Asociaţia Caritas
Bucureşti

CINE SUNTEM

Asociaţia Caritas Bucureşti a fost înfiinţată în 1990, cu scopul de a contribui la eradicarea
problemelor care afectează viaţa şi demnitatea fiinţei umane. Asociaţia oferă sprijin comunităţilor
defavorizate, persoanelor sărace, singure, bolnave, cu dizabilităţi, copiilor lipsiţi de ocrotire familială,
persoanelor aflate în situaţii critice, în spiritul respectului demnităţii şi potenţialului fiinţei umane.
Pe plan naţional şi internaţional, Asociaţia Caritas Bucureşti este un membru activ al
Confederaţiei Caritas România şi al COATNET (Coaliţia organizaţiilor creştine împotriva traficului de
persoane). Asociaţia Caritas Bucureşti este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca furnizor de servicii sociale.
Misiunea Asociaţiei Caritas Bucureşti este aceea de a transpune în practică doctrina
socială a Bisericii Catolice, fiind activă în acţiuni complexe de justiţie socială, prin programe sociomedicale şi educaţionale, programe destinate persoanelor defavorizate, sprijin în cazul dezastrelor
naturale, cooperare internaţională, fără a face discriminări de orice tip.
Viziunea Asociaţiei Caritas Bucureşti se inspiră din viziunea Caritas Internationalis, fiind
axată pe crearea unei civilizaţii a iubirii şi a solidarităţii. Asociaţia participă activ la dezvoltarea
societăţii civile româneşti şi se implică în combaterea sărăciei, a inegalităţii şi injustiţiei care frânează
dezvoltarea unei societăţi stabile şi durabile în România.

CE FACEM

Asociaţia Caritas Bucureşti sprijină anual peste 3.500 de persoane - cifră care variază în
funcţie de partenerii implicaţi şi de specificul fenomenului social abordat - acoperind aproximativ
30% din suprafaţa României, pe teritoriul a 17 judeţe din sudul şi sud-estul ţării şi Bucureşti. Toate
acţiunile caritabile întreprinse au în comun respectul şi încrederea în potenţialul fiinţei umane,
punând accentul pe evitarea asistenţialismului şi redarea demnităţii persoanei.

PROGRAME ÎN DERULARE
• Cantina socială
• Spălătoria socială
• Sprijin la distanţă pentru copii
• Casa Sfântul Ioan - centrul cu module de tip familial
• Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi
• Program de prevenire a traficului de persoane
• Farmacia socială
• Centrul de Îngrijire la Domiciliu
• Intervenţii în situaţii de urgenţă

ARIA DE ACOPERIRE

FARMACIA SOCIALĂ
Inițiativă pilot de dezvoltare a unor soluții alternative
pentru accesul la medicamente
Scurt istoric:
1990 - anul înființării organizației
• primirea de bunuri materiale inclusiv medicamente și materiale sanitare (forme vamale, depozitare,
distribuire, documente intrare-ieșire)
• organizarea unui punct de distribuire a ajutoarelor medicale
• formarea unui grup de medici, farmaciști, studenți la Facultatea de farmacie, voluntari (selectarea,
organizarea și distribuirea medicamentelor, materialelor sanitare, aparaturii medicale)
1991 - activitatea asociației se organizează pe domenii de intervenție: psihosocial, educațional,
medical, intervenții în situații de urgență
1992 - Farmacia socială devine proiect al asociației coordonat de o persoană angajată în acest sens
1995 - se achiziționează sediul Farmaciei sociale cu fonduri de la Caritas Vorarlberg din Feldkirch Austria
2002 - se obține acordul de funcționare de la Ministerul Sănătății
2010 - este preschimbat acordul de funcționare care este anual reînnoit și sunt făcute mențiuni
referitoare la anumite schimbări
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Inițiativă pilot de dezvoltare a unor soluții alternative
pentru accesul la medicamente
Scop: Creșterea speranței de viață și a calității vieții pentru persoanele aflate în diferite situații de
dificultate.
• de a răspunde nevoii unor persoane aflate în imposibilitatea urmării unui tratament medical adecvat
• de a sprijini spitale, asociații și instituții de ocrotire cu medicamente, materiale sanitare și aparatură
medicală
• de a forma studenții la Facultatea de farmacie, în vederea familiarizării cu activitatea unei farmacii
În prezent Farmacia socială funcţionează în baza Acordului de funcționare eliberat de Ministerul Sănătății Direcția Strategii și Politica Medicamentului.
Legislație: - Hotărârea Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- Hotărârea Guvernului nr. 15/1991 privind înființarea societăților farmaceutice -S.A.
- Legea farmaciei nr. 266/2008.
Buget anual: - Cheltuieli totale: 40.000 € din care 30.000 € medicamente
- Venituri: 90% fonduri externe; 10 % donații interne și contribuții beneficiari
Program: - Luni, Miercuri și Joi, 10:00 - 14:00 – program cu beneficiarii
- Marți, 10:00 - 14:00 – relații cu instituții, asociații
- Vineri,10:00 - 14:00 – program administrativ
Mențiuni: - nu se prepară rețete megistrale și oficinale
- există Contract de servicii colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor
medicale periculoase

FARMACIA SOCIALĂ
Inițiativă pilot de dezvoltare a unor soluții alternative
pentru accesul la medicamente
În anul 2012 Farmacia socială a funcţionat în perioada iunie - decembrie 2012.
Beneficiari: 662 persoane (vârstnici, pensionari, persoane cu afecţiuni cronice, persoane fără venit,
şomeri, copii proveniţi din familii aflate în dificultate din punct de vedere socio-economic)
Activităţi:
• eliberarea de medicamente în funcţie de necesităţile beneficiarilor
• gestionarea medicamentelor (achiziţionarea, recepţionarea, organizarea pe grupe
farmacologice/substanţe active, verificarea termenelor de valabilitate, urmărirea stocului de
medicamente)
• consilierea beneficiarilor în legătură cu administrarea corectă a medicamentelor
• oferirea de informaţii cu caracter general şi personalizat, utile pentru întreţinerea unei bune stări de
sănătate
Rezultate:
• 662 persoane au beneficiat de medicamente, informare şi consiliere
• acord reînnoit de funcţionare din partea Ministerul Sănătăţii - august 2012
• sediului Farmaciei sociale renovat
Parteneri / Finanţatori / Sponsori: Asociaţia Hilfsverein Nymphenburg e.V. - Germania, Fundaţia
Leprosy - Austria, TIS Farmaceutic, SC Romfarmachim SA, Fundaţia FOBAC, Institutul de
Pneumologie Marius Nasta, Spitalul Clinic CF nr. 2
Echipa:
• 1 coordonator, farmacist diriginte (part-time)
• 1 gestionar depozit (part-time)
• 3 voluntari

FARMACIA SOCIALĂ
Inițiativă pilot de dezvoltare a unor soluții alternative
pentru accesul la medicamente

FARMACIA SOCIALĂ
Inițiativă pilot de dezvoltare a unor soluții alternative
pentru accesul la medicamente

FARMACIA SOCIALĂ
Inițiativă pilot de dezvoltare a unor soluții alternative
pentru accesul la medicamente

Nu putem face lucruri mari, doar
lucruri mici cu iubire mare.
Fr. Maica Tereza de Calcutta

Asociaţia Caritas
Bucureşti
www.caritasbucuresti.org

Ioana Mihaela Stere
Manager Departament Programe

