății este căutarea binelui comun. Cu cât 

asigurăm binele comun corespunzător nevoilor celorlalți cu atât iubim mai 

eficient. 

 Iubirea trebuie să izbucnească în inimile credincioase care să devină 

compătimitoare chiar și față de dușmani. Isus ne spune că trebuie să  iubim pe 

toată lumea, să ne rugăm pentru cei care ne persecută sau ne defăimează, să facem 

bine, să binecuvântăm, fără spirit de răzbunare. Niciodată raporturile umane nu au 

atins culmi atât de înalte ca în cazul acestei porunci noi a iubirii. Totodată Isus ne 

îndeamnă să acționăm cu discreție și generozitate
49

. 

Deschiderea către Dumnezeu ne ajută să ne deschidem către surorile și 

frații noștri către înțelegerea vieții ca o sarcină plină de bucurie care trebuie 

îndeplinită în spirit de solidaritate
50

. 

 

                                                                 
48

Caritate in veritate, 2. 
49

Cf. J. C. Petitfils, Viața lui Isus, Ed. Sapientia, Iași, 2016, 133. 
50

Caritate in veritate, 78.  
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2. 2.DOCUMENTELE BISERICII 

 

    2.2.1. Enciclicile Bisericii despre Caritate  

 

Biserica vrea să cunoască omul și societatea în care acesta trăiește și 

dorește să se angajeze în promovarea binelui integral. Ea este maestră în 

umanitate
51

. 

Mâinile  care aduc speranță, sunt mâinile binecuvântate care se deschid ca 

să-i primească și să îi ajute pe cei în nevoi. Totodată binecuvântate sunt persoanele 

care depășesc barierele de cultură, de religie și de naționalitate căutând să ofere 

mângâiere. De asemenea binecuvântate și mâinile care se deschid fără a cere 

nimic, în schimb, aceste mâini fac să coboare binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Caritatea se află în centrul doctrinei sociale a Bisericii. Orice angajament 

sau responsabilitate formulat de această doctrină derivă din caritate care este 

sinteza întregii legi. Ea este principiul microrelațiilor, cu prietenii, cu membrii 

familiei sau în grupuri mici dar și în macrorelații, cele sociale, economice, 

politice
52

. 

Enciclicele Bisericii, în timp, au inspirat unele culturi și uneori au ajutat la 

schimbarea unor ideologii, astfel având un impact profund asupra lumii. Unele pot 

fi considerate fundamentale pentru evoluția umanității. 

Enciclicele, de-a lungul anilor, au fost scrise ca un răspuns la unele nevoi 

sau situații și  au rezistat în timp find importante și benefice. 

 

 

 

 

                                                                 
51

E. Dumea, Doctrina socială în lumea contemporană , Ed. Sapientia, Iași, 2006, 11. 
52

Caritas in veritate, 2. 
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2.2.1.1.Rerum Novarum  

 

Rerum Novarum este scrisoarea enciclică a Papei Leon al XIII lea emisă la 

data de 15 mai 1891. Fundamentul multor învățături sociale ale Bisericii este 

această enciclică. Această scrisoare enciclică, a schițat, într-o perioadă 

transformări sociale, răspunsuri la diferite necesități ale societății precum 

drepturile muncitorilor, urbanizarea, industrializarea.  

Papa propune soluții de ieșire din nedreptățile și mizeria prezente în 

societate analizând condiția concretă a oamenilor. Există o creștere a calității vieții 

dar pentru a fi mai eficientă este nevoie să se conștientizeze tot mai matur și 

profund ceea ce a făcut Cristos pentru  mântuirea noastră
53

. 

 

2.2.1.2. Pascendi Dominici Gregis 

 

Pascendi Dominici Gregis este o scrisoare enciclică papală promulgată de 

Pius al X lea la 8 septembrie 1907. În această enciclică, Papa  și-a exprimat 

opoziția față de tendințele individualismului și a agnosticismului. Papa a văzut 

Biserica asediată din punct de vedere materialist, raționalist și totodată și politic 

din anticlerical și liberalist.  

Negarea capacitatea rațiunii de a cunoaște adevărul reducând totul la 

experiență subiectivă a fost problema fundamentală a moderniștilor. 

 

2.2.1.3. Casti Connubii 

 

Casti Connubii este o scrisoare enciclică promulgată de Papa Pius al XI lea 

la 31 decembrie 1930. Această enciclică a subliniat caracterul sfânt al căsătoriei și 
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Cf.  E. Dumea, Istoria Doctrinei Sociale a Bisericii, 36. 
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a explicat autoritatea doctrinei bisericii în chestiuni morale. Familia fiind nucleul 

societății. Enciclica sprijină familia cerând soțiilor să fie ascultătoare față de soții 

lor iar soților le poruncește să își iubească soțiile. Această ascultare nu neagă sau 

nu îi ia libertatea care îi aparține pe deplin femeii dar îi redă demnitatea ca 

persoană umană în slujba nobilă de soție, mamă și tovarăș. 

 Caritatea creștină se va putea arăta astfel, față de vecinii noștri și ea dorește 

ca ceea ce au nevoie cei săraci să fie asigurate de către cei care au în plus. Prin 

urmare le revine celor bogați  de a-i ajuta pe cei săraci deoarece având multe din 

bunurile acestei lumi să le folosească în ajutorul persoanelor care au nevoie
54

.  

 

2.2.1.4. Pacem in terris 

 

Pacem in terris este scrisoarea enciclică a Papei Ioan al XXIII lea emisă la 

11 aprilie 1963. În enciclică papa lansează un apel pentru pace, fiind bazat pe o 

viziune creștină a ordinii divine, drepturile omului și binele comun. Enciclica a 

lăsat o impresie de durată. 

Conviețuirea dintre persoanele umane este  rodnică, ordonată. Ea respectă 

demnitatea umană atunci când își are fundamentul pe adevăr, după cum afirmă 

sfântul Paul:,, De aceea, îndepărtând falsitatea, fiecare să spună fratelui său 

adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora,,(Ef 4.25).  

Acest lucru presupune recunoașterea sinceră a drepturilor și a obligațiilor 

fiecărei persoane. 

Societatea ar trebui să se bazeze pe respectul drepturilor fundamentale ale 

omului și totodată pe îndeplinirea constantă obligațiilor. Ea trebuie să fie plină de 

viață prin iubire, iar starea sufletească a persoanelor să facă ca necesitățile altora 

să fie percepute ca proprii iar împărțirea bunurile personale să însuflețească la o 
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participare tot mai intensă în domeniul spiritual. Totodată societatea trebuie să se 

realizeze în libertate, în mod corespunzător ca ființe raționale create care își asumă 

responsabilitatea propriilor fapte
55

. 

 

 

2.2.1.5. Populorum Progresio 

 

Populorum Progresio este scrisoare enciclică a Papei Paul al VI-lea emisă 

la 26 martie 1967. El ne-a învățat cu splendoarea adevărului și lumina blândă a 

carității lui Cristos. Această enciclică a luminat marea temă a dezvoltării 

popoarelor că viața în Cristos este principalul factor de dezvoltare și ne-a 

încredințat sarcina de a parcurge calea dezvoltării cu toată inima și cu toată 

inteligența, adică cu caritate și înțelepciune. Este adevărul primordial care ne 

deschide viața spre dar și face posibilă speranța unei dezvoltări a întregului om și 

totodată a tuturor oamenilor.  

Viziunea progresului se află în centrul acestei enciclici și ne motivează 

viața spre libertate, adevăr și caritate. 

A spera în progres, de la condiții mai puțin umane la cele mai umane, 

obținut prin depășirea dificultăților care se întâlnesc inevitabil pe parcurs. 

Dialogul sincer deschide calea legăturilor fraterne
56

. 

 

2.2.1.6. Redemptor hominis 

 

Redemptor hominis este prima  scrisoare enciclică scrisă de Papa Ioan Paul 

al II-lea care a fost promulgată la 4 martie 1979. În această enciclică  papa a 

insistat cu privire la demnitatea persoanei umane și la întâlnirea personală cu 

                                                                 
55

Ioan al XXIII-lea, Pacem in terris, 35. 
56

Ioan Paul al VI-lea, Populorum progressio, 73. 



 
 

30 
 

Cristos. Totodată abordează problemele poluării, critică problema războaielor, a 

armelor atomice, injustiția, foametea și respectul pentru viața celor nenăscuți.  

Cardinalul Georges Cottier a afirmat că în Redemptor hominis se află la 

bază ideea că oricine este o persoană umană. 

 Întotdeauna Biserica i-a învățat pe credincioșii săi să acționeze mereu 

pentru binele comun. De asemenea ea a evidențiat că datoria fundamentală a 

puterii ar trebui să fie grija pentru binele comun al societății
57

. 

 

2.2.1.7.Deus caritas est 

 

Deus caritas est este prima scrisoare enciclică a Papei Benedict al XVI-lea 

promulgată la 25 ianuarie 2006.  

,,Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu 

și Dumnezeu rămâne în el,,(1 Ioan 4:16). 

Aceste cuvinte cu care începe enciclica exprimă miezul credinței creștine
58

. 

În lumea în care numele lui Dumnezeu este uneori legat de răzbunare sau chiar de 

ură și violență, mesajul creștin al iubirii lui Dumnezeu este foarte oportun. Ea ne 

prezintă o reflecție teologică și filosofică asupra diferitelor  dimensiuni ale iubirii: 

eros, filio și agape
59

. 

 Totodată ne explică anumite fapte esențiale referitoare la dragostea lui 

Dumnezeu pentru om și legătura acestei iubiri cu iubirea umană. De asemenea se 

referă la practicarea efectivă a poruncii de a ne iubi aproapele. 
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O inimă care vede și simte este programul creștinului care este programul 

bunului samaritean și programul lui Isus. Această inimă acționează în consecință 

acolo unde vede că este nevoie de iubire
60

. 

De asemenea activitatea caritabilă creștină nu poate fi folosită ca mijloc de 

angajare în ceea ce astăzi este considerat prozelitism. Iubirea nu se poate practica 

ca o modalitate de a atinge alte scopuri  deoarece ea este dăruită gratuit.  

Un creștin adevărat știe când este necesar ca să vorbească despre 

Dumnezeu și când ar fi mai bine să nu spună nimic despre el și să lase doar iubirea 

să vorbească.  

Imnul sfântului Pavel despre caritate( I Cor 13) trebuie să fie Magna Carta  

pentru oricare serviciu eclezial și social pentru a-l proteja de riscul de a fi redus la 

activism pur. 

În fața secularismului iminent care ne poate condiționa și mai mult și 

deoarece mulți creștini sunt implicați în lucrări caritabile este necesar să reamintim 

importanța rugăciunii. Oamenii care sunt în rugăciune nu pierd timpul chiar dacă 

poate părea că necesită acțiuni urgente, ci după exemplul Mariei și al sfinților 

caută să găsească în Dumnezeu lumina și puterea iubirii care biruie tot întunericul 

și egoismul prezent în lume. 

Credința, speranța și caritatea merg împreună
61

. 

 

2.2.1.8.Caritas in veritate 

 

Caritas in veritate este o scrisoare enciclică scrisă de Papa Benedict al XVI-

lea, la 29 iunie 2009.  Enciclica ne vorbește despre dezvoltarea umană în caritate și 
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adevăr. Acest context se oprește asupra două criterii și anume asupra dreptății și 

binelui comun. Toți creștinii sunt chemați la caritate
62

.  

Fraternitatea, dezvoltarea economică și societatea civilă deschid un pasaj 

care laudă experiența darului care este insuficient recunoscută din cauza unei 

viziuni consumiste și utilitare asupra vieții. Totuși dezvoltarea ca să fie autentică 

este necesar să facă loc principiului gratuității. De asemenea, în toate acțiunile,  

trebuie să se urmărească binele comun
63

. 

În această enciclică se face referire și la principiul subsidiarității, care este 

în favoarea persoanei umane. Principiul subsidiarității este eficient pentru 

bunăstarea persoanelor și pentru gestionarea globalizării și direcționarea ei către o 

dezvoltare umană autentică. 

De asemenea se exprimă speranța pentru un acces mai larg la educație și 

pentru formarea completă a persoanei și că fiecare persoană umană să fie 

respectată de toată lumea și în orice împrejurare
64

. 

Se subliniază că omul pentru o dezvoltarea umană autentică are nevoie de 

persoane care se află în rugăciune, la fel cum are nevoie de iertare și iubire, de 

acceptarea celorlalți, de dreptate și de pace
65

. 

 

 

2.3. Caritatea în istoria Bisericii  

 

Biserica are la bază persoana lui Isus care avea grijă de toate categoriile de 

săraci. De la început Biserica a fost o instituție ce ar putea fi numită socială 
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deoarece între persoane exista conștiința unității se baza pe convingerea unei 

legături reale
66

.  

Cristos a avut înotdeauna prin preajmă pe cei de pe urmă, pe cei 

marginalizați. Încă de la început, însăși Isus, apoi apostolii și apoi Marii Părinți ai 

Bisericii s-au întâlnit, în mod constant și deschis, cu diverse probleme ale vieții 

sociale. Evanghelia în sine este și un mesaj social
67

.  

Apostolii s-au dedicat slujirii celor săraci și neputincioși deoarece 

considerau aceasta ca o datorie inerentă a misiunii lor
68

. 

Viața evreilor, din Palestina primului secol, adesea era caracterizată de 

încrederea în Dumnezeu și în puterea de a face o lume mai bună. Oamenii simpli 

practicau cultul din sinagogă și se îngrijeau de celelalte norme ale Legii. 

 O caracteristică a primilor ani era puternica așteptare mesianică influențată 

de idei apocaliptice și de dorința după libertate
69

. 

Activitatea de caritate în favoarea celor săraci și suferinzi a fost partea 

importantă a Bisericii încă de la începuturi și a fost bazată pe principiile vieții 

creștine.  

Sfinţii Părinţi ai Bisericii îi îndemnă pe cei bogaţi, care au în surplus, să fie 

milostivi şi darnici faţă de săraci. Astfel, prin milostenie, ei nu vor îngropa 

comorile de aur în pământ, ci le vor muta, în ceruri, la loc sigur. Totodată  pe 

săraci îi încurajează să adune bogăţii spirituale în suflet, prin credinţă şi rugăciune, 

prin cuvânt bun şi blândeţe și să nu deznădăjduiască. Dar uneori, ei au scos în 

evidenţă multe din nedreptăţile şi consecinţele sociale negative pe care le poate 

aduce lăcomia pentru averile materiale trecătoare. 
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Ignație din Antiohia (†117) în scrierile sale a dorit să exprime activitatea 

caritabilă concretă a Bisericii când a descris Biserica Romei ca fiind plină de 

caritate. 

Sfântul Iustin Martir (†155) menționează activitatea caritabilă a creștinilor 

în scrierile sale. Totodată el menționează de ofrandele oferite de credincioși, în 

conformitate cu mijloacele lor, pe care episcopul le folosește pentru a-i sprijini pe 

orfanii, văduvele, bolnavii și pe cei care erau în nevoi din alte motive. 

Tertulian (†220), marele scriitor creștin, în scrierile sale ne relatează despre 

deosebita grijă creștinilor pentru cei aflați în nevoi
70

. 

Activitatea de caritate este menționată și în cazul diaconului Lawrence 

(†258), acesta fiind responsabil pentru îngrijirea săracilor din Roma având 

responsabilitatea de a strânge bogățiile Bisericii și a le preda autorităților civile. 

Lawrence consideră că săracii sunt adevărata comoară a bisericii. El a împărțit 

săracilor fondurile disponibile și apoi i-a prezentat pe săracii însăși autorităților. În 

așa fel Lawrence a rămas în memoria Bisericii ca un mare exponent al carității 

bisericești
71

. 

Sfântul Anton (†356) pe lângă slujirea lui Dumnezeu simte nevoia de a sluji 

și aproapele arătând o mare disponibilitate față de aproapele. El pune un mare 

accent pe ospitalitate, refugiu și îngrijirea bolnavilor și explică inițiativele de 

bunăstare umană și de formare creștină îndreptate mai ales către cei foarte săraci
72

. 

Împăratul Iulian Apostatul (+363) a arătat cât de esențială era considerată 

de către Biserica primară practica organizată a carității . Iulian s-a decis să 

restaureze religie romană. În acest proiect s-a inspirat și din creștinism. El a 

înființat o ierarhie de mitropoliți și preoți care urmau să promoveze iubirea. El a 
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menționat în una din scrierile sale că unul dintre aspectele creștinismului care l-a 

impresionat a fost activitatea caritabilă a Bisericii.  

             Astfel el a considerat ca esențial în noua sa religie păgână ca să fie 

instituită o activitate proprie. Potrivit lui, acesta a fost motivul popularității  

galileenilor. Acum era nevoie ca ei să fie imitați și depășiți. În acest mod împăratul 

a confirmat că acțiunea caritativă este o trăsătură decisivă a comunității creștine, a 

Bisericii
73

. 

Sfântul Vasile cel Mare († 379), este un Sfânt Părinte al Bisericii, care este 

un apărător înflăcărat al săracilor.De multe ori a dat exemplu împărțind bunurile 

sale și s-a împotrivit situațiilor sociale care înjosesc conștiința creștinului. 

 El  a pus în lumină, marile teme sociale ale egalității fundamentale a 

oamenilor, a demnității condiției umane, a legitimității, dar și a limitelor 

proprietății
74

.  

În predicile sale,  el nu condamnă bogăția în sine, ci patima de a poseda. 

Îndemnurile sale sunt date bogaţilor lacomi de câştig. Sfântul îi sfătuiește 

pe cei bogați să nu îngreuneze nevoile celor lipsiți prin scumpirea produselor și să 

își deschidă hambarele pentru a nu lipsi grâul din piață.  Totodată să nu aștepte 

foametea sau o lipsă generală ca să își înmulțească averile. De asemenea le 

sugerează să nu facă comerț cu nenorocirile semenilor și a celor aflați în 

suferinţă"
75

. 

Bogaţilor nemilostivi le spune că nu vor fi mântuiți dacă nu au milă iar dacă 

nu au deschis ușa casei vor fi dați afară din împărăția cerurilor. El le mai atrage 

atenția că dacă nu au dat pâine săracilor nu vor primi viața veșnică.  
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Sfântul Vasile cel Mare le mai spunea bogaților că aurul sugrumă sufletele, 

este undiţa morţii și momeala păcatului. Totodată el afirmă că bogăţia este cauza 

războaielor, pentru care se făuresc arme şi se ascut săbii. Iar din cauza bogăţiei,  

rudele nu mai ţin seama de rude, fraţii se uită cu ochi ucigaşi la fraţi . 

Pustiile sunt pline de ucigaşi, marea de piraţi şi oraşele de calomniatori  tot din 

cauza bogăţiei. Bogăţia a fost dată pentru răscumpărarea sufletelor ci nu ca să fie 

pricină de pierzare
76

. 

În vreme de foamete, ca urmare a secetei cumplite, Sfântul Vasile cel Mare 

spunea în scrierile sale că  Dumnezeu nu își deschide mâna, pentru că noi ne-am 

închis-o pentru iubirea de fraţi și totodată pentru aceasta ogoarele sunt uscate, 

pentru că s-a răcit dragostea
77

. 

Sfântul Grigorie de Nyssa († 394) ne vorbește importanţa milosteniei faţă 

de săraci afirmând că săracii sunt paznicii împărăţiei, sunt ei vistiernicii bunurilor 

făgăduite, cei care deschid uşile celor buni şi care le închid pentru cei învârtoşaţi 

la inimă şi urăsc pe oameni. Săracii, în acelaşi timp, sunt buni apărători dar și 

acuzatori de temut
78

.  

Martin din Tours (†397) soldatul călugăr și episcop, confirmând 

valabilitatea permanentă a Evangheliei, a dat o mărturie individuală față de caritate 

dăruind o jumătate de mantie unui sărac
79

. 

În sec. al IV-lea au început să se construiască pentru săraci orfelinate, azile 

iar pentru creștinii în trecere hanuri
80

.   

Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) îi îndeamnă pe cei bogați, îndemnându-i 

ca averile pe care le pun în mâna săracilor, le pun într-o vistierie sigură, în mâna 

lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu le va da averile înapoi, întregi şi bine păzite; 
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iar când se vor duce în patria cerească, odată cu averile lor, vor fi lăudați, vor fi 

încununați şi pe deplin mulţumiți şi fericiți.  

De asemenea le spune să nu-şi lipească inima de avuţii când le au, ca să nu 

le caute când le pierd. Bunurile materiale pentru aceasta se numesc bunuri, pentru 

ca să se facă bine cu ele, nu pentru ca să fie îngropate în pământ. Ioan Gură de Aur 

s-a ridicat cu dârzenie împotriva nenorocirilor sociale, a luxului, a avariției și a 

reamintit demnitatea omului, fie el și sărac. 

Un alt episcop din Capadocia, ca şi Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie de 

Nyssa, Sfântul Asterie al Amasiei din Pont, a trăit în sec. al IV-lea și a fost un 

aspru luptător împotriva lăcomiei de averi materiale  a rostit şi el omilii celebre 

despre bogăţie şi sărăcie
81

. 

Au început să fie construite, din sec. al IV-lea, pentru săraci orfelinate și 

azile, edificiile construite formând un întreg complex
82

.   

Cele mai vechi structuri asociate cu slujirea carității în Biserică apar spre 

mijlocul sec. al IV-lea. În acea perioadă, în Egipt, asistăm la dezvoltarea diaconiei  

care se găsea în cadrul fiecărei mănăstiri responsabile de slujirea carității. Aceasta 

a  evoluat într-o corporație cu deplină calitate juridică, căreia autoritățile civile i-

au încredințat o parte din cereale pentru distribuirea publică. Apoi aceasta s -a 

dezvoltat atât în est cât și în vest.  

Papa Grigorie cel Mare (†604) menționează de faptele de caritate existente 

în diaconia din Neapole, în timp ce cele din Roma  sunt documentate din sec. al 

VII-lea și al VIII-lea.  

În Evul Mediu păstorii comunităților educau oamenii simplii prin imagini 

impresionante care să trezească în ei conștiința prezenței lui Dumnezeu și astfel 

acțiunile lor să fie bazate pe relația cu Dumnezeu
83

. 
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Astfel creștinii nu exercitau caritatea ca un mijloc de propagandă ci ca un 

ajutor
84

.  

În Biserică, cu trecerea timpului, au existat mulți oameni bine pregătiți care 

exercitau caritatea, dintre care cel mai important este sf. Vincent de Paul (+1660) 

deoarece a fost fondatorul formelor moderne de caritate
85

. 

Modele durabile de caritate socială pentru toți oamenii de bunăvoință 

putem găsi în figurile de sfinți precum sf. Francisc de Assisi, sf. Ignațiu de Loyola, 

sf. Luise de Marillac, sf. Ioan Bosco, sf. Luigi Orione, sf. Tereza de Calcuta. Ei 

sunt purtători de lumină, speranță, credință și dragoste în istorie
86

.  

În sec. al XIX-lea s-a ridicat o obiecție față de activitatea caritativă a 

Bisericii, dezvoltată ulterior cu o insistență deosebită spre marxism susținându-se 

că săracii nu au nevoie de caritate ci de dreptate. Lucrările de caritate, milostenia, 

sunt considerate, de fapt, o modalitate prin care cei bogați își pot sustrage obligația 

de a lucra pentru dreptate și totodată este un mijloc de a-și liniști conștiința, 

păstrându-și totodată propriul statut și jefuindu-le drepturile săracilor. 

Cu adevărat urmărirea dreptății trebuie să fie o formă fundamentală a 

statului și că scopul unei ordini sociale juste este de a garanta fiecărei persoane, 

conform principiului subsidiarității, cota sa din bunurile comunității. Acest lucru a 

fost subliniat întotdeauna de învățătura creștină despre stat și de doctrina socială a 

Bisericii
87

.  

Din punct de vedere istoric, a luat o nouă dimensiune odată cu 

industrializarea societății. Ascensiunea industriei a făcut ca să se prăbușească 

vechile structuri sociale, iar creșterea clasei de muncitori salariați a provocat 

schimbări radicale în structura societății. O problemă care nu  era cunoscută 
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anterior a fost relația dintre capital și muncă. Capitalul și mijloacele de producție 

erau noua sursă de putere care a dus la suprimarea drepturilor clasei muncitoare.  

Învățătura socială a Bisericii, în fața noilor situații și probleme, s-a 

dezvoltat treptat și a găsit o formă de prezentare  deosebită în Compendiul 

doctrinei sociale a Bisericii. 

Doctrina socială a Bisericii a fost elaborată în mod progresiv, începând de 

la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind întemeiată pe surse tradiționale și 

scripturistice iar caritatea constituie linia doctrinei în angajamentul social al 

Bisericii
88

. 

Marxismul a crezut că colectivizarea și revoluția vor schimba lucrurile în 

bine. Acest lucru a fost doar o iluzie. Astăzi din cauza creșterii unei economii 

globalizate, doctrina socială a Bisericii a devenit un set de linii directoare 

fundamentale care oferă abordări care sunt valabile și dincolo de limitele Bisericii. 

Este necesar să fie abordate în contextul dialogului cu toți cei preocupați pentru 

umanitate și pentru lumea în care trăim problemele sociale actuale. 

Statul care ar trebui să asigure totul este incapabilă să garanteze chiar și cea 

ce are nevoie persoana care suferă și anume preocuparea personală iubitoare. 

Este nevoie de  un stat care să recunoască și să sprijine cu generozitate 

inițiativele care decurg din diferitele forțe sociale și să îmbine spontaneitatea cu 

cei aflați în nevoie. 

Biserica caută să fie una din acele forțe vii care trăiește cu iubirea aprinsă 

de Duhul lui Cristos. Această iubire nu oferă oamenilor doar ajutor material dar ci 

o împrospătare și îngrijire a sufletului lor acest lucru fiind uneori mai necesar 

decât cel material. 
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2.4.  Domenii caritative 

 

Cardinalul J. M. Bergoglio, afirma că viața consacrată este un dar oferit  

Bisericii, se naște în Biserică, crește în Biserică și este orientată în întregime spre  

Biserică. Persoanele consacrate oferă lumii, pe cât posibil, o mărturie 

profetică deoarece comuniunea, apostolatul, dialogul constituie un drum de 

speranță
89

. 

În România numărul institutelor de viață apostolică, a congregațiilor, a și 

ordinelor călugărești este semnificativ. În anul 2015 erau 73 de comunități 

feminine și 18 masculine care însotesc văzut sau nevăzut cu rugăciunea, 

apostolatul și misiunea Bisericii Catolice din România.  

Creșterea și dezvoltarea organizațiilor diverse angajate în satisfacerea 

diferitelor nevoi umane se datorează și poruncii iubirii aproapelui înscrisă de 

Creator în insăși natura omului. Totodată este și un rezultat al prezenței 

creștinismului în lume care acționează în mod constant în lume în decursul 

timpului. 

Dreptatea socială poate fi obținută prin respectarea demnității omului și este 

asigurată de societate atunci când se realizează condițiile care le îngăduie 

persoanelor să obțină ceea ce li se cuvine conform naturii și vocației lor
90

.   

 În primul rând, printr-o legislație adecvată îi revine statului să apere și să 

promoveze binele comun al societății civile, al cetățenilor și corpurilor 

intermediare
91

. Scopul imediat al dreptului este binele comun care reprezintă tot 

ceea ce interesează viața tuturor oamenilor. Prin binele comun se înțelege 

ansamblul condițiilor de viață socială care permit grupurilor sau indivizilor să-și  

atingă mai ușor și mai deplin perfecțiunea. 
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90
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Totodată cuprinde trei elemente esențiale și anume: respectarea și 

promovarea drepturilor fundamentale ale persoanei, prosperitatea bunurilor 

spirituale și temporale ale societății și pacea și securitatea grupurilor și a 

membrilor săi
92

.  

Sub denumiri diverse unitățile de asistență socială funcționează ca centre de 

zi sau rezidențiale, locuințe protejate și unități protejate, complexuri 

multifuncționale sau complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de 

distribuire a hranei. 

Serviciile sociale sunt servicii care sunt organizate în forme și structuri 

diverse, în funcție de specificul activităților derulate și de nevoile particulare ale 

fiecărei categorii de beneficiari
93

. 

 Ele presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația 

socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al 

acesteia
94

. 

Serviciile sociale se pot organiza în servicii de ocupare, de sănătate, de 

educație precum și cu alte servicii sociale de interes general, după caz.  

Serviciile sociale se clasifică, după scopul lor, în servicii de asistență și 

suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire 

personală, de recuperare și de reabilitare, de inserție și reinserție socială.  

După categoriile de beneficiari se pot clasifica în servicii sociale destinate 

copilului și familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor 

violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu afecțiuni psihice, 

șomerilor de lungă durată, persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de 

alcool, droguri și alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc, victimelor 
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traficului de persoane, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii 

beneficiarilor
95

.   

Serviciile sociale, după regimul de asistare, sunt servicii cu cazare pe 

perioadă determinată sau nedeterminată, centre rezidențiale, locuințe protejate, 

internate de tip social, adăposturi de noapte, etc.  

După locul de acordare, serviciile sociale se asigură: la domiciliul 

beneficiarului, în centre de zi, în centre rezidențiale, în internate de tip social.  

Serviciile sociale după regimul juridic al furnizorului sunt servicii sociale 

organizate în structuri private, fundații și asociații.  

În cadrul de acțiuni multidimensionale ale procesului de incluziune socială 

prin  care se asigură oportunitățile și resursele necesare pentru participarea 

persoanelor în viața socială, economică, culturală se înscriu măsurile de prevenire,  

de combatere a sărăciei și a riscului de excluziune socială.  

Totodată se asigură oportunități de participare la procesul de luare a 

deciziilor care privesc viața și accesul lor la drepturile fundamentale cum ar fi: 

dreptul la locuință, la educație și la un loc de muncă, la asistență socială și 

medicală.  

  Principalele categorii de servicii sociale ca au drept scop exclusiv 

prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială sunt adresate 

persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fară 

adăpost, victimelor traficului de persoane, copiilor cu dizabilități,  persoanelor 

vârstnice și migranților.  

Serviciile sociale adresate acestor categorii de persoane sunt: echipe mobile 

de intervenție, adăposturi, centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată, 

centre de zi, cantine sociale
96

.  
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În Biserică au apărut noi forme de activitate caritativă, iar ceea ce este 

vechi capătă viață și energie nouă. În aceste forme noi se pot stabili legături 

fructuoase între evanghelizare și lucrările caritative. 

Biserica nu poate fi scutită niciodată de practicarea carității și nu va exista 

niciodată situație în care caritatea fiecărui creștin  în parte să fie inutilă, deoarece 

pe lângă dreptate omul va avea mereu nevoie de dragoste
97

. 

Asociațiile bisericești, cu fidelitatea lor de a mărturisi dragostea, pot fi 

capabile să transmită și agențiilor civile o calitate creștină, favorizând o colaborare 

reciprocă. În timp au fost înființate mai multe organizații cu scopuri caritabile sau 

filantropice, care încearcă să găsească soluții umanitare adecvate la problemele 

sociale și politice ale vremii.   

Totodată timpul nostru a cunoscut creșterea și răspândirea diferitelor forme 

de voluntariat, care își asumă responsabilitatea pentru furnizarea unei varietăți de 

servicii. 

Persoanele atinse de iubirea lui Cristos vor găsi mereu modalități concrete 

de a trăi privegherea, rugăciunea și generozitatea
98

. 
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Concluzie 

 

Dumnezeu rămâne fidel față de promisiunea sa și chiar în întunericul nopții 

oferă căldura iubirii sale și a mângâierii sale și de aceea cei în nevoi sunt primii 

abilitați să recunoască prezența lui Dumnezeu și să dea mărturie despre apropierea 

sa în viața proprie. 

Totodată ne învață că adevărata și netrecătoarea bogăție este iubirea 

covârșitoare a lui Dumnezeu față de oameni arătată de Isus care ne este împărtășită 

nouă acum în Biserică prin lucrarea Duhului Sfânt. 

Gesturile și cuvântul și lui Isus și ale Bisericii sale nu-l au în vedere numai 

pe cel aflat în lipsuri, suferință sau în diferite forme de marginalizare socială, dar 

ele ating însuși sensul vieții în dimensiunile sale morale și spirituale.  

Papa Francisc menționează în mod repetat și stimulează Biserica să nu ezite 

să pornească pe drumurile prăfuite și sărace din periferiile nu numai urbane ci și 

existențiale. 

Iubirea, caritatea, se va dovedi întotdeauna necesară, chiar și în societatea 

cea mai dreaptă. Nu există o ordonare a statului încât să poată elimina nevoia unui 

serviciu de iubire. Cine vrea să elimine iubirea se pregătește să elimine omul ca 

atare. Întotdeauna va exista suferință și singurătate care strigă după mângâiere și 

ajutor. Vor exista mereu situații de nevoi materiale în care ajutorul sub forma 

iubirii concrete de aproapele este indispensabilă. 

Datoria directă de a lucra pentru o ordine a societății este proprie 

creștinilor. Ei sunt chemați să ia parte la viața publică. Totodată ei nu pot renunța 

la participarea lor în domeniile economice, sociale, legislative, administrative 

deoarece acestea au scopul de a promova organic și instituțional  binele comun. 

Misiunea creștinilor este de a trăi corect viața socială, respectându-i 

autonomia legitimă cooperând cu ceilalți cetățeni și îndeplinindu-și propria 

responsabilitate. 
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Caritatea trebuie mereu să anime întreaga viață a creștinilor și activitatea lor 

politică, trăită ca caritate socială.  

Organizațiile caritabile a Bisericii constituie sarcină agreabilă în care 

acționează ca subiect cu responsabilitate directă, făcând ceea ce corespunde firii 

ei. În zilele noastre avem la dispoziție numeroase mijloace pentru a oferi asistență 

umanitară celor aflați în nevoi și totodată sisteme moderne de distribuire a 

alimentelor, îmbrăcăminte și de a oferi locuințe și îngrijire.  

Dintre semnele timpurilor noastre cel mai demn de a fi remarcat este 

sentimentul de solidaritate tot mai mare, inevitabil, între toate popoarele. Agențiile  

de stat și asociațiile umanitare lucrează pentru a promova acest lucru. Solidaritatea 

manifestată de societatea civilă o depășește astfel semnificativ pe cea manifestată 

individual.   
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CAPITOLUL III 

 

 

 

ACȚIUNI CARITATIVE 

 

 

De-a lungul istoriei persoanele consacrate au știut să recunoască chipul 

îndurerat al Domnului în cei bolnavi, în cei închiși, în cei săraci și în cei cu alte 

nevoi sociale. Slujind,  ei au ajutat multe persoane să experimenteze Caritatea lui 

Dumnezeu. 

Și astăzi există persoane sărace material, moral și spiritual în care să fie 

recunoscut, iubit și slujit chipul lui Cristos. În drumul Bisericii se așteaptă 

contribuția vieții consacrate datorită vocației specifice de viață de comuniune în 

iubire. 

Și astăzi persoanele consacrate întâlnesc în misiunile lor  bolnavi care 

trebuie îngrijiți, persoane aflate în nevoi diferite. În această omenire aflată in 

continuă mișcare aceste persoane sunt aproape de cei din urmă pentru a-i susține.  

Dacă dorim să contemplăm chipul lui Cristos este necesar să îl descoperim 

mai ales în cei cu care El a dorit să se identifice. ,, Am fost flămând și voi mi -ați 

dat să mănânc, am fost însetat și voi mi-ați dat să beau, am fost străin și voi m-ați 

primit, am fost gol și voi m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și voi m-ați vizitat, am 

fost în închisoare și voi ați venit la mine” (Mt 25,35-36). 

Pentru ca aceste intervenții să fie eficiente, este necesar un spirit sărac să 

efectueze o slujire, plină de compasiune față de suferințele celorlalți.  

Să nu se pună iubirii limite. Iubirea este mai tare ca moartea(cf. Ct 8,6). 

Această expresie generează împărtășire în caritate cu toate persoanele. 
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Iubirea autentică este rară, cu toate că se vorbește foarte mult despre iubire, 

dar atunci când este întâlnită este cea mai mare dovadă a existenței lui 

Dumnezeu
99

. 

În zilele noastre este nevoie de o iubire autentică capabilă de a trece dincolo 

de moarte
100

. 

 

3.1.ASOCIAȚIA CARITAS BUCUREȘTI 

 

Asociația Caritas București este o organizație nonguvernamentală, care a 

fost  înființată în anul 1990 în cadrul Bisericii Romano-Catolice. Scopul acestei 

asociații a fost de a aduce o contribuție la eradicarea unor probleme care afectează 

demnitatea umană și viața unor persoane. Datorită nevoilor și a provocărilor 

sociale, aceasta venind în sprijinul  diferitelor comunități defavorizate. De 

asemenea a venit și în sprijinul familiilor sărace, a persoanelor afectate de  diferite 

boli, a persoanelor cu dizabilități, a copiilor orfani, a vârstnicilor precum și a 

persoanelor aflate în diferite nevoi. 

Misiunea Asociației Caritas este de a pune în practică doctrina socială  

Bisericii Catolice. Ea este activă în acțiuni de dreptate socială, sprijin în cazul 

dezastrelor naturale, cooperare internațională prin programe educaționale și socio-

medicale, prin programe destinate persoanelor defavorizate.  

Asociația Caritas București are ca inspirație viziunea Caritas Internationalis 

și este fixată  pe solidaritate și  iubire. Ea caută să participe activ la dezvoltarea 

societății și totodată dorește să se implice în combaterea inegalității, a injustiției și 

a sărăciei care opresc dezvoltarea unei societăți durabile și stabile. 
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Principiile asociației sunt de a reprezenta și de a sprijini persoanele aflate în 

situații de sărăcie sau excluziune. Totodată acționează, stimulează, și sprijină 

dezvoltarea fiecărei persoane și solidaritatea între oameni.  

 

3.1.1.Proiectele Asociației Caritas București 

 

3.1.1.1.Cantina socială 

 

Cantina socială prestează beneficiarilor pregătirea și servirea unei mese 

calde zilnice, de luni până vineri.  

De asemenea se distribuie gratuit, prin serviciul ,,Masa pe roți,,  hrana 

pentru beneficiarii nedeplasabili, care sunt dependenți la domiciliu, precum 

vârstnicii și  persoanele bolnave. Prin rețeaua Caritasurilor Parohiale se mai 

distribuie hrana și produsele semipreparate, pentru persoanele care au nevoie. 

Cantina Socială are ca scop reintegrarea beneficiarilor în societate și în 

câmpul muncii, prin acoperirea nevoilor de bază pe perioada redobândirii 

abilităților de viață independentă. Viitorii beneficiarii pot beneficia de serviciile 

Cantinei Sociale în urma unei cereri și a unei anchete sociale. Personalul de 

specialitate efectuează reevaluarea beneficiarilor. Vârstnicii pot beneficia de 

servicii pe termen nelimitat. 

Cantina Socială poate oferi masa de prânz zilnic pentru familiile sărace cu 

mulți copii, pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice, singure 

și nedeplasabile.  

Proiectul răspunde, în ansamblu, principiilor nevoilor de bază și de 

socializare organizând câteva evenimente speciale cum ar fi: Ziua Copilului, Ziua 

Internațională a Bolnavului, diferite serbări, diferite vizite cu scop recreativ și 

educativ, activități de socializare și spirituale. 
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Casa Sf. Ioan este un centru rezidențial de tip familial pentru copiii 

provenind din familiile cu dificultăți socio-economice care nu le pot acorda 

îngrijirea necesară. Beneficiarii de la Casa Sf. Ioan de asemenea beneficiază de 

serviciile Cantinei Sociale, de două ori pe zi. 

 

3.1.1.2.Centru de zi 

 

Centrul de Zi a fost deschisă în anul 1990, pentru copiii străzii din zona 

Gării de Nord București. Centrul de tip rezidențial, oferă sprijin unui grup de copii 

aflați în situație de abandon familial. În aprilie 2006 devine un centru cu module 

de tip familial și oferă diferite servicii copiilor lipsiți de ocrotirea părintească ori 

provenind din familii cu dificultăți în acordarea îngrijirilor necesare.  

O problemă majoră, de asemenea, este pentru societate și pentru  sistemele 

sociale prea puțin dezvoltate este de a reuși să se ofere copiilor un mediu securizat, 

benefic pentru dezvoltarea fizică, socială și morală.   

De multe ori se găsesc asociate cu abandonul familial, abandonul școlar, 

consumul de droguri, vagabondajul, agresivitatea relațională și chiar delicvența 

juvenilă.  

În sensul obișnuit, centrul de copii poate deveni acel mult râvnit numit 

acasă dar nu va suplini pe deplin niciodată o familie. Personalul centrului dorește 

să ofere, cât mai bine posibil, suportul de tip familial, siguranța zilei de mâine și 

continuitatea dezvoltării copilului.  

Necesitatea existenței și motivația centrului este de a asigura copiilor 

condițiile optime creșterii și valorificării potențialului propriu, de a recrea, mediul 

familial necesar Fiecare copil este primit în centru pe baza unei decizii iar cei 

admiși sunt evaluați periodic.   
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Sprijinirea copiilor admiși în centru se realizează prin oferirea acestora unui 

spațiu securizat unde se simte acceptat, respectat și valorizat,  prin consiliere 

socială, informare găzduire, suport emoțional educare, socializare și reintegrare 

familială și comunitară și după caz consiliere psihologică,  

Copiii din centru sunt susținuți până se poate reintegra în familia proprie. 

Se acordă o atenție deosebită restabilirea  relațiilor cu familia de origine și cu 

rudele, Pentru o reintegrarea cât mai bună a copilului în familia proprie se 

realizează colaborarea cu alte servicii. Totodată copiii sunt sprijiniți și ajutați să se 

pregătească pentru o viață independentă. Beneficiarii sunt susținuți până la vârsta 

de 18 ani iar apoi cei care doresc să urmeze o formă de învățământ sunt susținuți 

până a finalizarea studiilor. Cei care nu mai studiază sunt ajutați să își găsească un 

loc de muncă și o locuință la un preț acceptabil. 

 

3.1.1.3.Caritas în Parohii 

 

Prin Caritas în parohii se dorește conștientizarea și trăirea mai profundă, 

mai eficientă și mai concretă a misiunii de creștin. Această misiune este iubirea de 

Dumnezeu și de oameni. Acesta este semnul distinctiv după care vom fi 

recunoscuți. Totodată se dorește să fie o apropiere, o cunoaștere și o implicare  

concretă în realitățile sociale. Sărăcia unor persoane să devină problema tuturor 

pentru ca astfel nimeni să nu poată să se simtă neglijat și marginalizat.  

Caritasul parohial poate ajuta, prin exemplul dat și prin diverse activități, la 

crearea unei comunități în care practicarea iubirii și slujirii aproapelui se îmbină cu 

viața spirituală.  

 Pot fi multe feluri în care se poate realiza acest lucru după exemplul clar și 

concret a lui Isus:,, Căci am fost flămând, și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat, 
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și mi-ați dat să beau, am fost stăin și m-ați primit,  am fost gol și m-ați îmbrăcat 

”(Mt 25,35-36).  

Se poate trăi în multe feluri iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, 

după îndemnul lui Isus,, Să îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”(Mt 22,39).  

 Prin aceste activități se realizează, formarea antrenarea și sensibilizarea 

întregii comunități. 

Activitățile de voluntariat îi ajută pe cei din comunitate la construirea 

identității personale, a caracterului. Totodată le va da forța necesară în situații 

dificile și posibilitatea de a da un exemplu bun de trăire a învățăturii date de Isus 

,,Ceea ce ați făcut unuia dintre cei mici care sunt frații mei, mie mi-ați făcut”(Mt 

25, 40). 

 

1.2. ASOCIAȚIA DON ORIONE 

 

Asociația Don Orione este o organizație nonguvernamentală, înființată în 

1994, în cadrul Bisericii Romano-Catolice. Asociația are scopul de a contribui la 

ameliorarea problemelor care afectează demnitatea umană și viața.  

Asociația Don Orione are misiunea de a  fi un semn al iubirii divine, în 

orice condiție și moment al vieții sale,,Slujindu-l pe om prin Fiul omului, văzându-

l și slujindu-l pe Cristos în om”(Don Orione). 

Totodată asociația are misiunea de a fi un semn și pentru societate. La baza 

tuturor acțiunilor sale este convingerea că doar iubirea față de ceilalți este semn al 

iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Ea caută să aducă o nouă  lumină în lume 

mult așteptată și dorită,, Numai iubirea va salva lumea”(Don Orione). 

Iubirea, slujirea omului, respectul profund al vieții, concepția morții, de la 

dimensiunea fizică până la cea religioasă sunt acele valori care exprimă răspunsul 

de iubire al omului dat lui Dumnezeu de care se simte profund iubit.  
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Prima construcție a Asociației, construită în 1994, a fost dedicată 

persoanelor vârstnice, sărace și singure cărora li se oferea găzduire și diferite 

servicii
101

. 

În 1999 deoarece apare o altă mare urgență a societății se deschid porțile și 

pentru câteva tinerele orfane, de la instituțiile publice, care împlinind 18 ani, au 

fost trimise pe stradă.  

În 2006 are loc finalizarea construcției centrului actual și astfel se începe 

activitatea și pentru recuperarea copiilor cu dizabilități. Atenția pentru cei 

vârstnici, pentru cei săraci, pentru cei cu dizabilități, pentru orfani dar și 

deschiderea către urgențele actuale, caracterizează acest serviciu. Astăzi Asociația 

Don Orione oferă multe alte servicii sociale, având, pentru furnizarea serviciilor 

sociale, mai multe principii de bază. 

Principiul egalității de drepturi ale beneficiarilor se află la bază furnizării 

serviciilor sociale, asigurându-se un tratament egal pentru toți beneficiarii. 

Egalitatea trebuie înțeleasă și nu ca un tratament uniform care ar putea duce la  

superficialitate față de nevoile beneficiarilor ci ca o interdicție a oricărui tipde  

discriminare nejustificată.   

Totodată fiecare beneficiar, este tratat ca fiind unic, fiind programate 

activitățile prin intermediul unui plan de îngrijire individualizat. Se asigură ca 

activitățile de îngrijire de sănătate a beneficiarilor să fie efectuate în funcție de 

nevoile acestora. 

Activitatea personalului, din cadrul asociației, se bazează pe transparență și 

onestitate. De asemenea comportamentul față de beneficiari să fie conforme 

criteriilor de obiectivitate, corectitudine și imparțialitate. 

Asociația oferă servicii de asistență continuă și astfel prestarea serviciului 

este continuă, regulată și neîntreruptă. 
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Beneficiarii au dreptul la diferite servicii oferite în cadrul asociației.  

Asociația Don Orione caută să respecte și să promoveze autonomia 

beneficiarilor, încercând acolo unde este posibil, să obțină acordul lor în oferirea 

serviciilor. În cadrul asociații persoanelor cu tulburări cognitive le este garantată 

comunicarea non-verbală, pentru a dezvolta și menține relațile interpersonale. Mai 

mulți specialiști sunt solicitați pentru a promova și favoriza dreptul la auto -

determinare a beneficiarului. 

Totodată beneficiarul are dreptul de acces  la informații și poate face 

sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor.  

Asociația încearcă implicarea și a membrilor familiei beneficiarilor în 

aplicarea serviciilor sociale, find informați clar, corect și completă, respectându-se  

confidențialitatea datelor cu caracter personal.  

Totodată li se garanteză beneficiarilor și membrilor familiilor acestora 

posibilitatea de a-și exprima aprecierea lor față de serviciile oferite și totodată să 

ofere sugestii sau reclamații pentru îmbunătățirea serviciilor. 

Serviciile sunt oferite cu scopul de a asigura eficacitate și eficiență în 

îngrijirile acordate în cadrul asociației..  

 

1.3. ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARIȘTI AI ȘCOLILOR DIN 

ROMÂNIA  

 

Asociația Fraților Mariști ai școlilor din România, este o organizație 

nonguvernamentală, constituită în anul 2004 și are ca misiune formarea și educația 

copiilor și a tinerilor, în mod deosebit a celor mai defavorizați. Frații Mariști sunt 

prezenți în România, pentru prima dată în anul 1900, iar apoi din 1998 în 

București
102

.  
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Asociația a fost constituită pentru a veni în întâmpinarea  unei necesități a 

vieții din acea perioadă.  

Sistemul de protecție insuficient dezvoltat, fragilitatea unor familii, 

abandonul copiilor, sunt factori importanți care au marcat itinerariul unor copii și 

tineri care au devenit ulterior beneficiarii proiectelor derulate de asociație. 

Programele asociației au caracter socio-educativ și sunt adresate copiilor, 

adolescenților și tinerilor aflați în situații de risc din București și jud. Ilfov.  

Asociația Fraților Mariști are drept misiune educația și formarea umană a 

copiilor și tinerilor și într-un mod deosebit a celor defavorizați.  

Principalele obiective ale activităților asociației sunt formarea personalității 

integrale a copiilor și tinerilor, promovarea valorilor umane și creștine în mod 

deosebit a celor de respect, solidaritate, generozitate și iubire față de cei din jur. 

Totodată se oferă o educație de calitate care să conducă beneficiarii serviciilor 

asociației la integrarea socială și profesională .  

 

3.3.1. Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat 

 

Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat se află în București, în 

zona Militari. Centrul este destinat copiilor părăsiți sau nevoiași, cărora li se 

acordă îngrijirile necesare.  

Obiectivul principal al centrului este de a preveni, a vindeca și a integra. 

Totodată se urmărește și prevenirea abandonului școlar și prin urmare o scădere a 

infracționalității. Copiii din acest centru sunt îngrijiți până la vârsta de 18 ani, fiind 

ajutați să evolueze ca persoane care se dezvoltă armonios. De asemenea tinerii 

care părăsesc centrul sunt ajutați să se reintegreze, să ajungă la o viață autonomă și 

demnă, să desfășoare o activitate care să le ofere independență sau să își continue 

studiile universitare. 
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1.4. ASOCIAȚIA SOLWODI 

 

Asociația Solwodi este o organizație nonguvernamentală care a apărut, ca 

un răspuns la strigătul de ajutor al femeilor ce sunt într-o situație de risc. 

Solwodi înseamnă ,,Solidaritate cu femeile în dificultate”, apărarea 

drepturilor acestora și oferirea de alternative pentru o viață mai bună.  

Cu mai multi ani în urmă asociația a fost fondată în Kenia, Mombasa, 

deoarece acolo fondatoarea  acestei asociații a fost martora multor povești de viață 

în care femei și fete, aflate în dificultate, erau constrânse să se prostitueze pentru 

a-și putea întreține familia, erau abuzate de soți sau de partenerii de viață. Astfel 

apare dorința de a face ceva pentru ele, sprijinind femeile aflate în situații fără 

speranță. 

Revenită în Germania, fondatoarea asociației, și-a dat seama că nu doar în 

țările sărace este nevoie de servicii specializate pentru protejarea femeilor abuzate. 

În Germania ajungeau fete și femei de la mii de kilometri depărtare, fie în căutarea 

unui loc de muncă, fie prin turism sau agenții matrimoniale. Nu în puține rânduri 

acestea ajungeau în situații extrem de dificile, victime ale traficului de persoane, 

ale abuzului și exploatării. 

 Proiectul din Kenia se extinde și în Germania iar apoi va crește, până în 

prezent, la peste 10 centre de consiliere și adăposturi pentru femeile aflate în 

dificultate, din Germania, Austria, Ungaria și România. 

În prezent Solwodi, în România, coordonată de surorile din Congregatio 

jesu,  are nu doar un centru de consiliere, dar și un centru de recuperare cu regim 

de găzduire și trei apartamente de tranziție, destinate persoanelor care sunt victime 

ale  violenței în familie și a traficului de persoane. Acum pe lângă serviciile de 

consiliere care se oferă femeilor aflate în dificultate, 25 de femei și copii pot primi 
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găzduire într-un spațiu securizat și prietenos și servicii de asistență direct în 

procesul de vindecare și de recuperare(consiliere juridică, psihologică, socială, 

consiliere vocațională, sprijinirea în găsirea unui loc de muncă, integrare socială). 

În prezent, principiile asociației se bazează pe oferirea serviciilor în 

interesul și facilitarea procesului de vindecare a beneficiarilor, egalitatea de șanse 

privind accesul beneficiarilor la informații, servicii, resurse; autodeterminarea în 

alegerea de către beneficiari a obiectivelor personale, cu asistarea profesioniștilor 

Solwodi în clarificarea scopurilor acestora și în alegerea celei mai bune opțiuni. 

Integritatea profesioniștilor care acționează cu responsabilitate, onestitate, 

în concordanță cu misiunea, valorile și obiectivele asociației.  

Asociația deșine și un centru de consiliere pentru persoanele care sunt 

victime ale violenței în familie și a traficului de persoane s-a deschis în anul 2009, 

centrul de recuperare în 2010 iar apartamentele de tranziție în 2016. 

Programul de asistare și recuperare 

1. Intervenția primară. Prin această intervenție se realizează evaluarea 

riscului, consilierea în criză și se acordă suport moral și spiritual. 

2. Etapa intermediară - recâștigarea identității. Se realizează tratament 

și consiliere post- traumă, grupuri de suport, descoperirea de sine, terapie prin artă, 

asistență socio-educativă pentru copii, sesiuni de parenting. 

3.  Etapa finală – autonomia. În această etapă se realizează abilități de 

viață independente, terapie ocupațională, reintegrare socială și profesională. 

Apartamente de tranziție  

În anul 2016 a început un proiect din nevoia unei noi etape de sprijinire a 

beneficiarelor, după procesul de vindecare și recuperare deoarece apare 

dificultatea beneficiarelor de a putea începe o viață independentă, imediat după 

perioada de vindecare din Centrul de recuperare. Susținerea costurilor unei chirii și 
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de întreținere, susținerea unui loc de muncă, creșterea copiilor, reintegrarea 

socială, sunt pași dificili în care este nevoie de sprijin și asistare.  

Susținerea în tranziția către o viață independentă este vitală în procesul de 

reintegrare socială a beneficiarelor, fiind susținută de progresele din programul de 

vindecare din Centrul de recuperare. 

Cooperarea internă și internațională este un instrument în serviciul 

promovării drepturilor femeilor în comunitățile cu risc.  Se încheie parteneriate cu 

instituții publice, ONG-uri locale cu scopul de a promova inițiativele care 

contribuie la dezvoltarea și bunăstarea umană, socială, culturală, educațională și 

economică a victimelor traficului și ale violenței în familie. 

În această muncă se susțin activități de advocacy pentru legislație și po litici 

publice adecvate, acțiuni comune de prevenire (workshop-uri, campanii, 

campusuri), lucrul în rețea pentru facilitarea unui schimb de bune practici 

(seminarii comune, conferințe, mese rotunde), sprijin reciproc în vederea acordării 

de servicii complementare pentru asistarea victimelor. 

Se organizează campanii de sensibilizare și informare în școli, licee și 

comunități. Prin aceste campanii aduc informații despre problemele femeilor și a  

copiilor care sunt victime ale violenței în familie. Aceste campanii se realizează cu  

scopul de a pregăti viitoarele generații pentru provocările lumii adulte. Totodată au 

scopul de educare a copiilor astfel încât aceștia să diferențieze relațiile sănătoase 

de cele abuzive, să recunoască semnele diferitelor forme de violență ce îi pot 

afecta în mod direct sau indirect și să recunoască modalitățile prin care se pot feri 

de acestea sau le pot depăși. 

Această promovare se mai realizează uneori prin distribuirea de materiale 

informative(pliante, fluturași, broșuri), prin organizarea de grupuri de sprijin la 

nivel local pentru femeile aflate în dificultate, organizarea de sesiuni de terapie de 

grup ori de autocunoaștere și de creștere a stimei de sine. 
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Totodată se mai realizează informarea și sensibilizarea comunității asupra 

problematicii violenței în familie prin intermediul mass-media(articole publicate în 

presă, interviuri, emisiuni radio-tv). Binele persoanei și al societății umane este 

strâns legat de bunul mers al comunității conjugale și familiale
103

. 

Violența domestică este o amenințare sau o provocare unei suferințe, în 

trecut sau în prezent, în cadrul relației dintre partenerii sociali, indiferent de 

statutul lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi însoțit de 

intimidări sau abuzuri verbale, distrugerea bunurilor care îi aparțin victimei, 

izolarea de prieteni, familie sau potențiale surse de sprijin, amenințări la adresa 

altor persoane semnificative pentru victime, inclusiv a copiilor, furturi, controlul 

asupra banilor, a lucrurilor personale ale victimelor, a alimentelor, a deplasărilor, a 

telefonului și a altor surse de îngrijire și protecție
104

. 

Sf. Augustin menționează în Summa Theologica că nu este legitimă 

încarcerarea, reținerea și vătămarea de orice fel a unei persoane dacă nu este făcută 

potrivit cu ordinea justiției, fie ca pedeapsă, fie ca măsură pentru a evita un rău
105

. 

Din perspectiva stării de sănătate definite de OMS, violența domestică este 

un fenomen social poate fi comparată cu o maladie socială
106

.  

 

3.5. FUNDAȚIA CĂMINUL DE BĂTRÂNI SF MARIA  

 

Fundația Căminul de Bătrâni Sf. Maria funcționează din anul 1997 și este o 

organizație nonguvernamentală care este coordonată de surorile din Congregatio 

Jesu a cărei fondatoare este venerabila Maria Ward care a trăit între anii 1585-

1645. 
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 Pe piatra de pe mormântul Mariei Ward se află inscripția,, A-i iubi pe 

săraci, a stărui în această iubire, a trăi, a muri și a învia cu ei”. Aceasta a fost și 

ceea ce a dorit și a trăit ea, săracii fiind toate persoanele care aveau nevoie de 

ajutor, de încurajare și tărie în credință
107

.   

Colaboratoarele ei au dus mai departe această moștenire de-a lungul anilor 

întâmpinând multe necazuri și suferințe.  

Fundația Căminul de bătrâni Sf. Maria deține un serviciu social destinat 

îngrijirii persoanelor în vârstă. Căminul de Bătrâni Sf. Maria oferă rezidență 

permanentă persoanelor vârstnice din București,  din jud. Ilfov sau din alte județe 

ale țării, persoane are au nevoie de asistență de specialitate socio-medicală pentru 

a duce o viață demnă până la finalul ei. Vârstnicii rezidenți, din acest centru, 

beneficiază de o varietate de servicii sociale și medicale de calitate și totodată se 

bucură de o atmosferă familială. 

Acest serviciu social are ca scop principal acordarea de servicii calitative 

pentru asigurarea nevoilor sociale ale beneficiarilor și creșterea calității vieții ale 

acestora. 

Totodată  se angajează în lupta împotriva sărăciei, a excluderii din 

structurile sociale și pentru promovarea dezvoltării umane și a dreptății sociale. 

Obiectivele căminului sunt de a asigura protecție și îngrijire vârstnicului pe 

o perioadă nedeterminată conform standardelor minime specifice de calitate  ale 

centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice, conform Ordinului nr. 246 din 

27 martie 2006 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Totodată 

de a asigura îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, conform planurilor 

individuale de intervenție și a fișei geriatrice socio-medicale. 

Prin serviciile personalului specializat (medici, asistenți sociali, asistenți 

medicali) se realizează menținerea relațiilor cu familia de proveniență și cu ceilalți 
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membrii ai comunității. De o mare importanță este și prevenirea și tratarea 

sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate. 

Asistența paleativă și consilierea spirituală se acordă, de asemenea, pentru a 

ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate și demnitate ultima etapă a vieții.  

Căminul de Bătrâni funcționează după mai multe principii care stau la baza 

funcționării acestuia, iar prin serviciile oferite se urmărește respectarea și 

promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea șanselor și 

nediscriminarea, respectarea demnității persoanei, asigurarea unui serviciu 

personalizat, asigurarea unui  regim de viață adecvat nevoilor vârstei, asigurarea 

împotriva abuzului, asigurarea unei intervenții profesioniste, asigurarea 

confidențialității.  

Prin serviciile oferite li se asigură persoanelor vârstnice o gamă complexă 

de servicii adaptate necesităților vârstei și a eticii profesionale într-un mediu 

liniștit și plăcut. 

Serviciile oferite de centru sunt cazare și masă, consiliere și asistență 

socială, asistență medicală, gimnastică medicală de recuperare și întreținere, 

ergoterapie, socializare, asistență spirituală și paleativă. 

 

3.6.FUNDAȚIA BAMBINI IN EMERGENZA 

 

Centrul-pilot din Singureni a fost inaugurat în 1997, iar o delegație a 

Surorilor Misionare Franciscane din Assisi, colaborează cu personalul din 1999. 

Prezența surorilor în România este din anul 1919 caritatea fiind cea care le -a 

condus pașii către diferite orfelinate
108

. 
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Centrul este destinat copiiilor abandonați seropozitivi luați de la Spitalul 

Victor Babeș din București. Fundația a căutat ca acești copii să fie reintegrați în 

familiile lor de origine ceea ce s-a realizat în mare parte. În decursul anilor mulți  

copii au putut beneficia de diferite ajutoare necesare pentru creșterea și 

dezvoltarea armonioasă pentru a se putea reintegra în propria familie , acolo unde 

era posibil. Principala problemă a acestor copii nefiind boala ci abandonul de către 

propria familie.  

Timp de mai mulți ani centrul a primit și a crescut mai mulți copii cu HIV, 

abandonați în spitale. Totodată a desfășurat nenumărate intervenții pe teritoriul 

României și a avut strânse colaborări cu principalele autorități locale, spitale din 

București și cu alte organizații umanitare prezente în zonă.  

Astăzi Fundația este un punct de referință la nivel național în lupta 

împotriva marginalizării și deprivării afective, cognitive și relaționale a copiilor 

abandonați seropozitivi fiind autorizată să primească și să asiste copiii abandonați 

și seropozitivi.  

Pentru primirea, asistența și îngrijirea copiilor găzduiți, Centrul Pilot 

asigură personal de înaltă calificare, asistenți sociali, psihologi, psihoterapeuți, 

asistenți medicali, educatori și grupuri de voluntari.  

În centru se tratează fiecare detaliu cu atenție astfel încât și mediul să 

asigure confort, ajutor și stimulare, recuperarea capacităților psiho-fizice, 

emoționale puternic compromise de starea de privațiune trăită odată cu abandonul  

a micilor beneficiari.  

Personalul din acest centru ne arată lecția empatiei, a iubirii necondiționate 

și totodată de ce este atât de necesar să întindem o mână de ajutor, să ascultăm 

înainte de a judeca. Acest centru înseamnă sprijin, prietenie, omenie și alinare 

pentru copiii bolnavi și abandonați.  
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3.7.SERVICIUL IEZUIȚILOR PENTRU REFUGIAȚI - JRS ROMÂNIA 

 

JRS internațional este o organizație internațională catolică 

nonguvernamentală, înregistrată ca fundație în anul 2000. Inspirat de dragostea 

generoasă și exemplul lui Isus Cristos această organizație internațională însoțește, 

slujește și pledează în numele refugiaților și a altor persoane strămutate forțat, 

pentru ca aceștia să se vindece, să învețe să își determine propriul viitor. Este 

coordonată de călugării iezuiți, care fac parte din Societatea lui Isus
109

. 

Centrul de servicii sociale Pedro Arrupe, s-a înființat în anul 2002, iar acest 

centru pentru mulți reprezintă un adăpost, speranță și  un drum nou. 

Necesitatea unui centru a fost determinat de creșterea numărului de 

refugiați. De fapt  JRS România și-a început activitate ca Birou regional JRS 

Europa, cu sediul la Brussels.  

JRS România face parte și din Biroul JRS Internațional cu sediul la Roma. 

În Europa JRS se află în 20 de țări. 

Primii beneficiari ai centrului au fost câțiva tineri creștini din sudul 

Sudanului care au fost prigoniți din motive religioase și ajungând în România au 

dorit să înceapă o viață nouă aici. Apoi au urmat mai multe persoane, din Congo, 

în urma războiului civil. 

În fiecare an, zeci și sute de mii de refugiați și persoane strămutate se 

îndreaptă spre Europa, iar unii dintre ei ajung  și în România. În toți acești ani, mii 

de refugiați și emigranți au beneficiat de o formă de sprijin, suport social, 

educațional și material. De programele JRS au susținut familii cu copii, famil ii 

monoparentale, minori, femei și bărbați singuri. 
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Cu trecerea timpului, au apărut mai multe situații și probleme și astfel 

activitățile organizației s-au dezvoltat prin căutarea de soluții pentru îmbunătățirea 

situației socio-economice și juridice a refugiaților și emigranților aflați pe teritoriul 

țări noastre.  

Multe soluții s-au găsit cu sprijinul altor organizații din România și din 

străinătate, în urma unei bune colaborări cu instituțiile competente în domeniu și a 

unor persoane dedicate în a sprijini organizația. 

 În ceea ce privește calitatea serviciilor oferite de centru rezultatele sunt 

vizibile. Un număr mare de beneficiari care vin cu încredere la centrul JSR.      

 În prezent, iezuiții implică tot mai mulți bărbați și femei care împărtășesc 

această slujire a credinței și a dreptății, astfel realizându-se și un dialog cu alte 

religii și culturi.  

Programele JRS se găsesc în prezent în peste 50 de țări, deservind refugiați, 

alte persoane strămutate forțat și membrii comunităților gazdă. Principalele 

servicii oferite sunt în domeniul reconcilierii, sănătății mintale și sprijinul psiho -

social, educației și a mijloacelor de trai. Ocazional oferă și ajutor de urgență și 

îngrijire medicală de bază. Preocuparea pentru bunăstarea refugiaților este cea mai 

importantă modalitate de a ne arăta solidaritatea cu ei.  

 Refugiații au nevoie mai mult ca oricând de primire, protecție și dreptate și 

totuși de multe ori sunt respinși, demonizați și le sunt negate drepturile 

fundamentale. 

JRS le oferă refugiaților însoțire ca un semn de speranță și o cale spre 

vindecare. Chiar în cele mai disperate situații rămâne alături de refugiați pentru a-i 

asigura că lumea nu i-a uitat și că nu sunt singuri. 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 

 

În această lucrare de disertație a fost dezvoltată tema Acțiuni caritative în 

Arhidieceza de București. Printr-o cercetare a acestui subiect din perspectiva 

asistenței sociale, apoi din perspectiva Bisericii Romano-Catolice iar apoi 

culegerea de date despre diferitele centre sociale aflate în Arhidieceza de 

București se poate ajunge la concluzia că nevoile sociale sunt multe și diferite. 

Nevoile sociale sunt cele care determină de a ne asuma în mod liber 

responsabilitățile personale și sociale, în pofida propriilor limite. 

Pentru a ajunge la rezolvarea unor probleme sociale trebuie utilizate 

strategiile practice care pun în centru forța interioară și potențialul fizic, 

intelectual, cultural și profesional, de care dispun oamenii . Acest  potențial poate fi 

o bază solidăcare să conducă  la un nivel de trai decent.  

În capitolul întâi au fost prezentate politicile sociale din România, la 

momentul actual.  

În România este pace și democrație, iar acest lucru ar trebui să însemne 

foarte mult pentru fiecare dintre noi. Acest lucru ar trebui să ducă la crearea de 

oportunități pentru mai multe persoane și anume: oportunități de mici afaceri, de a 

munci în țară și nu peste hotare, de reducere a decalajului general între salarii și de 

asemenea de eliminare a discriminărilor de orice fel, inclusiv în materie de etnie și 

în ocuparea unui loc de muncă. 

De altfel pentru  creșterea bunăstării vieții tuturor oamenilor, este necesar 

de a-i aduce pe cei în nevoi în rândul celorlalți membrii ai societății, cu drepturi 
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egale la muncă și să li se propune persoanelor aflate în nevoi de a-și lua destinele 

în propriile mâini.  

Totodată ar fi foarte util ca partidele politice să încerce să rezolve măcar 

unele din problemele sociale existente, în primul rând, încercând să îi ajute pe cei 

care au probleme sociale mari . 

De asemenea ar fi necesar să se ofere locuri de munca, locuințe decente, iar 

copiii să fie îndemnați să  meargă la școală, pentru a-și termina studiile și totodată 

ar trebui să se reducă cât mai mult discriminarea femeilor mai ales în ocuparea 

forțelor de muncă. 

Al doilea capitol a scos în evidență valoarea carității, caritatea trăită de 

persoane de-a lungul istoriei Bisericii și menționată și în diferitele documente ale 

Bisericii.  

Fiecare persoană să caute mai întâi îmbogăţirea credinţei, prin rugăciune, 

printr-o viață curată și prin împărtăşirea cu Sfintele Taine. Totodată să căutăm să 

ne îmbogăţim în fapte bune prin care se aduce lumină şi pace, bucurie şi fericire 

oamenilor pe care îi ajutăm. 

Avem posibilitatea să înțelegem Evanghelia în adevărul său cel mai 

profund  dacă căutăm să împărțim ceea ce avem, cu cei  sunt în nevoi.  

Adevăraţii creştini de astăzi înţeleg că, în calitate de continuatori ai misiunii 

lui Cristos, este necesar ca să manifeste interes faţă de cei în nevoiaşi și într-un 

mod deosebit faţă de colaboratorii lor în credinţă aflaţi într-o astfel de situaţie.  

Să ne însușim exemplul mai multor sfinți care au știut să-l recunoască și să-

l slujească în cei aflați în nevoi. Atunci când dorim să oferim contribuția noastră 

eficientă pentru schimbarea istoriei este necesar ca să ascultăm strigătul celor 

aflați în nevoi și să ne angajăm să-i ridicăm din situația în care se află.  

 Ultimul capitol, fiind cel de cercetare, a  pus în evidență 7 centre sociale 

din Arhidieceză și anume: Asociația Caritas, Asociația Don Orione, Asociația 
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Fraților Mariști, Asociația Solwodi, Fundația Căminul de Bătrâni Sf Maria, 

Fundația Bambini in Emergenza și Serviciul Iezuiților pentru refugiați . În aceste 

servicii sociale se realizează ajutorarea celor aflați în diferite nevoi și anume: a 

orfanilor, a copiilor cu dizabilități și  HIV, a femeilor supuse violenței domestice, 

a vârstnicilor și a refugiaților.  

Uneori cel aflat în diferite nevoi poate găsi puterea de a merge mai departe, 

de a-si găsi un scop în viață și de a trăi fericit chiar în ciuda neajunsurilor vieții  

doar prin încrederea în Domnul și în Cuvântul său. 

Dacă uneori putem fi  săraci din punct de vedere al bunurilor materiale, 

căutăm să nu sărăcim spiritual, ci să căutăm ca să ne îmbogăţim în bunătate, 

printr-un  cuvânt bun, de încurajare, printr-un sfat bun, o mână de ajutor dat celor 

care ar putea fi mai săraci decât noi dar şi prin redescoperirea demnităţii şi 

creativităţii, ale muncii cinstite şi solidarităţii constante. 

De multe ori în crizele financiare şi economice, mai mare decât sărăcia, ca 

lipsă de cele materiale, poate fi criza de omenie, adică voinţa slabă de a fi cinstit,  

drept, harnic şi darnic. 

Calitatea unui om, în primul rând, nu se constată după înțelepciunea lui și 

nici după angajamentele religioase pe care și le ia, ci după dispoziția sa de a-i ajuta 

pe săraci și pe nevoiași. 

 Calitatea fiecărei persoane este dată de ceea ce îi oferă semenului său și nu 

este dat de ceea ce are. Fiecare dintre noi, prin cuvânt şi faptă, să caute să aducă 

bucurie celor aflați în nevoi, bolnavi, orfani, bătrâni, necăjiţi şi singuri în acel mod 

în care şi ei să simtă că, prin oamenii buni, se revarsă bogăţia iubirii lui Dumnezeu 

cel milostiv asupra lor. Isus, ne îndeamnă, să îi ajutăm pe cei săraci ca să crească 

în curaj. 

Sf. Paul s-a adresat romanilor, printr-o scrisoare, astfel,,..Orice altă poruncă 

sunt cuprinse în cuvântul acesta: să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.  
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Iubirea nu face nici un rău aproapelui. Așadar, plinătatea Legii este iubirea”.                                

(Rom 13 9b-10)  
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Sigle și abrevieri 

 

1. Cărți biblice 

Mt      Evanghelia după sfântul Matei 

In       Evanghelia după sfântul Ioan 

1Cor  Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 

1In    Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 

Ef      Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 

Rom   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 

 

2. Alte Abrevieri 

cap.   Capitol 

cf.      vezi  

d.C.    după Cristos 

 enc.    Enciclică 

HIV    Virusul imunodeficienței umane 

î.C.     înainte de Cristos 

JRS   Serviciul iezuiților pentru refugiați 

OMS  Orgnizația Mondială a Sănătății 

sec.     secol 

sf.       Sfânt 

scris.   Scrisoare 

UE     Uniunea Europeană 
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