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1. CE ESTE „CENTRUL EMAUS”? 

VIZIUNE 

Nicio persoană bolnavă, străină în Cluj-Napoca și cu venituri modeste, fără un loc unde 

să poată dormi noaptea, în siguranță! 

MISIUNE 

Găzduirea pe termen scurt a bolnavilor cu posibilități financiare reduse, care vin la Cluj-

Napoca pentru tratament medical. 

MOTIVAȚIA NOASTRĂ 

Mântuitorul Iisus Hristos a spus: „…Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți 

Împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci … am fost străin și M-ați 

primit” (Ev. după Sf. Matei 25, 34-35) 

EMAUS 

... este localitatea biblică, înspre care călătoreau îngândurați  

doi dintre ucenicii Mântuitorului, după Înviere.  

Pe drum, El Însuși li s-a alăturat, fără ca ei să-L recunoască.  

Ajunși la EMAUS, tristețea lor s-a transformat în 

bucurie.  

Deznădejdea s-a risipit la lumina certitudinii Învierii.  

L-au recunoscut pe Străinul care-i însoțise...  

EMAUS devine, astfel, un loc al binecuvântării,  

al vindecării sufletești, al speranței care reînvie. 

ACOLO dorim să ajungă toți beneficiarii  

programului nostru.  
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2. COLABORATORI 

Centrul EMAUS este implementat prin harul lui Dumnezeu și  

cu implicarea/prin colaborarea multor oameni de bine: 

Comunitatea „Oastei Domnului” din Cluj-Florești / național / diaspora  

Grupul de Susținători ai proiectului (64 de persoane) 

Asociația Dorcas Aid Romania și CPOE Olanda  

  

                                     Casa Filip și Violeta Fărăgău 

 

Casa Ica                     Institutul Oncologic „Ion Chiricuță”  

Clinica Amethyst                                Clinica Medisprof  

 Restaurant Pancake and Bistro House  

                                                        Banca pentru Alimente      

                                         Servicii de Curățenie 

Dumnezeu să răsplătească tuturor și fiecăruia în parte! 

3. BENEFICIARI 

Majoritatea covârșitoare a persoanele beneficiare suferă de cancer, ori sunt 

însoțitori ai acestora. 60% dintre beneficiarii care urmează tratament de radioterapie 

sau chimioterapie sunt fără însoțitori, 40% cu însoțitori.  

Au apelat la serviciile centrului persoane din județele 

Suceava, Sălaj, Hunedoara, Arad, Alba, Satu-Mare, 

Sibiu, Maramureș, Mureș, Neamț, Timiș, Botoșani, 

Târgu-Jiu, Constanța, Mehedinți, Tulcea, Dolj, Galați, 

Vrancea, Olt, Vaslui, Vâlcea, Dâmbovița, Covasna, Harghita, Iași, Ilfov,  Oradea, 

Buzău, și (din afara țării) Chișinău. 
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4. REZULTATE 

2970 de zile de cazare am oferit în total până în prezent1 

 

17 locuințe au fost gestionate în 2021, dintre care 13 

locuințe sunt disponibile în prezent 

 

130 de persoane ne-au solicitat ajutorul sau au apelat la noi pentru informații 

 

123 de persoane unice au fost cazate 

 

220 de cazări au fost efectuate  

 

Aprox. 15.000 km, în perioada martie – decembrie 2021, au fost parcurși în 

interesul beneficiarilor 2 

 

Peste 100 de meniuri (hrană caldă) și alte alimente oferite gratuit beneficiarilor 

 

Și altele, pe care le știe Dumnezeu... 

 

5. ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

 Centrul EMAUS funcționează cu concursul multor persoane 

dedicate: 

64 de persoane, care constituie grupul de susținători ai Centrului 

11 persoane (voluntare) care formează echipa de coordonare 

1 persoană angajată, ca lucrător social 

                        20 de persoane (voluntare), constituie echipa de igienizare a locuințelor 

 
1 Calculul s-a realizat înmulțind numărul de locații din proiect cu numărul de zile în care acestea au fost ocupate 

efectiv, în perioada decembrie 2020 - decembrie 2021. 
2 Din luna martie a.c., cu automobilul Centrului EMAUS,  au avut loc următoarele activități: deplasări la locații, în 

scop administrativ; transportul pacienților spre clinici (în situațiile excepționale în care aceștia nu se puteau deplasa 

singuri); transport pacienți de la gară sau autogară spre locația unde urmau să fie cazați; vizite săptămânale la pacienți, 

cu o masă caldă, alimente sau pentru consiliere.  
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6. ISTORIC 

Decembrie 2019: Pentru prima dată s-a 

discutat despre ideea de a înființa Centrul 

EMAUS 

Februarie-Martie 2020: S-au realizat (fără 

succes) demersuri către autorități publice, 

pentru a demara proiectul cu sprijinul acestora 

Iulie-Octombrie 2020: A fost conceput proiectul de funcționare al Centrului EMAUS – în 

cadrul Cursului Mobilizarea Resurselor Locale (iulie 2020), implementat de Asociația Dorcas 

Aid Romania și CPOE Olanda  

Iulie 2020: S-a decis demararea proiectului, prin Asociația „Preot Iosif Trifa” 

Septembrie-Octombrie 2020: S-a promovat ideea demarării proiectului în comunitatea „Oastei 

Domnului” (Cluj-Florești, în întreaga țară și în diaspora) 

Septembrie 2020: Oamenii minunați de la Casa Filip ne-au împărtășit/încurajat cu experiențele 

lor  

Octombrie 2020: S-au constituit Echipele Susținătorilor și Coordonatorilor Centrului EMAUS 

Octombrie-Noiembrie 2020: S-au strâns în avans resurse pentru 

demararea programului 

Decembrie 2020: S-a închiriat prima locuință și a fost cazată 

prima beneficiară 

Decembrie 2020 – Noiembrie 2021: Centrul EMAUS a 

funcționat și s-a dezvoltat constant 

Martie-Mai 2021: Prima campanie publică pentru atragerea de resurse 
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Martie 2021: Primul colaborator part-time (apoi full-time) al Centrului EMAUS  

Martie 2021: Primul automobil al Centrului EMAUS 

Aprilie 2021: S-a lansat site-ul www.centrulemaus.ro 

Noiembrie-Decembrie 2021: A doua campanie publică 

pentru atragerea de resurse 

1 Decembrie 2021: Aniversăm primul an de funcționare; 

7. FINANCIAR 

 

13.130 lei am cheltuit (în medie) lunar, spre finalul anului 2021, pentru închirierea și 

întreținerea locuințelor; 

Principalele SURSE DE VENIT (la finalul lunii octombrie 2021) au fost: 

NR. SURSA VENITURILOR CUANTUM (LEI) 

1 DONATII SUSTINATORI 170.461,50 

2 DONATII BENEFICIARI 34.050 

 Total 204.511,50 
 

Principalele CATEGORII DE CHELTUIELI au fost: 

NR. SURSA CHELTUIELILOR CUANTUM (LEI) 

1 CHIRII LOCUINTE 93.320 
2 UTILITATI LOCUINTE 10.722,30 

3 COMBUSTIBIL + CHELT. AUTO 8.592,27 

4 DIVERSE  
(cheltuieli de personal, 
cumpărături pentru locuințe, 
produse de papetarie, cheltuieli 
bancare, donații pentru bolnavi 
etc) 

22.794,87 

 Total 135.429,40 
 

69.082,10 lei este soldul contului bancar al programului, la finalul lunii octombrie 2021, 

care asigură funcționarea optimă a Centrului EMAUS – permițându-ne să închiriem noi 
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locuințe sau să asigurăm funcționarea programului o perioadă de timp în care nu am avea 

deloc venituri. 

8. OBIECTIVE DE DEZVOLTARE – 2022 

 

A. Ne rugăm și dorim ca Centrul EMAUS să includă, la Cluj-Napoca, primul centru 

propriu (într-un spațiu închiriat), cu 15-20 de camere de cazare. 

 

B. Dezvoltarea a două noi Centre EMAUS, la București și la Timișoara. 

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU RUGĂCIUNE, SUSȚINERE ȘI COLABORARE! 

 


