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Pentru creștini, bărbați și femei, care cred în Dumnezeu drept Creator al lumii 
și Tatăl tuturor oamenilor, ar trebui să fie de la sine înțeles că solidaritatea și 
dreptatea nu pot fi raportate doar la ”familia noastră”, ”țara noastră”, ”cultura 
noastră” sau ”religia noastră”. 

(Docat, 239)

Caritatea nu este niciodată în sens unic, este întotdeauna circulară și toți dăruiesc 
și primesc ceva. Toți primim și toți știm și putem să dăruim mult. 

(Din Discursul Papei Francisc la prânzul de solidaritate cu săracii din Bologna, din 1 octombrie 2017)

Apelul Caritas România care s-a auzit în toate bisericile catolice din țară, a avut un ecou puternic, 
mișcând inimile credincioșilor și ale oamenilor de bunăvoință. Acest spirit de solidaritate concretizat 
prin ofertele generoase în scopul ajutorării semenilor noștri afectați în urma atâtor cataclisme sau 
situații de conflict dar și competența specialiștilor de la nivel național și local, au plasat Confederația 
Caritas România printre actorii importanți în marea familie Caritas Internationalis. 

Broșura de față vrea să ofere un mic rezumat al implicării Caritas în zonele cele mai afectate în 
ultimii ani de efectele dezlănțuirii naturii. Răsfoind aceste pagini veți constata pe de o parte cum 
Dumnezeu continuă să săvârșească minuni cu puținul pe care fiecare dintre noi îl oferă, iar pe de 
altă parte modul sublim în care Domnul lucrează atunci când specialiștii și voluntarii din familia 
Caritas își coordonează eforturile în slujirea aproapelui.

Îmi exprim recunoștința față de toți cei care au contribuit direct sau indirect, material sau spiritual la 
construirea lanțului solidarității și carității, venind în sprijinul atâtor persoane, semeni de-ai noștri, 
orientându-i spre noi speranțe în momentele cele mai dificile din viața lor. Aceste exemple de 
bune practici ne întăresc  convingerea că numai lucrând împreună, folosind aceleași instrumente 
ale carității și profesionalismului, așa cum o dovedesc și situațiile ilustrate în aceste pagini, lanțul 
solidarității și al iubirii semenilor nu se va întrerupe niciodată.

PR. EGIDIU CONDAC, 

PREȘEDINTE CONFEDERAȚIA CARITAS ROMÂNIA

Introducere
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Situațiile de urgență și crizele umanitare, inclusiv 
dezastrele naturale și crizele provocate de om 
(războaie și conflicte violente, criza refugiaților etc.) 
afectează un număr din ce în ce mai mare de oameni 
și comunități din întreaga lume, provocând moarte, 
suferințe, distrugerea resurselor și a mijloacelor de 
subzistență, devenind un obstacol major pentru 
dezvoltarea umană și eradicarea sărăciei.

Pe plan internațional, schimbările climatice și numărul 
tot mai mare de comunități care locuiesc în locuri 
vulnerabile contribuie la numărul mare de persoane 
afectate în mod direct de dezastre și în creșterea 
pierderilor economice. Războaiele și conflictele armate 
(Siria și Orientul Mijlociu, Sudanul de Sud, Ucraina și 
multe altele) au provocat suferință pentru sute de mii 
de oameni și mulți dintre ei și-au părăsit casa și chiar 
țara.

Din anul 2005, Confederația Caritas România se implică 
în mod activ în programe de asistență umanitară pe 
plan internațional. În urma Tsunami-ului din Oceanul 
Indian, Confederația Caritas România a organizat 
prima colectă pe plan național și a finanțat proiecte de 
asistență umanitară și de reconstrucție în Sri Lanka și 
în India.

Prin programele umanitare pe plan internațional, 
Confederația Caritas România își manifestă 
solidaritatea cu oamenii și comunitățile cele mai 
vulnerabile în fața dezastrelor și conflictelor, așa cum 
și organizațiile Caritas din România au beneficiat 
mulți ani (și beneficiază în continuare) de solidaritatea 
organizațiilor partenere din alte țări.

Confederația Caritas România face parte din rețeaua 
Caritas Internationalis cu peste 160 de organizații 
umanitare membre. La nivel global, Confederația 
Internațională Caritas este cel mai mare actor non-
guvernamental în domeniul ajutorului umanitar. Unul 
dintre cele mai puternice puncte forte pentru Caritas 
este prezența în aproape toate părțile lumii. Deoarece 
Caritas se află deja pe teren, acționează rapid și 
eficient pentru a oferi alimente și adăpost, apă curată 
și canalizare. Caritas are deja rețelele și parteneriate 
pentru a oferi asistență medicală și consiliere celor 
afectați și lipsiți de îngrijire.

Reacția la criza umanitară la nivel local, național și 
internațional, dar și sprijinirea unei mai bune pregătiri 
și reziliență pentru situații de urgență se numără 
printre principalele domenii de activitate ale rețelei 
internaționale Caritas, coordonată de secretariatul 
Caritas Internationalis din Roma și în caz de criză mai 
mică, la nivel european, de Caritas Europa la Bruxelles.

Potrivit Caritas Internationalis, “Caritas împărtășește 
misiunea Bisericii Catolice de a sluji pe cei săraci și 
de a promova caritatea și justiția în întreaga lume. 
Caritas răspunde practic la crize umanitare, cum ar fi 
dezastrele naturale, conflictele și efectele schimbărilor 
climatice. Salvăm vieți, ameliorăm suferința și ajutăm la 
reconstruirea mijloacelor de trai și a comunităților pe 
termen lung. Acest lucru permite femeilor și bărbaților 
din cele mai sărace și mai vulnerabile comunități să 
supraviețuiască și să se recupereze din criză și să 
trăiască într-un mediu sigur.”

În implementarea programelor de asistență umanitară, 
Confederația Caritas România se ghidează după 
principiile umanitare de bază:

• Umanitatea: Suferința umană trebuie abordată/
adresată oriunde apare. Scopul asistenței umanitare 
este protejarea vieții și a sănătății precum și asigurarea 
respectului pentru ființa umană.

• Imparțialitatea: Acțiunea umanitară trebuie 
realizată excluziv pe bază nevoilor, acordând prioritate 
cazurilor celor mai urgente de suferință și fără nici 
o diferențiere pe bază de naționalitate, rasă, sex, 
credință religioasă, clasă sau opinie politică.

• Independența: Acțiunea umanitară trebuie să fie 
autonomă de obiective politice, economice sau militare 
pe care oricare actor poate să le urmărească referitor 
la regiuni unde acțiunea umanitară este implementată.

• Neutralitatea: Actorii umanitari nu trebuie 
să adopte o poziție în ostilități sau să se implice în 
controverse de natura politică, rasială, religioasă sau 
ideologică. 
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Ajutoare umanitare

O criză umanitară (sau „dezastru 
umanitar“) este definită ca un eveni-
ment singular sau o serie de eveni-
mente care amenință o comunitate 
sau un grup mare de oameni în ceea 
ce privește sănătatea, siguranța sau 
bunăstarea.
O criză umanitară poate fi provocată 
de un pericol natural (cum ar fi cu-
tremure sau inundații) sau dezastre 
provocate de om, ca accidentele eco-
logice sau conflictele armate. Vorbim 
despre o criză umanitară atunci când 
resursele disponibile la nivel local nu 
sunt suficiente pentru a răspunde 
crizei și când răspunsurile naționale 
și internaționale sunt necesare în 
astfel de evenimente.
Ajutorul umanitar răspunde unei 
crize umanitare și intenționează să 
salveze vieți, să atenueze suferința 
și să mențină demnitatea umană în 
timpul și după crizele provocate de 
om și dezastrele cauzate de peri-
colele naturale.

Reducerea riscului 
de dezastre

Prin reducerea riscului de dezastru 
înțelegem conceptul și practica 
minimizării vulnerabilităților 
și a riscurilor de dezastre ale 
comunităților și societăților, pentru 
a evita (prevenirea) sau pentru a 
limita (atenuarea și pregătirea) 
impactului negativ al pericolelor.
În timp ce reducerea riscului de de-
zastru este o abordare largă care 
include măsuri la toate nivelurile 
unei societăți, Caritas România se 
concentrează asupra programelor 
comunitare de reducere a riscu-
rilor de dezastre care vizează 
consolidarea capacităților comu-
nităților și mobilizarea resurselor 
proprii ale comunității pentru a le 
face mai rezistente la pericolele la 
care sunt supuse.

Formare pentru 
partenerii noștri
În cazul unei crize umanitare, 
organizațiile Caritas sunt chemate 
să răspundă rapid și în mod 
profesionist. Astfel, Confederația 
Caritas România se implică 
în programe de dezvoltarea 
capacităților în asistența umanitară 
ale organizaților Caritas din 
regiunea de Europa de sud-est, dar 
și în Asia, participând la programe 
internaționale cu finanțare de la 
Uniunea Europeană.
În cadrul acestor programe, 
Confederația Caritas România oferă 
cursuri de formare, consultanță și 
publicații despre subiecte relevante 
pentru implementarea programelor 
de asistență umanitară.

Domenii de activitate
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Colecte
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Din 2005, Confederația Caritas România, 
în parteneriat cu Conferința Episcopilor 
Catolici din România și cu organizațiile 
Caritas diecezane/eparhiale, a organi-
zat colecte în bisericile catolice pentru 
strângerea fondurilor necesare finanțării 
proiectelor de asistență umanitară și de 
reabilitare în urma crizelor umanitare 
majore. 

Colecta Anul Proiect Suma (EUR)
Tsunami Oceanul Indian 2005 Asistență de urgență – Sri Lanka 56.820

Reconstrucție case de locuit - India 150.000

Myanmar – Ciclon Nargis 2008 Construcția unui adăpost de urgență și centru pentru copii 60.000

Haiti – Cutremur 2010 Cămin social „Saint Vincent de Paul” 50.000

Program prevenire epidemiei de holera 50.000

Reabilitare surse de subsistentă 100.000

Inundații în Ungaria și Albania 2010 Reabilitare de case in Ungaria 75.850

Reabilitare agricultura 40.000

Filipine – Taifun Haiyan 2013 Dotare școli 14.600

Reabilitare agricultura 107.908

Inundații Serbia/Bosnia 2014 Rechizite școlare 10.342

Reabilitare agricultura in Serbia 36.750

Reducerea riscului de dezastre 31.000

Cutremur Nepal 2015 Ajutoare de urgența 30.000

Reconstrucția școala 80.000

Siria 2017 Ajutoare de urgența Alep 25.000

Asistența pentru refugiați intern – Tartous 70.000

Ucraina 2018 Acces la apă potabilă pentru populația din zona de conflict 40.000

Cantină socială Mariupol 2.580

Total 1.030.850



Centre comunitare pentru 
copiii mici

Acest proiect a venit în sprijinul copiilor mici (între 0 și 
5 ani), părinților și comunităților întregi.

Proiectul a inclus construcția clădirilor și funcționarea 
unui centru de îngrijire și dezvoltare pentru copiii mici 
precum formare pentru educatoare; facilitatori pentru 
părinți și conducătorii comunității.

Copiii între 3 și 5 ani vin zilnic la centru pentru a 

participa la un program de grădiniță. Centrul are o 
capacitate de 40 de copii care sunt supravegheați de 
către două educatoare.

Copiii mai mici sunt sprijiniți acasă. Facilitatorii pentru 
părinți vizitează în mod regulat familiile lor și discută 
cu părinții despre educația și creșterea copiilor.

Clădirea centrului, pe lângă găzduirea programelor 
pentru copii, are și alte scopuri: aici se organizează 
programe de dezvoltare a comunității și pregătirea 
pentru catastrofe. În caz un inundație, clădirea 
servește ca adăpost de salvare pentru toată populația 
satului.

Suma finanțată: 60.000 EUR

Sri Lanka
Caritas Sri Lanka (SEDEC) a început să implementeze 
programe de asistență pentru comunitățile afectate 
imediat după producerea catastrofei. Caritas Sri 
Lanka s-a ocupat de peste 50.000 de familii, care au 
pierdut casele, bunurile personale și resursele eco-
nomice. Oamenii au fost cazați în tabere, unde au fost 
aprovizionați cu alimente, materiale igienico-sanitare, 
materiale pentru un adăpost provizoriu, dar și echipa-
mente pentru pregătirea meselor sau haine. În plus, 
Caritas s-a ocupat de consilierea psihologică a vic-
timelor.S

Suma finanțată: 56.820 EUR

India
După depășirea perioadei acute a început faza de 
reconstrucție și reabilitare. Caritas India, cu sprijinul 
partenerilor din rețeaua Caritas Internationalis, a im-
plementat programe de reabilitare și reconstrucție în 
mai multe zone de-a lungul coastei afectate.  

Confederația Caritas România a sprijinit un program 
de reabilitare în Pondicherry în sudul Indiei.

În cadrul programului, 50 de familii de pescari au fost 
sprijiniți să-și recapăte o viață independentă și în dem-
nitate.

Fiecare familie a primit o casă de aprox. 45 mp 
rezistentă la inundații și cutremure. Dacă familia a 
dorit o casă mai mare, construcția a putut fi extinsă cu 
mijloace proprii. Casele au fost construite pe terenuri 
la o distanța sigură de la mare.

Pe lângă casele de locuit, și sursele de subzistență ale 
familiilor au fost refăcute. Câte 5 pescari au primit o 
barcă cu motor şi un set de plase de pescuit.

O parte a sprijinului a fost sub formă de credit, care 
trebuie restituit în rate mici. Din sumele restituite a 
fost constituit un fond care stă la dispoziția pescăriilor 
pentru alte echipamente.

Programul a fost implementat de organizația noastră 
parteneră – Caritas India – care are o vastă experiență 
în derularea programelor de ajutorare pentru victime 
catastrofelor.

Suma finanțată:  150.000 EUR

Solidaritate pe plan internațional
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Tsunami din Oceanul Indian

În data de 26 decembrie 2004 un cutremur subacvatic cu o 
magnitudine de 9,3 grade Richter (al doilea ca mărime din 
lume înregistrat până în prezent) a zguduit oceanul Indian. 
Cutremurul a provocat un Tsunami care a ucis peste 230.000 
de oameni şi alte câteva mii de persoane au pierdut toate 
proprietățile lor. Țările cele mai afectate au fost Indonezia, Sri 
Lanka, India și Thailanda.

Myanmar – Ciclon Nargis

La începutul lunii mai, ciclonul Nargis a devastat zone importante din Myanmar. Conform 
cifrelor oficiale, aproximativ 85.000 de persoane au murit și sute de mii de oameni au rămas 
fără adăpost și sursele de subzistență: recoltele (în primul rând, orez), dar și echipamentele 
de pescuit. Au fost distruse sau grav avariate 2.400 de școli.



Căminul „Saint Vincent de 
Paul” în Leogane

Înainte de cutremur Centrul Social „Saint Vincent de 
Paul” a avut 12 clădiri – dormitoare, dispensar medi-
cal, spălătorie, bucătărie, farmacie și o școală. 130 de 
persoane în vârstă, respectiv persoane cu dizabilități 
psihice și fizice, trăiesc permanent în centru, îngrijiți 
de aproximativ 40 de angajați. În mare majoritate sunt 
persoane din familii foarte sărace sau care nu au pe ni-
meni care să aibă grijă de ei. 400 de copii frecventează 
grădinița și școala centrului.

În urma cutremurului, în căminul „Saint Vincent de 
Paul” 12 persoane au murit. Toate clădirile au fost grav 
avariate sau distruse.

Caritas Romania a sprijinit reconstrucția centrului, 
astfel că beneficiarii centrului, persoane în vârstă, 
persoane cu dizabilități și elevi, se bucură din nou de 
condiții decente și sigure de trai.

Suma finanțată: 50.000 EUR 

Program de prevenire a          
epidemiei de holeră

Centrul medical „Marie Jean” din Leogane este susținut 
de Caritas și oferă servicii medicale de bază pentru 
populația din Leogane. Centrul s-a implicat cu un pro-
gram special în prevenirea răspândirii holerei.

20 de „promotori de sănătate” ai centrului au lucrat 
zilnic în cinci tabere de sinistrați unde explică pentru 
oameni reguli de bază pentru prevenirea holerei, dis-
tribuie tablete dezinfectante pentru apă și depistează 
cazuri noi de holeră care sunt trimise imediat la centre 
de tratament.

În două tabere, Caritas a construit 14 grupuri sanitare 
cu câte 5 WC-uri. De asemenea, au fost achiziționate 
medicamentele necesare pentru tratarea holerei.

Suma finanțată: 50.000 EUR

Reabilitarea resurselor de 
subzistență

Satele Bongnotte şi Fayette, situate în zona cea mai 
afectată de cutremur, sunt locuite în total de 970 de 
familii. Cele două sate au un potențial mare pentru 
agricultură (cultivarea legumelor și fructelor, dar și 
pentru creșterea animalelor), dar se confruntă și 
cu probleme serioase: pe lângă pagubele făcute de 
cutremur, satele sunt expuse inundațiilor și uraganelor.

Caritas a implementat în cele două sate un proiect 
pentru refacerea surselor de subzistență și de 
dezvoltare comunitară. Agricultorii au participat la 
cursuri de formare despre metode mai eficiente de 
creșterea animalelor și de cultivarea pământului. 
Caritas i-a sprijinit cu animale (capre), semințe și unelte 
pentru agricultură.

Alte familii care se ocupă cu mici afaceri (în primul 
rând, vânzători ambulanți), au participat la cursuri și au 
primit și un suport material pentru pornirea afaceri.

Suma finanțată: 100.000 EUR 

Cutremur în Haiti - 2010

În data de 12 ianuarie 2010 un cutremur devastator a lo-
vit Haiti, unul dintre cele mai sărace state ale lumii. Con-
form cifrelor oficiale, peste 220.000 de oameni au murit, 
iar 300.000 au fost răniți. 1,3 milioane de persoane au 
rămas fără adăpost. Au fost distruse clădirile publice (in-
clusiv palatul prezidențial și catedrala din capitala Port-
au-Prince), școli și spitale, drumuri și poduri.

De asemenea, în urma cutremurului a izbucnit o epide-
mie de holeră. Peste 700.000 de persoane s-au infectat 
și 8.000 de persoane nu au supraviețuit.

Solidaritate pe plan internațional
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Inundații în Ungaria – 2010

În luna mai 2010, ploi torențiale au provocat inundații de amploare în nord-estul Ungariei. 4.700 familii 
au trebuit să plece din casele lor. 700 de case au fost distruse sau au devenit nelocuibile.

Caritas Ungaria s-a implicat în reabilitarea și reconstrucșia caselor din mai multe sate, între care și Szendrőlád (jud. 
Borsod-Abaúj-Zemplén). După ce toate familiile afectate au fost vizitate de un asistent social și un arhitect, 90 de 
case au fost alese pentru programul de reabilitare derulat de Caritas. Arhitectul a stabilit necesarul de materiale 
de construcție pentru fiecare familie. O echipa Caritas a monitorizat tot procesul de reconstrucție și a oferit consul-
tanță tehnică și socială.

Suma finanțată: 75.850 EUR

Inundații în Albania - 2010

La sfârșitul anului 2010 zone extinse din nordul Albaniei au rămas inundate. Aproximativ 15.700 
de persoane au fost evacuate și mii de case au fost avariate.

Localitatea cea mai afectată a fost comuna Dajc, la aproximativ 20 km sud-vest de orașul Shkodra. Pagubele cele 
mai mari s-au produs la case, dar mai ales în agricultură. Multe familii și-au pierdut animalele, în primul rând vaci, 
care sunt principala lor sursă de venit.

Confederaţia Caritas România a sprijinit un program implementat de Caritas Albania care a venit în sprijinul agricul-
torilor: Au fost achiziţionate 100 de vaci pentru familiile cele mai afectate din Dajc.

Suma finanțată: 40.000 EUR

Solidaritate pe plan internațional
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Surse de subzistență pentru 
agricultură

Agricultura este sursa 
principală de venit pentru 
cele mai multe familii din 
zone rurale în Filipine. În 
zonele joase (în apropierea 
coastei) terenurile sunt 
cultivate cu orez – alimentul 
de bază în Filipine. Taifunul 
a distrus culturile de orez, dar și sămânța pentru 
următoarea perioadă de cultivare și uneltele agricole. 
În zonele de dealuri, cultura principală este cocosul. 
În multe sate, plantațiile de cocos au fost distruse în 
totalitate. 

Caritas România a sprijinit un program destinat 
agricultorilor din insula Samar care a avut trei 
componente principale:

(1) Sprijin pentru cultivatorii de orez:  487 familii din 
4 sate au fost sprijinite în reluarea activităților de 
creștere de orez. Beneficiarii au participat la mai multe 
sesiuni de formare în care au învățat metode mai 
eficiente și ecologice de cultivare a orezului, și au primit 
semințe pentru un nou sezon de cultivare, precum și 
uneltele necesare.

(2) Sprijin pentru agricultorii din zonele de dealuri: 
80 de femei din două sate au beneficiat de această 
componentă. Au participat la sesiuni de formare în 
care au învățat metode noi de creștere a legumelor și 
au primit semințele și uneltele necesare. În fiecare sat 
a fost organizată o grădină demonstrativă.

(3) Reducerea riscului de dezastre: Beneficiarii 
componentelor (1) și (2) au participat la activități de 
reducerea riscului de dezastre. Împreună au pregătit 
hărțile de risc și au organizat întâlniri cu reprezentanții 
administrației și cu alte ONG-uri. Au fost organizate 
activități educaționale pentru copii și în fiecare 
comunitate a fost dezvoltat un plan de acțiune.

Suma finanțată: 93.308 EUR 

Taifunul Haiyan – Filipine 2014

Taifunul Haiyan care a lovit Filipine în data de 8 noiem-
brie 2013 cu viteza vântului de până la 300 km/h, a lăsat 
pagube uriașe în mari zone ale țării. 

Aproximativ 13 milioane de persoane au fost direct afec-
tate. Taifunul a ucis peste 6.000 de persoane și a distrus 
aproximativ 500.000 de case, astfel 4 milioane de per-
soane au rămas fără adăpost.

Solidaritate pe plan internațional

10



Proiect: Suport pentru         
începutul anului școlar

Pentru a începe noul an școlar cu succes (și pentru a 
face un pas important spre o viață normală), copiii din 
zonele inundate au nevoie de ghiozdane, rechizite și, în 
unele cazuri, de încălțăminte. 

70 de copii afectați de inundații din Bosnia și 
Herzegovina și 100 din Serbia au primit toate 
echipamentele și rechizitele necesare pentru începerea 
noului an școlar.

Suma finanțată: 10.342 EUR

Proiect: Suport pentru        
agricultură

Prin acest proiect agricultorii din 
Serbia au fost sprijiniți să înceapă 
din nou activitățile agricole 
și astfel să asigure veniturile 
necesare pentru familiile lor. 
Familiile beneficiare au primit 
semințe, unelte, animale 
domestice și materiale pentru a-și reconstrui serele 
distruse.

Suma finanțată: 36.750 EUR 

Proiect: Reducerea riscului 
de dezastre în Serbia
Prin acest proiect comunitățile locale din Serbia aflate 
în zone expuse riscului de inundații, dar și de alte 
catastrofe naturale, au fost sprijinite să se pregătească 
pentru astfel de evenimente. 

În activitățile proiectului au fost implicate și autoritățile 
locale, dar și școlile din comunitățile participante. 

Suma finanțată: 31.000 EUR

Inundațiile din Serbia și Bosnia & Herțegovina

În luna mai 2014, cele mai puternice ploi din ultimii 120 de ani (de fapt de când există măsurăto-
rile meteorologice în această regiune) au provocat inundații catastrofale în Serbia și în Bosnia 
și Herțegovina. Sute de mii de oameni au pierdut tot ce aveau. În Bosnia, un sfert din populația 
totală a fost afectată de inundații. Zeci de mii de oameni au fost evacuați, aproximativ 100.000  
de case, dar și 230 de școli și spitale sau policlinici au fost avariate sau distruse. În ambele țări, 
zeci de oameni au murit din cauza inundațiilor.

Solidaritate pe plan internațional
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Ajutor de urgență

Caritas Nepal au fost ală-
turi de persoanele afectate 
din primele momente ale 
dezastrului și a început 
imediat să distribuie aju-
toare din stocuri proprii și 
să ofere adăposturi. Între 
timp echipe Caritas din mai multe țări au sosit în Nepal 
și au sprijinit Caritas-ul local la derularea activităților de 
ajutorare.

Ajutoare care nu au putut fi procurate pe plan local, au 
fost aduse cu avionul din Europa, SUA și Australia. Echi-
pele Caritas au distribuit pachete cu alimente pentru 
mii de familii. Au fost distribuite pachete cu recipiente 
pentru apă (găleți) și pături. De asemenea, victimele 
au primit kituri de igienă și explicații privind utilizarea 
acestora. Aproximativ 200.000 de persoane au benefi-
ciat de ajutoare oferite de Caritas.

Suma finanțată: 30.000 EUR

Reconstrucție de școli

Pe lângă case de locuit, cutremurul a distrus și multe 
școli din Nepal, lăsând astfel mii de copii fără posibili-
tatea de a participa la educație.

Caritas România a finanțat 
reabilitarea unei școli în zona 
Sindhupalchowk. Lucrările 
includ reabilitarea a 30 săli 
de clasă  care au fost parțial 
distruse. A fost nevoie de fo-
losirea unor metode de con-
strucție rezistente la cutremur.  

La construirea și reabilitarea școlilor au fost implicații 
părinții copiilor care au fost instruiți de către o echipă 
calificată, experți în metode de construcție rezistente la 
cutremur.

În plus, pentru a oferi standardele de igienă adecvate, 
au fost reconstruite 5 grupuri sanitare și 5 sisteme de 
alimentare cu apă. 

Suma finanțată: 80.000 EUR

Solidaritate pe plan internațional

Cutremur în Nepal – 2015

În data de 25 Aprilie un cutremur de magnitudine 
7,8 (și urmat de mai multe replici puternice) a 
provocat pagube imense în Nepal. Au murit peste 
8.800 de persoane și 22.300 au fost rănite. Conform 
informațiilor transmise de Organizația Națiunilor 
Unite, peste 8 milioane de oameni au fost afectați 
de acest eveniment. Sute de mii de case au fost 
avariate sau distruse. Milioane de persoane au 
avut nevoie de ajutoare de bază inclusiv alimente, 
adăposturi provizorii și servici medicale.
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Refugiați intern în Tartous - 
Suport în Tartous 

Orașele Tartous și Mashta Al Helu se află în zona de 
coastă Mediterană a Siriei. Această zonă nu este direct 
afectată de război, dar peste 200.000 de refugiați 
interni au găsit acolo un adăpost temporar.

Caritas Siria este prezentă în această zonă alături 
de persoanele cele mai vulnerabile. Prin acest 
proiect, 560 de familii au beneficiat de asistență 
financiară pentru chirie; 435 de studenți au primit 
suport educațional, 276 pacienți ajutoare medicale. 
784 familii au beneficiat de produse alimentare și 
produse nealimentare (detergenți, lapte și scutece). 
De asemenea, a fost derulat un program de dezvoltare 
comunitară la care participă în primul rând femei.

Suma finanțată: 70.000 EUR

După asediu - Ajutor pentru 
Alep
În orașul Alep, timp de 
mai mulți ani au avut 
loc altercații violente 
între armată siriană și 
forțele de opoziție. Peste 
300.000 de oameni au 
fost forțați să plece din 
oraș în căutare unui loc 
mai sigur. Mai multe cartiere au fost distruse aproape 
în întregime.

Prin proiectul implementat de partenerul local Caritas 
Siria și finanțat de mai multe organizații Caritas din 
toată lumea, între care și Caritas România, peste 
15.000 de persoane vulnerabile au beneficiat de 
ajutoare precum alimente, apă potabilă și servicii 
medicale. Peste 700 de copii au fost asistați în a-și 
continua educația școlară. Alte familii au fost sprijinite 
să-și repare locuințele avariate sau să-și închirieze un 
adăpost. 

Caritas Siria este prezentă direct în Alep prin două 
birouri locale, cu echipe de specialiști, dar și prin 
voluntarii organizației care ajung și la cele mai 
vulnerabile familii din acest oraș.

Suma finanțată: 25.000 EUR

Solidaritate pe plan internațional

Războiul din Siria - 2017

Din anul 2011, Siria este devastată de război. Peste 
11 milioane de oameni din această țară au fost alun-
gați din locuințele lor și trăiesc astăzi fie ca refugiați 
interni în zonele mai sigure din Siria, fie ca refugiați 
în alte țări - aproximativ 5 milioane de oameni au 
plecat din Siria de la începutul războiului. Astăzi 13,5 
milioane de oameni în Siria, între care 6 milioane de 
copii, au nevoie de asistență umanitară.
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Siria – Alep: După asediu

”Nu îmi fac griji pentru mâncare, apă sau casă, 
toate pot fi rezolvate într-un fel sau altul. Ce îmi 
doresc eu cel mai mult este ca fiica mea să umble 
și să se joace din nou ca și ceilalți copii”, a spus 
mama lui Amal, când a povestit celor de la Cari-
tas Siria despre cum și-a pierdut fiica ei un picior. 
Amal a fost rănită foarte serios, când o grenadă a 
lovit casa în care locuia, forțând medicii să ampu-
teze piciorul drept.

„M-am dus la Caritas și am întrebat dacă pot să 
mă ajute. Când o angajată m-a anunțat că mă va 
suna peste două zile, am crezut că așa este modul 
lor de a refuza să mă ajute. Dar acea angajată m-a 
sunat după două zile și am simțit cea mai mare 
bucurie în viața mea. M-a informat că fiica mea va 
avea o proteză!”

Biroul Caritas din zona „Jabal Badro” în Alep a 
ajutat-o pe fetiță să primească o proteză. Amal a 
revenit la o viață normală. Acum poate să meargă 
din nou la școală și să se joace cu prietenii ei.

Suport pentru persoane cu probleme medicale 
este unul din cele mai importante programe 
implementate de Caritas Siria în Alep. Caritas 
a finanțat intervențiile chirurgicale sau a plătit 
medicamentele necesare pentru peste 1400 de 
persoane.

O altă preocupare importantă pentru echipele 
Caritas din Alep sunt pregătirile pentru iarnă. În 
curând temperaturile vor scădea sub zero grade 
și multe familii nu sunt pregătite pentru această 
perioadă dificilă. Caritas Siria a sprijinit 1800 fa-
milii cu vouchere pentru îmbrăcăminte și încălță-
minte de iarnă. De asemenea Caritas a distribuit 
pături și covoare.

Caritas România a acordat un sprijin financiar de 
25.000 EUR pentru programele implementate de 
Caritas Siria în Alep. Suma provine din colecta 
organizată în 19 februarie 2017. 

Filipine - imediat după        
dezastru...

“Există distrugeri peste tot și victimele au nevoie 
disperată de orice”, spune pr. Edwin Gariguez, 
secretar executiv la Caritas Filipine - NASSA, după 
vizitarea satelor distruse din provincia Leyte greu 
lovită de taifunul Haiyan.

“Caritas trebuie să intensifice distribuția de 
produse alimentare și de materiale pentru 
adăposturile temporare. Mobilizarea Bisericii 
și solidaritatea diecezelor învecinate și a 
organizațiilor Caritas din întreaga lume ne-au 
făcut încrezători că vom fi în măsură să facem 
față provocărilor din această situație de urgență”, 
continuă relatarea.

În Ormoc, majoritatea caselor au fost distruse, iar 
oamenii încă încearcă să salveze materiale de la 
casele lor, astfel încât să-și poată construi adăpos-
turi temporare.

Demetria Omega este una dintre victimele tai-
funului din Ormoc. În taraba ei care conține 
câteva fructe și legume și înconjurată de nepoți, 
vorbește despre experiența sa traumatizantă.

“Când a lovit taifunul, am crezut că o să murim”, 
a spus ea. “Toate casele zburau pe-afară și a fost 

Relatări - proiecte colecte
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Relatări - proiecte colecte
extrem de dificil pentru mine, fiul meu și nepoți să 
ne protejăm. Casa mea a fost în spatele meu, iar 
acum nu a mai rămas nimic. În primul rând avem 
nevoie de mâncare și apoi de mijloacele necesare 
pentru a construi un adăpost.” 

“Nu putem doar să stăm și să nu facem nimic. Am 
reușit să obțin un mic împrumut de 25 de dolari 
și am înființat aceasta taraba de fructe și legume. 
Sper că voi putea să-mi întrețin familia să facă față 
la dezastru. Este important să am ocupație și să 
fac tot ce pot pentru nepoții mei“, a spus ea.

În timp ce distrugerea din Ormoc este 
substanțială, în Tacloban este chiar mai mare, mai 
ales în localitatea Palo. “Când mă uit pe fereastra 

casei mele avariate, 
arată ca o vale a morții”, 
spune Monseniorul John 
Du, Arhiepiscop de Palo, 
una din localitățile cele 
mai afectate de taifunul 
Haiyan în provincia Leyte.

“În Palo, 95% din clădiri au dispărut. Îngropăm 
cadavrele la periferia parohiilor. Totul lipsește, 
deși ajutorul pentru victime este bine organizat și 
distribuim produse alimentare și materiale astfel 
încât adăposturile temporare pot fi construite 
rapid”, explică episcopul.

Caritas România a finanțat programe în Filipine cu 
suma de 107.908 EUR. Suma provine din colecta 
organizată în 8 decembrie 2013.
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Albania – depozit de             
furaje

Grupul de voluntari din Dajc a amenajat și organizat 
un depozit de furaje la un loc ferit de inundații. Toți 
membrii comunității donează în fiecare toamnă o parte 
mică din recolta de furaje pentru animale. În cazul unei 
inundații (evenimente destul de frecvente, mai ales în 
timpul iernii), furajele sunt distribuite la cei afectați și 
asigură supraviețuirea animalelor pâna la sosirea altor 
ajutoare.

Bulgaria – o școală             
mai sigură

Echipa din Dolno Ezerovo, formată în primul rând din 
părinții elevilor de la școala locală și câteva cadre didac-
tice, au implementat un program de pregătire a școlii și 
a elevilor pentru inundații (școala se află într-o zonă de 
risc). Elevi au participat la activități de formare folosind 
caietul de lucru publicat în cadrul proiectului, împreună 
cu pompierii s-a dezvoltat un nou plan de evacuare 
pentru școală și la finalul proiectului, toată școala a 
participat la un exercițiu de evacuare.

Acest proiect regional a fost coordonat de Confederația 
Caritas România și implementat în parteneriat cu orga-
nizații Caritas din Albania, Bulgaria, Kosovo și Serbia. 
Finanțatorii proiectului au fost organizații Caritas din 
Franța, Germania și Spania.

Proiectul a avut două componente: Dezvoltarea ca-
pacităților organizaților Caritas din sud-estul Europei 
în domeniul de reducerea riscului de dezastre și im-
plementarea proiectelor pilot în mai multe comunități 
locale în zonă.

Confederația Caritas România a acționat ca un centru 
de resurse pentru celelalte organizații participante. 
Echipa CCR a organizat mai multe sesiuni de training 
pentru partenerii de proiect și a sprijinit echipele locale 
de implementare în timpul vizitelor de suport în toate 
localitățile unde au fost implementate proiecte pilot.

De asemenea echipa CCR a pregătit și publicat mai 
multe materiale folosite direct în implementarea activi-
tăților locale, de exemplu un caiet de lucru pentru copii, 
un plan familial pentru situații de urgență și un manual 
despre programe de reducerea riscului de dezastre, 
bazat pe rezultatele proiectului.

Pe plan local, echipele de proiect din fiecare țară au 
implementat proiecte de reducerea riscului de dezastre 

urmând o metodologie stabilită în timpul cursurilor: Au 
fost formate grupuri de voluntari locali care s-au impli-
cat în evaluarea riscurilor din comunitatea lor. S-au dez-
voltat planuri de acțiune și voluntarii locali au participat 
în mod activ la programe de pregătire pentru situații de 
urgență. Măsurile concrete implementate includ pro-
grame educaționale pentru copii, exerciții de evacuare, 
cursuri de prim ajutor, întocmirea planurilor familiale 
pentru situații de urgență, campanii de informare și 
consultanță pentru familii în zone de risc.

Reducerea riscului de dezastre în Europa de sud-est (2010-2012)

Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Afacerilor 
Externe prin Programul de Asistență Oficială pentru 
Dezvoltare (RoAid) și implementat în ani 2014/2015 cu 
sprijinul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvol-
tare (UNDP) – Biroul regional pentru Europa și Asia 
Centrală.

Obiectivele proiectului au fost promovarea con-
cepției de reducerea riscului de dezastre în Georgia și 
pregătirea  comunității Tsintskaro din Georgia pentru a 

face față dezastrelor naturale.

Activitățile principale ale proiectului:

• Training: Echipa Caritas Georgia a participat la un 
curs de introducere în conceptul de Reducerea 
riscului de dezastre și identificarea cunoștințelor și 
capacităților locale, oferit de un expert de la Con-
federația Caritas România.
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Proiectul a fost implementat în perioada 2016-2017 în 
parteneriat cu Caritas Armenia și Caritas Georgia. 

Ambele țări s-au confruntat în trecut cu dezastre pre-
cum inundații, alunecări de teren și cutremure și riscul 
rămăne mare în continuare. În proiect au fost impli-
cate șase comunități aflate în situații de risc, câte trei 
din fiecare țară. Activitățile implementate bazate pe o 
abordare comunitară au urmărit identificarea riscurilor 
și a vulnerabilităților cu care se confruntă comunitatea 
dar și ce capacități au de a face față.

Echipele locale Caritas au vizitat toate comunitățile 
participante, au stabilit contacte cu autoritățile locale 
și au identificat posibilii colaboratori locali. S-au format 
echipe de voluntari care au fost pregătite pe parcursul 
sesiunilor de training. Grupurile au elaborat hărți de 
risc, au creat calendare sezoniere și un istoric al dezas-
trelor din trecut. De asemenea, au realizat interviuri cu 
membrii comunității.

Pe parcursul proiectului au fost dezvoltate mai multe 
materiale informative (Broșura familiei pentru in-
undații, cutremure și alunecări de teren; Planul de sigu-
ranță al clasei; Ghidul facilitatorului comunitar) pentru 
a fi folosite în campaniile de informare.

La școală, profesorii, împreună cu un membru al 
echipei Caritas, au organizat lecții de pregătire folosind 
broșurile familiale. Toate clasele participante au pregă-
tit, de asemenea, propriul plan de siguranță în clasă.

Acțiuni concrete precum construirea unui sistem de ca-
nalizare, dotarea școlilor din comunitățile implicate cu 
semne de evacuare, exercițiu de evacuare a școlii în caz 

de inundații, fixarea mobilierului pe perete sau curățar-
ea albiei râului, implementate în comunitățile partici-
pante  contribuie la creșterea capacităților acestora de 
face față și la reducerea riscului de dezastre.

Proiectul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe 
(MAE) din bugetul pentru asistență oficială pentru dez-
voltare (RoAid) și implementat cu sprijinul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) - Centrul 
Regional pentru Europa și Asia Centrală. 

• Identificarea riscurilor: Două echipe, una de adulți 
și un grup de tineri au participat la evaluarea riscu-
rilor. Au desenat o hartă de risc a comunității și au 
analizat principalele probleme folosind metoda 
arborelui problemelor. Procesul a fost sprijinit și de 
un expert local în hidrologie. Problemele identifi-
cate au fost inundații repetate după ploile puter-
nice primăvara, vulnerabilitatea sursei de apă pota-
bilă pentru populație și animale față de inundații și 
seceta, care afectează producția agricolă.

• Program de pregătire și prevenire: 120 de fa-
milii au elaborat propriile planuri de urgență. În 
pregătirea acestei activități, membrii grupului de 
inițiativă (adulții) au participat la un atelier de lucru 
oferit de facilitatorul Caritas.

De asemenea a fost adaptat și echipat un centru 
comunitar care în caz de inundații va servi ca adăpost 

pentru familii sinistrate.

Pe bază analizei efectuate, expertul local a elaborat un 
plan de măsuri tehnice pentru atenuarea efectelor in-
undațiilor. Comunitatea locală s-a implicat cu resursele 
proprii la realizarea primelor măsuri, de exemplu la 
reamenajarea pârâului care trece prin sat. 

În cadrul proiectului au fost editate mai multe publi-
cații în limba georgiană: un caiet de lucru pentru copii, 
o broșură informativă despre reabilitarea caselor în 
urma inundațiilor și un manual despre reducerea 
riscului de dezastre.
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Capacity Building în Europa de Sud-Est

Europa de sud-est este o zonă cu risc ridicat de de-
zastre naturale și toate țările sunt afectate în mod 
frecvent de inundații, alunecări de teren sau cutre-
mure. De multe ori, dezastrele nu respectă frontierele 
de stat (mai ales că în Europa de sud-est există multe 
state foarte mici) și necesită o colaborare între organi-
zații care răspund la astfel de evenimente.

Organizațiile Caritas din țările din Europa de sud-est 
s-au implicat în programe de asistență umanitară și din 
anul 2008 au înființat grupul regional SEECEG (South 
Eastern Caritas Emergency Group).

În cadrul acestui grup a fost dezvoltat proiectul 
regional pentru dezvoltarea capacităților organizațiilor 
Caritas din Europa de sud-est. Confederația Caritas 
România a fost responsabilă pentru coordonarea 
proiectului implementat în anii 2012-2014 și a 
asigurat un centru de resurse care a oferit programe 
de formare și de consultanță pentru organizațiile 
participante.

Participanții în proiectul finanțat de Caritas Austria, 
Belgia, Franța, Germania și Spania au fost organizațiile 
Caritas din Albania, Bosnia & Herțegovina, Bulgaria, 
Grecia, Kosovo, Muntenegru, România, Serbia și Turcia.

Proiectul a avut mai multe componente:

Au fost organizate cursuri de formare pentru coordo-
natori Caritas responsabili pentru asistenta umanitară, 
echipe naționale și echipe locale. Temele principale ale 
cursurilor au fost principii de bază în asistența uma-
nitară, informații despre principalele riscuri naturale, 
metode de evaluare a situației după dezastre, dezvol-
tarea programelor de intervenție și diferite metode 
concrete de sprijin pentru populația afectată (de exem-
plu ajutor alimentar).

În cadrul proiectului organizațiile participante au 
elaborat planuri pentru situații de urgență, în care au 
definit, în ce situații, cu ce resurse și cum va interveni 
Caritas, dacă se întâmplă un dezastru.

Confederația Caritas România a pregătit mai multe 
publicații care au fost traduse în limbile țărilor partici-
pante:

Pocket Guide „Assessment”: O broșură cu informații 
de bază despre evaluarea situației în urmă unui dezas-
tru.

Pocket Guide „Distribuția de alimente”: Un ghid 
despre organizarea programelor de ajutor alimentar.

„Casa v-a fost inundată!!! Ce faceți?”: Un ghid pentru 
familii afectate de inundații care descrie reguli de bază 
pentru întoarcerea într-o casă care a fost inundată 
(curățare și dezinfectare, combaterea mucegaiului, 
reparații, reguli de siguranță).

Manual: Un rezumat al informațiilor prezentate în 
cursurile de formare organizate în cadrul proiectului.

Toate publicațiile sunt disponibile pe situl Confeder-
ației Caritas România: http://caritasromania.ro/
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Proiectul TEACH

Proiectul TEACH (Asistență 
tehnică în domeniul 
ajutorului umanitar pentru 
organizațiile europene de 
caritate) implică 6 organizații europene Caritas din 
Austria, Republica Cehă, Irlanda, Marea Britanie și 
România, precum și Caritas Europa.

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea 
capacităților tehnice în domeniul ajutorului umanitar 
și al managementului voluntarilor a organizațiilor 
din consorțiu dar și a angajaților și voluntarilor 
care lucrează pentru Caritas. Finanțat de Comisia 
Europeană în cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru 
ajutor umanitar”, proiectul oferă partenerilor 
posibilitatea de a trece prin procesul de evaluare și 
elaborare a planurilor de acțiune în ceea ce privește 
respectarea cerințelor pentru standardele umanitare 
de bază.

Un alt aspect al proiectului reprezintă conștientizarea 
și informarea privind ajutorul umanitar care este o 
temă mai puțin cunoscută în țările din estul și centrul 
Europei, inclusiv România iar prin acest proiect 
partenerii de proiect vor avea ocazia de a face schimb 
de experiență în campanii de sensiblizare și să lucreze 
la strategii de comunicare și vizibilitate bazate pe 

experiențele proprii ale organizațiilor.

În acest sens, Caritas România organizează o caravană 
de informare în principalele orașe și ofere persoanelor 
interesate posibilitatea de a afla mai multe informații 
despre asistența umanitară și posibilități de implicare 
ca voluntar în acest domeniu.

Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” oferă 
cetățenilor și locuitorilor din Europa oportunitatea 
de a se implica pe termen lung în proiecte de 
ajutor umanitar, dintr-o gamă largă de medii și cu o 
diversitate de competențe și experiență profesională, 
să se implice în proiecte de ajutor umanitar, să sprijine 
furnizarea de ajutor umanitar în funcție de nevoile 
țărilor terțe și să se angajeze în activități de voluntariat, 
prin mobiliazare și voluntariat online. 

Inițiativa se concentrează pe consolidarea capacității 
Uniunii Europene de a acorda ajutor umanitar bazat 
pe nevoi, oferind sprijin profesional prin mobilizarea 
de voluntari calificați pentru persoanele în nevoie. În 
plus, urmărește să consolideze capacitatea și reziliența 
comunităților vulnerabile din țările terțe, prin punerea 
în aplicare a proiectelor comune între operatorii 
umanitari experimentați și organizațiile locale din țările 
terțe.

Mai multe informații: 
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteer_en

Capacity Building Europa în de Sud-Est

Proiecte PEACH 1 și PEACH 2

Proiectele PEACH („European-Asian Partnership 
for Building Capacities in Humanitarian Action II – 
Parteneriatul între Europa și Asia pentru dezvoltarea 
capacităților în acțiunea umanitară”) au ca scop 
dezvoltarea capacităților organizaționale și tehnice ale 
organizațiilor Caritas din opt țări din Asia care astfel vor 
deveni mai eficiente și profesioniste în eforturile lor în 
asistența umanitară, reducerea riscului de dezastre și 
managementul voluntarilor.

Proiectele PEACH sunt finanțate de Uniunea Europeană 
prin inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. 
Aplicantul principal și coordonatorul proiectului este 
Caritas Austria.

Obiectivele specifice ale proiectelor sunt:

• de a contribui la eforturile organizațiilor Caritas 
să lucreze mai eficient și sustenabil înainte, în timpul și 
după crize umanitare

• de a capacita organizațiile Caritas să 
implementeze programe de voluntariat bine 
coordonate pentru voluntari naționali și internaționali.

Proiectele sunt implementate de 12 organizații 

partenere din 12 țări (Austria, Bangladesh, Cehia, 
Filipine, India, Myanmar, Nepal, Pakistan, România, 
Indonezia, Mongolia și Thailanda). Proiectul PEACH 1 
a fost implementat din 2016 până în 2018, PEACH 2 
continuă să fie implementat până în 2020.

În cadrul proiectului PEACH 1, Confederația Caritas 
România a conceput și susținut un program de formare 
pentru coordonatorii Caritas din țările participante 
despre implementarea programelor de asistență 
umanitară și despre mecanismele de coordonare 
folosite în rețeaua Caritas. Pe urmă, acest program a 
fost replicat în toate țările participante.

De asemenea, Confederația Caritas România a publicat 
un ghid de introducere în asistența umanitară pentru 
voluntari.

În cadrul proiectului PEACH 2, Confederația Caritas 
România este responsabilă de componenta de 
reducere a riscului de dezastre. Specialiștii din Caritas 
România identifică modele de succes ale implicării 
voluntarilor în programe de prevenire a dezastrelor și 
de pregătire a comunităților, a facilitat un workshop 
cu toți partenerii din Asia și va publica un manual cu 
proiecte de succes și informații despre implicarea 
voluntarilor în programe de reducerea riscului de 
dezastre. De asemenea, Confederația Caritas România 
este implicată în dezvoltarea programelor de învățare 
online (e-learning). 

19



Str. Washington 38, sector 1
Bucuresti, România
Telefon: +40 21 230 40 13
Email: caritas@caritasromania.ro
www.caritasromania.ro
www.facebook.com/CaritasRomania

Acest material a fost publicat în cadrul proiectului TEACH (Asistenţă tehnică în domeniul ajutorului 
umanitar pentru organizaţiile europene de caritate). Proiectul implică 6 organizaţii europene Caritas din 
Austria, Republica Cehă, Irlanda, Marea Britanie şi România, precum şi Caritas Europa.
Cofinanţat de Comisia Europeană în cadrul iniţiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, proiectul 
are ca obiectiv general consolidarea capacităţilor tehnice în domeniul ajutorului umanitar şi al 
managementului voluntarilor a organizaţiilor din consorţiu dar şi a angajaţilor şi voluntarilor care 
lucrează pentru Caritas.

Acest document cuprinde activităţi în domeniul ajutorului umanitar, implementate cu ajutorul financiar al
Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest document sunt responsabilitatea autorului şi nu reprezintă
neapărat poziţia oficială a Uniunii Europene, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice 
utilizare a informaţiilor pe care acest document le conţine.


