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Mulţumiri şi recunoştinţă

Mulţumim membrilor Federaţiei Filantropia pentru efortul lor de
a întări legăturile de parteneriat în interiorul Federaţiei şi le
suntem recunoscători pentru ajutorul şi deschiderea cu care au
cooperat cu echipa operaţională a Federaţiei, în implementarea
proiectelor acesteia, în anul 2011.

Mulţumim partenerilor noştri pentru cooperarea fructuoasă cu
Federaţia Filantropia, de-a lungul anului 2011, şi pentru efortul
depus pentru implementarea cu succes a proiectelor noastre.   

Mulţumim finanţatorilor noştri pentru deschiderea pe care ne-au
arătat-o în identificarea de soluţii pentru facilitarea imple men -
tării proiectelor, pe tot parcursul anului ce a trecut.
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„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oame nilor, ca văzând ei faptele
voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.”

(Matei 5, 16)
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VIZIUNE 
MISIUNE

SCOP
MISIUNE 

SCOP

VIZIUNE 

Sprijinim Biserica Ortodoxă Română în lu -
crarea ei social-filantropică săvârşită pentru
oa meni şi comunităţile lor, în spiritul învă ţă -
turii creştine.  

O Biserică mereu vie prin membrii Săi şi rele -
vantă prin faptele sale pentru oameni şi
comunităţile lor.

Creşterea impactului şi eficienţei acţiunilor
sociale ale organizaţiilor membre sau parte -
nere şi ale structurilor sociale ale Bisericii
Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un
răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient
la provocările sociale actuale.
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Pentru noi - Federația Filantropia, anul trecut a
însemnat atât efort în implementarea proiectelor,
cât şi succese şi bucurii. 

Am reuşit să lansăm cu succes primele trei între prin -
deri sociale pentru integrarea persoanelor dez avan -
ta jate social, create în cadrul extins al Bisericii
Orto doxe Române (BOR). Am finalizat elaborarea
primelor strategii multianuale de acţiune so ci al-
filantropică realizate până acum la nivel eparhial. Am
finalizat prima evaluare profundă şi sistematică a
capacităţii organizaţionale şi de livrare de servicii
sociale întreprinsă până acum la nivel extins, în BOR.
Am ajutat oamenii să își refacă viața, fie în urma
apelor ieșite din mătci, fie după liberarea din detenție,
fie după lungi perioade de șomaj. Am ajutat copiii să
continue să meargă la școală. Şi aceasta ca să punctăm
doar câteva roade bine cu vân tate ale efortului nostru
alături de colegii și prietenii noștri din orga ni za țiile
membre și partenere, dar și din structurile sociale de
la nivel eparhial. 

Am continuat să ne lărgim rândurile, ajungând
în anul 2011 la şaptesprezece membri. 

Ca o apreciere a activității și relevanței acțiunilor
Federaţiei, la începutul anului 2011 organizaţia
noastră a fost inclusă, în premieră, în Topul Filan -
tro pilor, publicat de revista Forbes România. Acest
clasament evidenţiază cele mai importante orga ni -
za ţii non-guvernamentale din România, în funcţie
de mărimea bugetelor gestionate de acestea pentru
acţiuni filantropice. Acest criteriu a plasat organi -
zaţia noastră pe locul 20. 

Dar nu mărimea bugetelor sau clasamentele ne-au
oferit bucurie. Acestea au fost doar câteva repere mă -
surabile ale muncii noastre. Bucuria a venit din
sentimentul că ceea ce am făcut a folosit, iar oamenii
s-au bucurat de ceea ce le-am dăruit prin munca
noastră. Această bucurie a fost potențată și de sen -
timentul că nu ești niciodată singur. Am avut alături
oameni frumoși, harnici și darnici cu timpul și
priceperea lor. Împreună, munca noastră a fost mai
frumoasă și mai ușoară. 

Și pentru toate acestea mulțumim lui Hristos
Dum ne zeu. Tot ce am făcut și am reușit a fost prin
El și împreună cu El. 

Diac. Cosmin GRIGORESCU
Director executiv
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4 FEDERAŢIA FILANTROPIA l PREZENTARE
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Preşedinte de onoare:
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Preşedinte: 
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Asociaţia „Diaconia” 

Fundația ”Bucuria ajutorului”

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” 

Asociația ”Filantropia Ortodoxă Sibiu” 

Asociaţia „Vasiliada”

Fundaţia „Filantropia Timişoara” 

Asociaţia Filantropică Medical-Creştină
„Christiana” Filiala Cluj

Misiunea Socială Diaconia 

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia” 

Fundaţia pentru copii “Sfântul Sava” Buzău 

Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă 
„Sfântul Vasile cel Mare”

Fundaţia “Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău 

Asociația ”Filantropia Oradea” 

Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” 

Asociaţia “Filantropia Severin”

Asociaţia “Letca Nouă”

Asociația ”Filantropia Porolissum” 

RAPORT
ANUAL
2011 Prezentare

Federaţia Filantropia este o organizaţie privată non-
profit, care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului
Sinod al Bisericii Or to doxe Române (BOR). Ea reuneşte
în acest moment 17 din cele mai active asociaţii şi fun -
daţii care lucrează în domeniul social, în eparhiile
Patriarhiei Române.   

Pe termen lung, Federaţia intenţionează să devină o
platformă de acţiune comună pentru toate organizaţiile
non-guver na men tale care activează cu binecuvântarea
eparhiilor BOR - braţul de acţiune în domeniul social
prin intermediul căreia Biserica să îşi pună în practică
strategia de acţiune filantropică.
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Istoric
Lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre se desfăşoară atât prin sectoarele de
specialitate din cadrul eparhiilor, cât şi prin asociaţii şi fundaţii înfiinţate de centrele
eparhiale sau care funcţionează cu binecuvântarea acestora.

În ultimii ani s-a constatat însă necesitatea de a consolida această lucrare în scopul creşterii
impactului acţiunii social-filantropice a Bisericii la nivel regional şi naţional. Astfel, pentru
a unifica şi coaliza energiile şi resursele existente, consilierii coordonatori ai sectoarelor
de specialitate de la centrele eparhiale au propus crearea unei structuri federative prin care
să se acţioneze unitar, în baza unei strategii comune de implicare socială, la nivel naţional.
Iniţiativa s-a concretizat în anul 2007, când cele mai puternice şi mai reprezentative opt
organizaţii din eparhiile Patriarhiei Române, active în toate cele 8 regiuni de dezvoltare
din România, au solicitat Sfântului Sinod să acorde binecuvântarea pentru înfiinţarea
unei asemenea structuri.

Astfel, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (temei nr.
292/2007), a luat ființă Federaţia Filantropia, prima organizaţie nonguvernamentală de
tip federativ din Patriarhia Română. Această formă de organizare, asemănătoare celei a
Patriarhiei, conferă unitate de acţiune membrilor, la nivel naţional, dar, în acelaşi timp,
le permite acestora să-şi păstreze propria identitate şi propriul program de acţiune la nivel
local.

În ziua de 29 mai 2008, a fost înregistrat Statutul organizaţiei la Tribunalul Municipiului
Bucureşti. În anul 2009, celor opt organizaţii fondatoare li s-au alăturat alte cinci, iar în
2010 numărul membrilor Federaţiei a ajuns la şaisprezece. În anul 2011, numărul
membrilor Federaţiei a crescut la 17, prin cooptarea Fundaţiei Bucuria Ajutorului,
organizaţie care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Bucureştilor.
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6 FEDERAŢIA FILANTROPIA l ACOPERIRE TERITORIALĂ 
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2011 Acoperirea teritorială 
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* În Republica Moldova, legislația nu prevede acreditarea serviciilor sociale.
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de beneficiari şi servicii 
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Organizație
Fundația Solidaritate și Speranță
Asociația Diaconia
Asociația Vasiliada
Fundația Filantropia Timișoara
Asociația Filantropică Medical Creștină
Christiana Cluj
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Asociația Filantropică Creştin-Ortodoxă
Sf. Vasile cel Mare
Asociația Socio-Culturală Matei Basarab
Fundația Episcop Melchisedec
Asociația Filantropia Severin
Fundația Sf. Sava Buzău
Asociația Letca Nouă
Asociația Filantropia Oradea
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
Asociația Filantropia Porolissum Zalău
Fundația Bucuria Ajutorului
Misiunea Socială Diaconia
Total

2008
6904
124
450
66

3345
1055

68
80

-
-
-
-
-
-
-
-
-

12092

2009
5074
137
460
50

3455
1122

70
240
752

1559
1785
625

-
-
-
-

5700
21029

2010
13017

174
570
250

3637
4120

119
50

640
90

1905
1528
500
400
625

-
7979

35604

2011
5154
160

1820
451

3530
1266

158
98

1713
289

1905
523

3105
354
196
344

15781
36847

Organizație
Fundația Solidaritate și Speranță
Asociația Diaconia
Asociația Vasiliada
Fundația Filantropia Timișoara
Asociația Filantropică Medical Creștină
Christiana Cluj
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Asociația Filantropică Creştin-Ortodoxă
Sf. Vasile cel Mare
Asociația Socio-Culturală Matei Basarab
Fundația Episcop Melchisedec
Asociația Filantropia Severin
Fundația Sf. Sava Buzău
Asociația Letca Nouă
Asociația Filantropia Oradea
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
Asociația Filantropia Porolissum Zalău
Fundația Bucuria Ajutorului
Misiunea Socială Diaconia*
Total

2008
7
2

10
3

9
18

8
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-

59

2009
7
2

12
3

9
22

8
2
2
9
5
4
-
-
-
-
-

85

2010
7
3

14
3

12
20

8
4
3
6
5
5
1
7
4
-
-

102

2011
8
3

14
3

12
26

8
5
5
7
5
4
3
6
4
1
-

114

În cei patru ani de existență ai Federației Filantropia, organizația noastră a crescut constant, atât din punct de vedere al numărului
de servicii sociale acreditate, cât și din punct de vedere a beneficiarilor asistați prin proiectele derulate de organizațiile membre. În
tabelele și graficele prezentate mai jos, se poate urmări evoluția acestor indicatori între anii 2008-2011. Cifrele privind numărul de
beneficiari și servicii din cele două tabele sunt luate în considerare numai începând din anul aderării fiecărei organizații la Federația
Filantropia.

Beneficiari în proiecte

Servicii sociale acreditate
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A. Proiecte proprii 11
Întreprinderi sociale pentru incluziune socială 12
FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social 14
Împreună pentru servicii sociale mai bune 16
SOCIAL – Strategia de ocupare 
şi calificare prin învăţare şi activităţi pentru libertate 18
ANIMANOVA - Integrare 
pe piaţa muncii pentru persoanele traficate 20
Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale 22

B. Dezvoltare prin parteneriat 24
C. Advocacy și reprezentare 25

PR
OIE

CTE
 

Echipa operaţională 
În acord cu obiectivele pe care Federaţia Filantropia şi le-a
propus încă de la înfiinţare, activitatea din anul 2011 a
organizaţiei, la nivelul echipei operaţionale, s-a desfăşurat
pe câteva direcţii principale: 
A.Implementarea proiectelor în derulare 
B. Acţiuni în parteneriat, fie alături de membrii Federaţiei, fie

de parteneri tradiţionali sau noi, ca răspuns la unele nevoi
punctuale şi ca instrument de dezvoltare organizaţională

C. Advocacy.

Interior RA_FF_220 x 280 mm_Pantone 498 C_corectat Oscar_Layout 1  23.07.2012  22:12  Page 9



10 FEDERAŢIA FILANTROPIA l PROIECTE

RAPORT
ANUAL
2011

Interior RA_FF_220 x 280 mm_Pantone 498 C_corectat Oscar_Layout 1  23.07.2012  22:12  Page 10



www.federatia-filantropia.ro   11

RAPORT
ANUAL
2011

6 
proiecte

În activitatea sa, Federaţia Filantropia porneşte spre semenii aflaţi în nevoie din
două direcţii: fie dinspre organizaţiile membre, fie dinspre echipa operaţională,
care acţionează de la nivelul executiv central al Federaţiei. 

Echipa operaţională derulează și coordonează proiecte de anvergură naţională pe
care le implementează întotdeauna prin intermediul echipelor organizaţiilor
membre, partenere sau a structurilor de acţiune socială ale Bisericii Ortodoxe
Române.

Pe parcursul anului 2011, echipa operaţională a Federaţiei Filantropia a fost
implicată în implementarea a şase proiecte de dezvoltare organizaţională şi
intervenţie socială. Aceste proiecte, prezentate în continuare, au fost derulate
împreună cu o serie de parteneri, atât din ţară, cât şi din străinătate. Finanţatorul
principal al proiectelor este Fondul Social European prin Programul Operaţional
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PROIECTE PROPRII 
ÎN 2011

17 
organizaţii membre

implicate

peste

10.000
de beneficiari indirecţi

peste

1500
de beneficiari direcţi

17
parteneri  naţionali si

transnaţionali
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Data începerii proiectului:
1 octombrie 2009
Data finalizării proiectului: 
30 septembrie 2011
Perioada de implementare: 24 luni 
Beneficiari: 12 organizaţii membre ale
Federaţiei
Aplicant principal: Federaţia Filantropia
Parteneri: Patriarhia Română şi
Nonprofit Enterprise and Self-sustainability
Team – Europe (NESsT)

În anul 2011, Federaţia Filantropia a
finalizat implementarea proiectului Între -
prin deri Sociale pentru Incluziune So -
cială. Prin acest proiect s-a urmărit
dezvoltarea capacităţii de iniţiere şi ad mi -
nistrare de întreprinderi sociale la nivelul
organizaţiilor membre ale Federaţiei şi,
implicit, creşterea sustenabilităţii finan ci -
are a organizaţiilor şi promovarea inclu -
ziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 

Obiective specifice: 
• dezvoltarea capacităţilor organizaţionale

şi tehnice ale organizaţiilor ţintă de a
planifica şi gestiona întreprinderi sociale; 

• îmbunătăţirea capacităţilor organiza ţi -
ilor ţintă de a identifica şi mobiliza re -
sur sele necesare pentru iniţierea de
în treprinderi so ciale; 

• iniţierea şi administrarea eficientă a trei
întreprinderi sociale focalizate pe o por -
tunităţi de asigurare a locurilor de mun -
că şi integrarea socială pentru membrii
grupurilor vulnerabile; 

• sporirea oportunităţilor de integrare în
muncă şi de asistare socială a membrilor

grupurilor vulnerabile cu care organi za -
ţiile ţintă lucrează.  

În cadrul proiectului, 30 de persoane be -
ne ficiare ale organizaţiilor ţintă au fost
calificate pentru a obţine abilităţi cores -
pun zătoare activităţilor de muncă din ca -
drul celor trei întreprinderi sociale, 15
dintre ele fiind angajate. De asemenea,
100 de persoane cu risc de excluziune
socială au beneficiat indirect de serviciile
celor trei noi întreprinderi sociale. 

Ce am realizat în 2011
Cea mai importantă realizare a pro iec tu -

lui a fost lansarea cu succes a trei între -
prin  deri sociale, administrate de trei
orga ni zații membre ale Federației Filan -
tropia.

Alegerea celor trei organizații s-a făcut
pe baza unui concurs de proiecte în cadrul
căruia, din cele 6 studii de fezabilitate
prezentate de organizațiile membre, au
fost selecționate cele mai bune 3 proiecte.
ONG-urile câștigătoare au primit premii
în bani, câte 58.000 lei fiecare, pentru
înființarea întreprinderilor. 

Cele trei întreprinderi sociale sunt:
• Spaţiul de joacă mobil, al Asociaţiei „Filan -

tropia Ortodoxă Alba Iulia”. Între prin  de -
rea oferă servicii recreative şi dis trac tive
prin intermediul unui tobogan gonflabil,
4 trambuline cu corzi elastice şi o tram bu -
lină cu plasă pentru persoane cu vârste
cuprinse între 5 şi 30 ani. Fiind mobile,
instalațiile pot fi deplasate pe tot cuprinsul
zonei de acțiune a Asociației, mai exact pe
teritoriul județelor Alba și Mureș.

Întreprinderi sociale pentru
incluziune socială 

Interior RA_FF_220 x 280 mm_Pantone 498 C_corectat Oscar_Layout 1  23.07.2012  22:12  Page 12



www.federatia-filantropia.ro   13

• Atelierul de  realizat icoane, al Aso cia ţiei
„Filantropia Severin”. Întreprinderea so ci -
ală execută, la comandă, icoane lito grafiate
pe pal sau plastifiate, de diferite mărimi,
reprezentând sfinţi sau praznice din
calendarul creştin ortodox. Icoanele sunt
comercializate pe cuprinsul Mitro poliei
Olteniei și în Arhiepiscopia Timișoarei.

• Centrul de recuperare medicală Vovi de nia,
al Fundației „Solidaritate și Speran ţă”
din Iași. Întreprinderea oferă servicii
specializate de recuperare medicală în
afecţiuni reumatologice, balneologice,
ortopedice, post-traumatice sau neuro -
lo gice - care să conducă la ameliorarea
stării de sănătate sau vindecarea persoa -
nelor cu afecţiuni cronice.
Tot pe parcursul anului 2011, a fost

realizată recrutarea, selecţia şi angajarea
personalului care activează în cadrul în -
treprinderilor sociale. Pentru profesio -
nalizarea angajaților și managerilor
în     tre prinderilor sociale au fost realizate
mai multe sesiuni de pregătire avansată în
domenii precum managementul per -
formanței, managementul resurselor u -
ma ne, marketing și vânzări, management
financiar.

O contribuție importantă a avut-o con -
sultanţa profesională individualizată şi
sprijinul acordat pro-bono în elaborarea
planurilor de afaceri a organizațiilor câș -
tigătoare din partea Reţelei Consultative
de Afaceri NESsT, partener în proiect.

Pe componenta de diseminare a con cep -
tului de economie socială a avut loc un curs
de formare de diseminatori, la care au
participat delegați ai celor 12 orga nizații

nonguvernamentale implicate în proiect.
Ulterior, au fost organizate eveni mente
publice în 8 orașe importante din Româ -
nia, care au avut ca scop pro mo varea
economiei sociale și a conceptului de
întreprindere socială. La aceste întâlniri au
participat reprezentanţi ai comu ni tăţilor și
autorităţilor locale şi membri ai ONG-
urilor locale, active în sectorul social.

A fost elaborată și o broşură care
prezintă, de la idee la implementare,
procesul de dezvoltare a întreprinderilor
sociale ges ti o nate de cele trei organizaţii
membre ale Federaţiei. Broşura a fost
distribuită per soa nelor participante la
evenimentele de diseminare organizate.

La finalul lunii septembrie a avut loc
conferința de închidere a proiectului.
Timp de doi ani, de la data încheierii
proiectului, vor avea loc activități peri -
odice de monitorizare.

15 
persoane defavorizate

integrate în muncă

527
ore de consultanţă

130 
beneficiari

sustenabilitate 
financiară

3
întreprinderi sociale
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Data începerii proiectului:
1 septembrie 2010
Perioada de implementare: 36 luni 
Beneficiari: Administraţia Patriarhală şi
9 eparhii – Arhiepiscopia Sibiului, Arhie -
pis copia Timişoarei, Arhiepiscopia Alba
Iuliei, Arhiepiscopia Romanului şi Bacă -
u lui, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Epis -
co pia Oradiei, Episcopia Severinului şi
Strehaiei, Episcopia Giurgiului şi Episco -
pia Tulcii. 
Aplicant principal: Federaţia Filantropia
Parteneri: Patriarhia Română, Instituto
de Formacion Integral (IFI) şi Global
Commercium Development.  

Prin proiectul FORTE, Federaţia Filan -
tro pia îşi propune sprijinirea dezvoltării
organizaţionale a Administraţiei Patriar -
ha le şi a nouă eparhii din cuprinsul Bise -
ri cii Ortodoxe Române, în funcţie de
caracteristicile acestora şi de priorităţile
identificate la nivel local. Astfel este extins
demersul început în 2009 în Arhie pis -
copiile Bucureştilor, Iaşilor şi Craiovei,
prin proiectul Reţea teritorială de furni -
zori creştini de servicii sociale.

Proiectul a debutat cu o evaluare a struc -
tu rilor eparhiilor-ţintă pentru a identifica
elementele caracteristice, nivelul dezvol -
tă rii lor organizaţionale, nevoile de for ma -
re ale membrilor echipelor acestora şi
pri o rităţile de dezvoltare. Rezultatele eva -
lu ării vor fi valorificate printr-o com po -
nentă de formare, structurată în funcţie
de nevoile identificate, cuprinzând sesiuni
de training intensiv alternate cu asistenţă
în teren şi consultanţă de specialitate.

Scopul acestei etape este să îmbună tă ţească
competenţele şi abilităţile echipelor bene -
ficiarilor, atât pe formare de adulţi, cât şi pe
implementarea propriilor programe. 

Această etapă va fi urmată de o serie de
vizite de studiu în Spania, ţara de origine a
par tenerilor transnaţionali, care vor oferi
participanţilor ocazia să descopere strategii
şi modele de incluziune socială funcţionând
dincolo de teorie. Astfel pregătiţi, membrii
echipelor eparhiilor implicate vor putea
trece la elaborarea principiilor de incluziune
socială, pe baza cărora se va alcătui strategia
de dezvoltare, extindere şi consolidare a
lucrării sociale a propriei eparhii. 

Proiectul va multiplica efectele trainin gu -
rilor şi planificărilor strategice prin inter me -
diul viitorului Centru Naţional de Formare
Continuă al Patriarhiei Române şi al
Centrelor eparhiale de consultanţă şi resurse
în care vor lucra traineri şi consultanţi
pregătiţi prin proiect. 

Dintre rezultatele proiectului 
menţionăm:
• vor fi dezvoltate rapoarte de evaluare,

planuri strategice şi planuri operaţionale
pentru eparhiile din proiect şi pentru
Administraţia Patriarhală;

• va fi creat un Centru Naţional de For -
mare Continuă care va oferi servicii de
training angajaţilor Bisericii Ortodoxe
Române şi partenerilor sociali ai acesteia;

• vor fi înfiinţate 10 Centre de Resurse;
• 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi specializaţi

ca formatori;
• 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi formaţi ca

şi consultanţi ai Centrelor de Resurse;

• 800 de beneficiari direcţi vor fi instruiţi
în 40 de sesiuni de training;

• 420 de membri ai eparhiilor implicate
vor participa în procesele de evaluare
organizaţională şi planificare strategică;

Ce am realizat în 2011
Prima activitate finalizată la începutul

anului 2011 a avut în vedere definitivarea
structurii echipelor locale de imple men -
tare. Astfel, în fiecare eparhie există o
echipă formată din: consultant eparhial,
coordonator eparhial, coordonator centru
resurse şi trainer. 

În luna februarie, a avut loc un atelier de
lucru pentru dezvoltarea metodologiei şi
planificarea activităţii de teren, la care au
participat toate echipele din proiect.

În luna martie, a avut loc şi conferinţa
de lansare a proiectului la Centrul de
Con ferinţe al Patriarhiei Române.

O componentă consistentă a activităţii din
prima parte a anului a fost procesul de
realizare a evaluării sistematice a capa cităţii
organizaţionale şi de livrare de servicii sociale
în cadrul fiecărei eparhii implicate.  Eva -
luarea a avut rolul de a identifica contextul
intern şi extern, elementele caracteristice,
nivelul dezvoltării organizaţionale şi prio -
rităţile de formare ale personalului. Acest
proces a avut ca rezultat realizarea de ra poar -
te de evaluare intermediare, personalizate
pen tru fiecare eparhie. În funcţie de infor -
maţiile oferite de participanţi în timpul
procesului de evaluare, pentru fiecare epar -
hie s-a realizat un raport detaliat şi argu -
mentat metodologic în care au fost incluse
propunerile şi recomandările de îmbu -

FORTE 
Formare trainică pentru
parteneriat social
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nătăţire sau schimbare a unor modalităţi sau
metode de lucru şi organizare, aşa cum au
fost semnalate chiar de către participanţi.
Rapoartele au fost prezentate în cadrul unor
întâlniri la sediul fiecărei eparhii, în prezenţa
ierarhului locului, a consilierilor eparhiali şi
a tuturor celor implicaţi în acest proces.

Principalele concluzii ale rapoartelor de
evaluare şi recomandările aferente au fost
cuprinse într-un raport sintetic, care a fost
prezentat în cadrul unui atelier de lucru
desfăşurat  la Bucureşti în data de 25 no -
iembrie 2012. În cadrul aceleiaşi întâlniri
au fost planificate etapele următoare din
proiect, a fost realizată o centralizare a
nevoilor echipelor locale pentru perioada
următoare şi au fost prezentate cele şase
Centre de Resurse Regionale, înfiinţate
până în acel moment.

În paralel cu aceste activităţi, a avut loc
şi cursul de formare de formatori, la fi -
nalul căruia, în luna septembrie, 20 de
for matori au obţinut certificare CNFPA.
Aceşti formatori vor activa în cadrul
Centrelor de Resurse dezvoltate în proiect
de fiecare eparhie, precum şi în Centrul
Naţional de Formare Continuă.

A fost realizată şi centralizarea nevoilor de
formare, aşa cum au fost subliniate în ra -
poartele intermediare şi pregătirea mate -
rialelor/curriculelor de studiu pe domeniile
identificate. În cadrul pro cesului de for ma -
re, ce va demara în 2012, primul curs va fi
cel de planificare strategică.

În anul 2011, s-au înfiinţat şi au început
să lucreze primele şase Centre de Resurse
dezvoltate în cadrul eparhiilor. În aceste
centre lucrează echipele locale de proiect.

De activităţile centrelor beneficiază per -
sonalul angajat al eparhiilor şi structurilor
acestora, voluntarii implicaţi în activitatea
bisericească, precum şi personalul asoci -
aţiilor/fundaţiilor care activează cu bine -
cuvântarea eparhiilor şi cu care se lucrează
în parteneriat. 

La finele anului trecut a început lucrul
pentru edificarea Centrului Naţional de
Formare Continuă. Cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a
fost alocat spaţiul ce va intra în reabilitare
la începutul anului următor şi s-au realizat
procedurile de achiziţie pen tru pregătirea
proiectării şi a lucrărilor aferente.

Pe tot parcursul anului, echi pa de mana -
gement a proiec tului a derulat un proces
con tinuu de asistenţă tehnică şi consul -

tanţă pentru echipele locale, a susţinut
prezentări şi argumentări ale metodologiei
de lucru în proiect şi s-a îngrijit de in -
formarea permanentă şi publicarea rezul -
tatelor fiecărei etape, având o coo pe rare
intensă cu Centrul de Presă BASILICA al
Patri ar hiei Române, concre tizată în peste
50 de apariţii media. 

Centrul Naţional de
Formare Continuă 800

beneficiari direcţi

10
Centre Regionale de

Consultanţă şi Resurse

10
planuri strategice

de acţiune   

9
eparhii şi Administraţia

Patriarhală
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Data începerii proiectului:
1 septembrie 2010
Perioada de implementare: 33 luni 
Beneficiari: angajaţii, colaboratorii şi
voluntarii celor 17 organizaţii membre
Aplicant principal: 
Organizaţia Internaţională de Caritate
Creştin Ortodoxă (IOCC)
Parteneri: Federaţia Filantropia şi
Patriarhia Română.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea capa ci -
tăţii instituţionale a Federaţiei şi a orga ni -
zaţiilor membre, în calitate de beneficiari.
Ne-am fixat ca obiective principale: îmbu -
nătăţirea competenţelor organiza ţi onale şi
manageriale ale beneficiarilor pen tru a creş -

te eficienţa furnizării ser vi ciilor şi elabo ra -
rea unui plan strategic de acţiune comună
al ONG-urilor Federaţiei. 

Dintre rezultatele proiectului 
menţionăm:
• crearea unui mecanism de planificare,

monitorizare şi evaluare al Federaţiei;
• elaborarea unei strategii pe trei ani a

Federaţiei;
• standardizarea politicilor şi procedurilor

de acţiune intra-organizaţională; 
• furnizarea a peste 1.500 de ore de

asistenţă specializată pentru angajaţii
organizaţiilor membre;

• certificarea ca formatori a 5 angajaţi din
cadrul Federaţiei;

• instruirea a 70 de manageri de diferite
niveluri, manageri de proiect şi financiari.

Ce am realizat în 2011
A fost finalizat raportul de evaluare orga -

nizațională pentru identificarea stadiului
dezvoltării organizaționale a membrilor
Federației. De asemenea, a fost demarat
procesul de analiză a nevoilor de formare,
prin intervievarea reprezentanților mana -
ge mentului organizațiilor membre.

În scopul creşterii vizibilităţii orga ni zaţiei
şi pentru popularizarea activităţilor ei, a
fost realizat primul raport anual al Fe -
derației în format tipărit, care a fost dis -
tribuit către organizațiile membre, către
toate eparhiile Patriarhiei Române și către
reprezentanții instituțiilor partenere și cele
interesate să cunoască activitatea organi -
zației. Versiunea în limba engleză a acestui
raport a fost publicată pe site-ul Federației.

Tot în proiect a fost finalizat noul site al
Federației Filantropia. Cu ajutorul unei
in ter fețe de lucru mult îmbunătățită, site-
ul organizației va deveni o platformă de
informare integrată despre activitățile și
evenimentele Federației Filantropia, atât
ale echipei operaționale, cât și ale orga ni -
zațiilor membre. De asemenea, tot aici
membrii Federației, dar și alți potențiali
utilizatori interesați vor găsi resurse care îi
vor ajuta în activitatea lor – resurse legis -
lative, exemple de bune practici, diverse
documente utile. Utilizatorii site-ului vor
avea acum posibilitatea de a se abona şi la
un buletin de informare periodică (news -
letter), care va fi livrat prin intermediul
poștei electronice celor înscriși pe lista de

Împreună pentru servicii sociale mai bune.
Construirea capacităţii organizaţionale a unei
reţele naţionale de ONG-uri creştine

RAPORT
ANUAL
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distribuție. Pentru a facilita procesul de
deschidere internaţională a organizaţiei,
site-ul va oferi informaţii şi în limba
engleză, cu posibilitatea adăugării ulte ri -
oare a altor limbi străine de circulaţie
internaţională.

Pe parcursul anului trecut, în cadrul acti -
vităţii desfăşurate de coordonatorul de
rela ţii publice angajat în proiect, au fost
elaborate și postate pe site-ul Federației 44
ştiri şi articole despre activitățile orga -
nizației. Acest fapt a dus la o sporire a vizi -
bilităţii organizaţiei către publicul extern
şi la creşterea semnificativă a numărului de
vizitatori unici pe site-ul organizaţiei. De
asemenea, o mare parte dintre noutăţile
pu blicate pe site au fost preluate şi de
canalele media ale Patriarhiei Române –
Agenţia de ştiri “Basilica”, Ziarul Lumina,
Radio Trinitas şi Trinitas TV.

În urma dezbaterilor care au avut loc la
ultima întâlnire a Adunării Generale a
Federaţiei, a demarat şi procesul pentru
organizarea Simpozionului anual al Fede -
rației, ce urmăreşte să devină un reper în
zona dezbaterilor publice privind serviciile
sociale. Pregătirile pentru organizarea sim -
pozionului au început prin selectarea
tematicii dintre ideile colectate de la
organizaţiile membre şi identificarea unui
format adecvat de desfăşurare a eve ni -
mentului.

Tot anul trecut, au avut loc şi două în -
tâlniri de lucru cu participarea membrilor
Adunării Generale a Federației, care au avut
ca scop planificarea implementării proiec -
tu lui. În cadrul şedinţei Adunării Generale
din luna octombrie au fost desemnaţi 5

reprezen tanţi care să con sti tuie nucleul de
plani ficare strategică. Pe parcursul anului
2012, aceştia vor avea mai multe întâlniri
de lucru şi planificare cu expertul angajat să
coor do neze acest proces. 

dezvoltare
organizaţională 1.500

de ore de asistenţă
specializată

300
beneficiari direcţi

vizibilitate

17
organizaţii membre

planul strategic al
Federaţiei

www.federatia-filantropia.ro   17

Interior RA_FF_220 x 280 mm_Pantone 498 C_corectat Oscar_Layout 1  23.07.2012  22:12  Page 17



Data începerii proiectului:
1 octombrie 2009
Perioada de implementare: 36 luni 
Beneficiari: 124 deţinuţi, 30 de spe cialişti
în economie socială, 60 de angajaţi din
cadrul sistemului peniten ciar, 25 de anga jaţi
şi colaboratori ai Arhiepiscopiei Craiovei şi
ai Arhie pis copiei Timişoarei, Fundaţia “Fi -
lan  tro pia Timi şoa ra” şi Asoci a ţia “Vasili ada”,
24 de unităţi peni ten ciare, 15 angajaţi ai
sistemului pe ni tenciar.
Aplicant principal: Administraţia
Naţională a Penitenciarelor (ANP)
Parteneri: Federaţia Filantropia, Patriar -
hia Română şi 5 parteneri din Italia:
Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii,
Sănătăţii şi Politicilor Sociale, Eupolis
Lombardia, Obiettivo Lavoro şi Unione
degli Assessorati. 

Proiectul urmăreşte creşterea egalităţii de
şanse a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi, în
tranziţia lor de la penitenciar la viaţa
socială şi de muncă.

Cele mai importante obiective 
specifice sunt:
• creşterea nivelului de cunoaştere, înţe le -

gere şi schimb de experienţă în eco no -
mia socială ca mod inovativ şi flexibil de
incluziune socială pentru deţinuţi şi
foştii deţinuţi; 

• mărirea oportunităţilor de integrare pe pia -
ţa muncii a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi;

• dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale
sau calificări profesionale care să-i ajute
pe deţinuţi să se integreze pe piaţa mun -
cii după eliberare. 

Dintre rezultatele proiectului 
menţionăm:
• crearea a două structuri de economie

socială funcţionale şi a 10 locuri de
muncă în cadrul acestora. Acestea vor fi
administrate de Fundaţia “Fi lan  tro pia
Timi şoa ra” şi Asoci a ţia “Vasili ada”;

• 124 de deţinuţi vor participa la cursuri
de formare profesională şi vor beneficia
de servicii de consiliere, mediere şi
orientare profesională; 

• 25 de persoane din organizaţiile membre
ale Federaţiei Filantropia vor urma un
program de instruire practică în domeniul
gestionării de întreprinderi sociale;

• 60 de lucrători din sistemul penitenciar
vor fi instruiţi în domenii relevante
pentru implementarea proiectului;

•15 lucrători din penitenciare vor par ti -
cipa la sesiuni de instruire practică în
penitenciare din Italia;

• studiu privind bunele practici italiene ce
pot fi adaptate contextului din România.

Ce am realizat în 2011
În 24 februarie, a avut loc Conferinţa

Naţională de diseminare a rezultatelor
studiului de fezabilitate a implementării
măsurilor de tip economie socială pentru
incluziunea socială a foștilor deținuți, la
care au fost prezenţi peste 100 de par ti -
cipanți, reprezentanţi ai ONG-urilor, ai
partenerilor din proiect şi ai autorităţilor
guvernamentale. 

Tot în luna februarie a avut loc un
Atelier de lucru pentru selectarea ideii de
între prin dere socială cu participarea repre -
zen tanților partenerilor, reprezentanții

firmei care a elaborat cercetarea de piaţă,
precum și reprezentanții ONG-urilor
mem  bre ale Federației Filantropia şi ai
centrelor eparhiale de la Timişoara şi
Craiova. Pe baza cercetării de piaţă s-a
stabilit opor tunitatea investirii în două
întreprinderi cu profil de panificație și
patiserie.

Au fost selecționate două locații în care
urmează să se înființeze cele două între -
prin deri sociale. Acestea vor funcţiona în
două imobile puse la dispoziție de Cen -
trele Eparhiale de la Craiova și Timișoara,
care vor fi amenajate și dotate. 

S-au finalizat planurile de amenajare a
celor două locații, conform parametrilor
ceruți de realizarea liniilor de panificație și
patiserie. Acestea din urmă au fost
concepute astfel încât să asigure inter ven -
ția minimă a persoanelor angajate precum
și flux continuu de lucru, în mai multe
schimburi. Capacitatea de producție va fi
de până la 4000 de pâini tip franzelă pe zi.

În iunie, la Roma a avut loc o întâlnire
pentru elaborarea modelului de inter ven -
ţie în proiect, urmată de alte două întâl -
niri la Timişoara şi Craiova pentru
de fi  nitivarea modelului de lucru care va fi
aplicat în România. 

În iulie a demarat activitatea de pregătire
profesională şi vocaţională a beneficiarilor
selecţionaţi prin organizarea de cursuri de
formare în meseriile de brutar şi patiser.
Aceste cursuri au continuat până la sfâr -
şitul anului, urmând a se încheia în
februarie 2012. Astfel, s-au derulat 8 serii
de formare în meseriile de brutari și
patiseri pentru deținuți aflați în perioada

SOCIAL
Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare
şi activităţi pentru libertate
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pre-eliberare în penitenciarele din Craiova
şi Timişoara. La cursurile organizate în
penitenciare pentru cele două meserii au
participat 124 de persoane. Dintre deţi -
nuţii care se vor elibera până la demararea
activităţii întreprinderilor, vor fi selec ţio -
naţi 10 pentru angajare. Pe viitor, pe mă -
su ră ce se vor elibera din detenţie, şi
cei lalţi deţinuţi formaţi ca brutari sau pa -
tiseri vor avea posibilitatea de a fi integraţi
în colectivele întreprinderilor. 

În perioada iunie-octombrie au fost
orga nizate două sesiuni de internship
pentru 25 de angajaţi şi colaboratori ai
Arhie pis co piei Craiovei, Arhiepiscopiei
Timişoa rei, Asociaţiei “Vasiliada” şi Fun -
daţiei “Filantropia Timișoara”. Internship-
ul s-a desfăşurat în Italia, primul grup de
13 persoane implicându-se în activităţi ale
unor organizaţii de economie socială din
Catania, iar al doilea grup, de 12 per -
soane, a avut posibilitatea să cunoască
organizaţii din Palermo. Fiecare stagiu a
durat două săptamâni.

Activitatea de mentorat a constituit de
asemenea o componentă importantă. Au
fost dezvoltate planurile de intervenţie în
vederea sprijinirii reintegrării sociale şi
economice a deţinuţilor liberaţi: evaluarea
iniţială a aptitudinilor şi nevoilor bene -
ficiarilor implicaţi, selecţionaţi în perioada
de detenţie, pregătire vocaţională şi pro -
fe sională, consiliere referitoare la opor tu -
nităţile de instruire potrivite şi plasare pe
piaţa muncii.

Începând cu luna septembrie, au fost se -
lec ţionate echipele de management ale
celor două întreprinderi sociale.

În paralel cu activităţile legate de înfi -
inţarea întreprinderilor sociale, au avut loc
şi pregătiri pentru realizarea de parte -
neriate de colaborare pentru crearea unei
reţele-su port pentru economia soci ală,
prin elaborarea acordului de parteneriat și
identificarea potenţialelor instituţii şi or -
ga nizaţii p artenere.

În noiembrie, la București, s-a desfășurat
un seminar de pre  gătire pentru persoanele
desemnate să se ocupe de construirea și
coordonarea re țelelor de suport ce vor fi or -
ganizate în cele două zone, pentru a facilita
rein te grarea socială a deținuților pregătiți
în timpul detenției și care nu sunt selec ți -
onați pentru întreprinderile noastre.

egalitate de şanse

cercetări comparative,
studii şi schimburi de

experienţă cu parteneri
din Italia

2
întreprinderi sociale

124
deţinuţi calificaţi

profesional 
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Data începerii proiectului: 
1 iulie 2009
Perioada de implementare: 36 luni 
Beneficiari: instituţiile şi organizaţiile
care derulează programe şi proiecte în
domeniul prevenirii şi combaterii trafi -
cului de persoane
Aplicant principal: Centrul Parteneriat
pentru Egalitate
Parteneri:  Federaţia Filantropia şi 5 o -
rga  nizaţii din Italia - Associazione PAR -
SEC, Fondazione Brodolini, Expert Italia,
Esprit, AGEFORM.  

Proiectul îşi propune să dezvolte capa ci -
tatea organizaţiilor şi instituţiilor care
acţionează în domeniul prevenirii şi
combaterii traficului de persoane şi al
integrării persoanelor traficate pe piaţa
muncii – prin crearea de noi metode şi
instrumente. 

Obiective specifice:
• să dezvolte colaborarea şi parteneriatul,

la nivel regional, naţional şi trans na -
ţional, între reprezentanţi ai autorităţilor
publice centrale şi locale şi ai societăţii
civile.

• să asigure implicarea activă a 210 repre -
zentanţi ai autorităţilor publice şi 50
reprezentanţi ai societăţii civile într-un
proces susţinut de schimb de experienţă;  

• să dezvolte 3 noi metode şi instrumente
de lucru în prevenirea traficului;  

• să crească gradul de conştientizare în
legătură cu problematica traficului de
persoane şi cu importanţa integrării
persoanelor traficate pe piaţa muncii.

Dintre rezultatele proiectului 
menţionăm:
• dezvoltarea unei Comunităţi de Practică

(CoP), formată din practicieni profe si -
onişti în domeniul prevenirii şi com ba -
terii traficului, lucrători în organizaţiile
membre, în administraţia locală şi în
agenţii naţionale din Italia şi România;

• elaborarea unui model de integrare a
persoanelor traficate pe piaţa muncii, de
către un grup mixt de experţi italieni şi
români, ţinând cont de nevo ile/con tex -
tul specific din România şi de experi en -
ţele de succes din Italia;  

• organizarea unei campanii naţionale de
conştientizare a situaţiei privind traficul
de persoane în România şi Italia;  

• 16 seminarii transnaţionale la care vor
participa un total de 480 de practicieni
în domeniu, din mediul ONG şi din
instituţii publice;

• 8 vizite de studiu de câte 5 zile, la care
participă 15 reprezentanţi ai instituţiilor
româneşti în domeniu;

• 2 sesiuni de internship de 30 de zile
pentru 24 de persoane, reprezentanţi ai
unor organizaţii neguvernamentale din
România;

• 31 de întâlniri regionale de lucru între
actorii relevanţi în prevenirea traficului
şi reintegrarea victimelor. 

ANIMANOVA
Integrare pe piaţa muncii 
pentru persoanele traficate
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Ce am realizat în 2011
Una din realizările anului 2011 a fost fi -

na lizarea unei cercetări cu privire la feno -
me nul traficului de persoane în Romania
și Italia. Acest studiu a avut ca scop o mai
bună înțelegere a dinamicii şi carac te ris ti -
ci lor acestui fenomen în cele două ţări.
Cea mai mare parte a cercetării a avut loc
pe par cursul anului trecut, prin tr-o serie
ex tin să de interviuri cu victime ale
traficului de persoane şi cu lucrători în
domeniul asistenţei victimelor şi com -
baterii traficu lui, în urma căruia au fost
adunate infor ma ţiile necesare finali zării
studiului. Documentul integral cu rezul -
tatele cerce tării îl puteți vizualiza pe site-
ul web al Federației Filantropia, în
secţiunea Resurse.

De asemenea, a fost demarat cursul de
formare online în domeniul asistenței
victimelor traficului, destinat reprezen -
tanţilor instituţiilor publice şi ONG-
urilor ce activează în domeniul combaterii
şi prevenirii traficului de persoane. Acesta
din urmă va fi încheiat la sfârşitul lunii
martie 2012.

În perioada iulie-septembrie 2011 au
fost organizate și şapte întâlniri judeţene
(Bacău, Constanţa, Buzău, Galaţi, Tulcea,
Vaslui şi Suceava) în cadrul cărora au fost
prezentate instrumente de lucru pentru
specialiștii din domeniul traficului de per -
soane sau din domeniile conexe; 

Au continuat şi activităţile în cadrul
nou-createi Comunități de Practică
(COP): au rămas active grupele de lucru
și a crescut numărul de persoane înscrise
cu a pro xi mativ 20%. 

A fost elaborat şi planul de campanie na -
țională antitrafic, ce va fi desfășurată în
cele 8 regiuni de dezvoltare în prima ju -
mătate a anului 2012.

În anul 2011 au fost organizate atât în
Ro mâ nia, cât şi în Italia seminarii cu
temele „Economie socială” şi „Modele şi

experiențe în prevenirea traficului de
persoane în Romania şi Italia”, urmate şi
de două vizite de studiu la Palermo şi
Bologna (Italia).

În iunie, la Bucureşti, a avut loc o con -
ferinţă de lansare a modelului de integrare
pe piaţa muncii a persoanelor traficate.

modele inovative de
integrare a persoanelor

traficate 
480

specialişti conectaţi în
reţea

8
vizite de studiu în Italia

larg parteneriat
transnaţional Comunităţi de Practică 
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Data începerii proiectului: 
1 octombrie 2009
Perioada de implementare: 24  luni 
Beneficiari: Administraţia Patriarhală şi
trei eparhii - Arhiepiscopia Bucureştilor,
Arhiepiscopia Iaşilor şi Arhiepiscopia
Craiovei
Aplicant principal: 
Organizaţia Internaţională de Caritate
Creştin Ortodoxă (IOCC)
Parteneri: Federaţia Filantropia şi
Patriarhia Română

Proiectul vizează dezvoltarea capacităţii
organizaţionale a structurilor de acţiune
social-filantropică din trei eparhii (Bu cu -
reşti, Iaşi şi Craiova) ale Patriarhiei
Române, ca fază pilot a unui plan de dez -
voltare a capacităţii Bisericii Ortodoxe
Ro mâne la nivel naţional, astfel încât a -
ceasta să devină un puternic partener
strategic al Guvernului în domeniul
incluziunii sociale.

Obiective:
• realizarea unei evaluări sistematice şi

obiective a capacităţii organizaţionale şi
de livrare de servicii sociale la nivelul
celor 3 eparhii nominalizate; 

• generarea a 3 strategii eparhiale de im -
plicare în domeniul asistenţei sociale;

• îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor
din structurile social-filantropice ale ce -
lor 3 eparhii, astfel încât acestea să
acţioneze mai eficient în cadrul par te -
neriatelor locale şi regionale în domeniul
asistenţei sociale.

Dintre rezultatele proiectului 
menţionăm:
• 3 rapoarte de evaluare detaliate (1 per

eparhie) ce vor surprinde stadiul de dez -
voltare organizaţională, competenţele în
livrarea de servicii sociale la nivel epar -
hial şi aspecte ce necesită îmbunătăţiri;

• 100 de reprezentanţi ai celor 3 eparhii
vor participa în procesele de planificare
strategic;

• 50 de angajaţi ai membrilor Parteneria -
telor Locale de Ocupare şi Incluziune
Socială iau parte la procesul de plani -
ficare strategică şi propun recomandări

pentru incluziune socială ce vor fi in -
troduse în strategiile eparhiale din do -
meniul serviciilor sociale;

• 3 strategii şi planuri operaţionale sunt
create, revizuite şi aprobate de structurile
decizionale ale celor 3 eparhii implicate
în proiect;

• 132 de ore de instruire vor fi livrate
pentru 80 de beneficiari (personal de
conducere şi executiv al Patriarhiei şi ce -
lor 3 eparhii din proiect) în 6 module de
training;

• cel puţin 3 campanii de strângere de
fon duri vor fi realizate la nivel eparhial,

Reţea teritorială de furnizori creştini
de servicii sociale
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3
strategii eparhiale  

200
beneficiari

132
ore de instruire

3
campanii de strangere 

de fonduri

3
eparhii

pentru a susţine financiar imple men -
tarea Planurilor Operaţionale din cadrul
Strategiilor Eparhiale.

Ce am realizat în 2011
În acest an a avut loc finalizarea unuia

dintre obiectivele principale şi anume ela -
bo rarea planurilor strategice și a celor
operaționale ale celor trei eparhii incluse
în proiect. Aceste planuri au fost ulterior
aprobate de către Permanențele Consi li -
ilor Eparhiale de la Bucureşti, Iași şi
Craiova. Pentru a elabora aceste docu -
mente au avut loc 31 de întâlniri ale
nucleelor de lucru, 7 workshop-uri ju de -
țene și trei workshop-uri eparhiale, fiind
implicate peste 300 persoane (consilieri,
inspectori, preoți, asistenți sociali, coor -
do natori a șezăminte).

Tot în cadrul acestui proiect, eparhiile
im plicate au beneficiat şi de consultanţă de
specialitate pentru a organiza campanii de
colectare de fonduri, prin care să se asi gu -
re susţinerea financiară necesară implemen -
tării planurilor operaţionale şi stra tegice
elaborate. Ca rezultat al acestui proces,
Arhiepiscopia Craiovei a organizat în luna
decembrie o Gală de caritate, în urma
căreia au fost adunaţi circa 30.000 de euro.
Cu ajutorul specialiştilor, Arhiepiscopia
Iaşilor a pus la punct detaliile unei
campanii de colectare de fonduri, care va
avea aloc la începutul anului 2012, prin
organizarea a două evenimente.

În paralel a avut loc procesul de formare
pentru personalul sectoarelor social-filan -
tropice de la cele trei eparhii, prin orga -
nizarea de cursuri, după cum urmează:

• Curs de planificare strategică (48 par ti -
cipanți)

• Curs de comunicare (43 participanți)
• Curs de lucru în echipă (40 partici panți)
• Curs de management operațional (44

participanți)
• Curs de fundraising pentru începători

(15 participanți).
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Oportunităţi pentru împreună lucrare

Urmând raţiunea ei de a fi, organizaţia
noastră a oferit asistență membrilor săi, atât
în ceea ce priveşte identificarea nevoilor lor
şi elaborarea planurilor lor de dezvoltare,
cât şi în identificarea şi ac cesarea opor -
tunităţilor de finanţare ale acestora. În acest
sens, Federaţia Filan tropia s-a implicat în
elaborarea a două proiecte de prevenire a
abandonului şco lar, în parte neriat cu
Fundaţia “Bucuria Ajuto rului”. Ambele
propuneri de proiect au fost finalizate și
depuse spre finanțare.

În cadrul proiectelor pe care le avem în
derulare, am creat contexte pentru faci -
litarea schimbului de idei și de informaţii
între membri. Un astfel de context a fost
proiectul Întreprinderi sociale pentru in -
cluziune socială, în cadrul căruia am oferit
ocazia organizaţiilor participante să testeze
și să îmbunătățească multiple idei de
afaceri sociale și abordări ale planurilor de
afaceri. Astfel, chiar dacă doar trei idei de
afaceri au primit finanțare pentru start-up,
unele dintre organizațiile membre au reușit
totuși să pună pe picioare afacerea socială
imaginată și finisată în proiect, cu finanțare
din alte surse. 

Având în vedere succesul proiectului În -
tre prinderi sociale pentru incluziune so -
cială, Federaţia a conceput şi depus spre
finanțare alte două proiecte similare în
cadrul POSDRU, Domeniul Major de
Intervenţie 6.1 - “Dezvoltarea economiei
sociale”. Ele vizează dezvoltarea de 10 noi

întreprinderi sociale în regiunile Mun te nia
Sud şi Bucureşti-Ilfov. 

Cooperare transnaţională

Federaţia Filantropia are în plan extin -
derea cooperării la nivel internațional și
formarea unei platforme de cooperare mai
întâi între ONG-urile creștin or to doxe și
apoi între organizațiile non guver na men tale
creștine sau cele care la împărtășesc valorile
creștine, la nivelul Uniunii Euro pene. În
această perspectivă, Federația a inițiat și
finalizat în proporție de 70%, procesul de
elaborare a unei propuneri de proiect în
cadrul POSDRU, DMI 6.4 „Iniţiative
transnaţionale pentru o piaţă incluzivă a
muncii”. Aceasta reunește parteneri din trei
țări europene și vizează conectarea mem -
brilor Federației și a eparhiilor Bise ricii
Ortodoxe Române la organizații similare
din nouă țări euro pene, în vederea
facilitării procesului de construire de
parteneriate. 

O inițiativă de proiect similară, dar
vizând țări partenere din zona Mării Negre,
a fost condusă de Federație până aproape
de finalizare. În proiect am dorit să
implicăm ONG-uri membre ale Federaţiei
din Ro mâ nia şi Republica Moldova, alături
de Fundaţia ART Armenia (organizaţie
soci al-filantropică a Bisericii Armeniei).
Proiectul îşi propune să contribuie la
stimularea cooperării între cele trei ţări
partenere – România, Moldova şi Ar me -
nia, prin intermediul schimburilor cul -

turale. Depunerea proiectului a fost amâ -
na tă pentru proximul apel. 

Alături de victimele inundaţiilor 

În afara colaborării din proiectele comu -
ne, Federaţia Filantropia şi Organizaţia
Internaţională pentru Caritate Creştin
Ortodoxă (IOCC România) şi-au unit for -
ţele în două ocazii pentru a acorda ajutor
nemijlocit celor afectaţi de capri ci ile naturii
sau afectaţi de lipsuri materiale. Prima
colaborare a avut loc după inun daţiile care
s-au abătut asupra Deltei Dunării în iulie
2010. Sătenii au avut bucuria să primească
142 de sobe de teracotă premontată, cu
plită, pe care să poată găti şi la care să se
poată încălzi. Cea mai mare parte a banilor
a fost donată de credincioşii ortodocşi
americani. Restul sumei a fost asigurată
prin donaţia Pa tri arhiei Române.

Alături de şcolari 

În toamna anului trecut, Federația Filan -
tropia a primit o donație de 18.000 de
seturi cu rechizite școlare de la Orga ni zația
Internațională pentru Caritate Creș tin
Ortodoxă (IOCC) din SUA, prin in ter -
mediul filialei IOCC România. Pa che  tele
au fost distribuite şcolarilor cu posibilităţi
materiale reduse din judeţele în care
acţionează organizațiile membre ale
Federației. Valoarea estimativă a do na ției
către copiii din România a fost de peste
200.000 de dolari.

DEZVOLTARE PRIN PARTENERIAT
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În acord cu unul dintre obiectivele sale
principale, în decursul anului 2011 Fede -
ra ţia Filantropia s-a implicat pentru a su -
sţine interesele organizaţiilor membre în
relație cu autorităţile statului.

Astfel, reprezentanții echipei operaționale
au avut multiple întâlniri cu echipa Au to -
rității de Management a POSDRU pentru
a discuta şi obține răspunsuri clarificatoare
pe chestiuni de implementare a proiectelor
în care sunt implicați membrii Federației.
De asemenea, s-au purtat discuții și s-au
făcut demersuri încă nefinalizate, în ceea ce
privește includerea Bisericii Ortodoxe Ro -
mâne ca aplicant eligibil pe unele domenii
majore de intervenție.

În lunile octombrie și noiembrie, direc -
to rul executiv al Federației a participat la
do uă întâlniri cu ministrul Fondurilor
Europene, Leonard Orban, alături de
con du cătorii instituţiilor implicare în
admi nistrarea fondurilor structurale şi de
reprezentanţi ai societății civile, pe tema
strategiei României de accesare a fon -
durilor europene în perioada 2014-2020.
Informațiile și clarificările obţinute au fost
transmise membrilor pentru a fi folosite
în gândirea propriilor strategii pen tru
această perioadă.

În multiple rânduri, membri ai con du ce -
rii Federației au purtat discuții cu repre zen -
tanții unor bănci și ai Fondului Național de
Garantare pentru IMM-uri pentru acce sa -
rea de credite în vederea cofinanţării pro iec -
telor, în contextul în care AM POS DRU a
decis micşorarea prefinanţărilor. Rezultatele
pozi tive ale acestor întâlniri se lasă încă

așteptate și depind de factorii politici.
Federaţia Filantropia s-a implicat în mai

multe rânduri şi în procesul de elaborare a
legii economiei sociale. Reprezentanții săi
au participat la o serie de întâlniri cu
consultanții Ministerului Muncii pentru
elaborarea legii.

Ca urmare a implicării și experienței sale
în domeniu, Federaţia a fost invitată de
Fundația pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile (FDSC) la lucrările grupului de
lucru pe economia socială, format din
reprezentanţii ONG-urilor cu expertiză
relevantă în domeniu. La lucrări repre -
zentanții Federației au făcut mai multe
propuneri de îmbunătăţire a proiectului de
lege a economiei sociale.

În luna iunie, directorul executiv al Fede -
rației a participat la o întâlnire cu şeful
Comisiei pentru industrie şi servicii de la
Camera Deputaților pentru a discuta pe
proiectul de lege a antreprenoriatului so -
cial, propus Senatului pentru aprobare.
Federaţia Filantropia, împreună cu FDSC,
Fundaţia Salvaţi copiii şi alte ONG-uri, au
susținut ca proiectul de lege să fie retras sau
amânat până când societatea civilă va putea
oferi un punct de vedere. În urma presi -
unilor noastre, proiectul de lege, care ar fi
ridicat multe probleme societății civile, a
fost retras din dezbaterea Parlamentului.

În aceeași perioadă, directorul executiv al
Federației a participat la o dezbatere pre zi -
dată de Mircea Geoană, preşedintele Sena -
tu lui din acea perioadă, pe marginea
pro iectului de lege a asistenţei sociale, aflat
în dezbatere în Parlament. În cadrul

întâlnirii, reprezentantul Federaţiei Filan -
tro pia a făcut cunoscută poziţia orga -
nizaţiei cu privire la acest proiect de lege.

Secretarul general al Federației a parti ci -
pat la mai multe runde de convorbiri cu
directorul Philippe Hatt, responsabilul
Comisiei Europene (CE) pentru pro gra mele
finanţate din Fondul Social European (FSE)
în România. Obiectivele discuțiilor au fost
identificarea de noi oportunităţi de finanţare
din FSE, la nivelul CE, iden ti ficarea unor
parteneri credibili din ţările membre ale
Uniunii Europene pe dome niul incluziunii
so ciale şi posibilitatea ca şi cultele să fie
solicitanţi eligibili pentru toate axele de fi -
nanţare ale POSDRU pentru actualul ciclu
(2007-2013), dar şi pentru perioada 2014-
2020. Philippe Hatt a apre ciat proiectele în
care Patriarhia Română și Federaţia Filan -
tro pia sunt implicate în acest moment, pen -
tru că demonstrează grija şi responsabilitatea
permanentă a Bisericii pentru persoanele
aflate în situaţii de risc social. 

În spiritul deschiderii către dialog și
cooperare, directorul executiv al Federației
a inițiat în noiembrie primul contact
bilateral cu directorul executiv al Con fe -
derației Caritas România, organizaţia de
acţiune filantropică a Bisericii Romano-
Catolice. Obiectivele au fost cunoaşterea
reciprocă a activității celor două organizații
şi studierea oportunităţilor de cooperare.
Ambii directori s-au angajat ca în anul
2012, să poarte discuții cu structurile de
conducere ale organizațiilor lor pentru a
facilita un contact la nivel mai înalt, în
vederea inițierii unei relații de cooperare.

ADVOCACY ŞI REPREZENTARE
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La sfârşitul anului 2011, Federaţia Filantropia avea în rândurile ei
17 organizaţii membre, care acţionează în toate cele 8 regiuni de
dezvoltare ale României. Acestea au acordat asistenţă pentru
peste 36.000 de beneficiari (copii abandonaţi, persoane fără
adăpost, familii monoparentale sau familii sărace, persoane
infectate cu HIV/SIDA, victime ale violenţei în familie sau ale
traficului de persoane, bătrâni, persoane cu nevoi speciale,
persoane dependente de alcool sau droguri etc.) în cadrul a mai
mult de 100 de tipuri de servicii. 

În cursul anului trecut, membrii Federaţiei au angrenat în activităţile
lor social-filantropice 431 de angajaţi şi 847 de voluntari, investind
peste 18.000.000 lei în derularea proiectelor.

100 
tipuri de servicii

17 
organizaţii membre 

431
angajaţi

36.847 
de beneficiari

847
voluntari
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ASOCIAŢIA “DIACONIA”
Patriarhia Română

Asociaţia “Diaconia” din Bucureşti este o
organizaţie non-guvernamentală fondată în
anul 1999, cu binecuvântarea Patri arhiei
Române. Preşedintele de onoare al Aso ci -
aţiei este Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul României. 

În ultimii ani, Asociaţia s-a specializat în
acordarea de asistență victimelor violenței
în familie, familiilor care au nevoie de
consiliere și terapie psihologică, dar și
copiilor cu o situație materială precară,
care sunt în pericol de a abandona școala.
Pe lângă acestea, organizația mai des fă -
șoară acțiuni și în beneficiul altor categorii
de beneficiari, cum ar fi persoane cu diza -
bilităţi, familii sărace, deţinuţi şi familiile
acestora, şomeri, rromi.

Preşedinte: Preasfinţitul Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal
Director: Pr. Cristian Popa
Membrii echipei: 9 persoane
Voluntari: 5 persoane
Beneficiari: 160 persoane, din care: 
• 66 victime ale violenţei domestice;
• 23 femei, 43 copii; 
• 60 copii cu risc de abandon şcolar; 
• 34 familii consiliate. 

Proiecte:
Centrul comunitar de servicii Patriarh
Justinian Marina, care are trei componente:

• Centrul de primire în regim de urgenţă a
mamelor cu copii victime ale vio len ţei în
familie, care are o capacitate anuală de

pri mire pentru 42 mame cu 1-5 copii.
Prin acest proiect se acordă bene -
ficiarilor protecţie, adăpost de tip
rezidenţial, asistenţă socială şi moral-
religioasă, consiliere psihologică, juri di -
că şi psihoterapie de grup.

• Centrul de zi pentru copii şcolari pro veniţi
din familii monoparentale şi/sau sărace.
În cadrul centrului se oferă copiilor
două mese/zi, asistare în efectuarea te -
melor, programe educa ti ve, cursuri de
limbi străine, iniţiere în utilizarea com -
puterului, activităţi recre ative, excursii,
pelerinaje şi tabere etc.

• Centrul de Consiliere şi Terapie de Fa -
milie. Serviciile oferite de acest centru
au două componente: cea de consiliere
de familie, prin dezvoltarea unui meca -
nism de informare şi colaborare între
instituţiile cu impact asupra familiei –
şcoală, asistenţă medicală, asistenţă so -
cială, instituţii specializate, și cea de
intervenţie, prin abordarea în regim de
urgenţă a cazurilor de abuz sau violenţă
în familie.

Servicii acreditate:
• Centrul de primire în regim de urgenţă

a mamelor cu copii victime ale violenţei
în familie;

• Centrul de zi pentru copii proveniţi din
familii monoparentale şi /sau sărace;

• Centrul de Consiliere şi Terapie de
Familie.

Aria de acţiune: Municipiul Bucureşti,
jud. Ilfov şi Dâmboviţa

www.asociatiadiaconia.ro
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Buget: 696.263 lei

Parteneriate: 
• Inspectoratul Şcolar al Municipiului

Bucureşti
• Muzeul Ţăranului Român
• Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie

Gusti”
• AidRom
• Blocul Naţional Sindical 

Centrul de Consiliere şi Terapie de Familie
Asociaţia “Diaconia” a creat Centrul de

Consiliere şi Terapie de Fa mi lie pentru
sprijinirea activităţii de asistenţă psi -
hologică şi socială, în scopul  sprijinirii
familiei pentru dezvoltarea abilităţilor
parentale, depăşirea situaţiilor de criză
(violenţă domestică, abuz, şomaj etc.),
eliminarea riscului de abuz şi neglijare a
copilului, detensionarea relaţiei părinte-
copil şi rezolvarea unor probleme com -
por tamentale şi emoţionale.

Proiectul propune crearea unei noi mo da -
lităţi de abordare şi soluţionare a pro ble me -

lor apărute la nivel individual şi social, o
formă de intervenţie spe cia li za tă în asistenţă
socială, respectiv inter venţia focalizată şi
terapeutică la nivelul întregii familii.

Echipa de specialişti a Centrului infor -
mează şi ajută familiile în chestiuni pri -
vind rolul şi locul psihoterapeutului în
contextul familiei actuale, socializarea în
diverse medii, informarea și pregătirea
părintelui pentru o relaţionare corectă cu
copilul, corespunzător etapei de vârstă pe
care o parcurge acesta din urmă, înţe le -
gerea rolului de “părinte” şi a rolului de
“partener de cuplu” în cadrul familiei, sti -
mularea dorinţei de dezvoltare personală,
managementul emoţiilor în situaţiile de

conflict şi în situaţiile de violenţă (în
special fizică şi verbală).

Pe parcursul anului trecut, în cadrul
Cen trului au beneficiat de consiliere 34
de familii, dintre care unele continuă şi în
prezent activitatea terapeutică.

Printre acțiunile realizate de echipa Cen -
tru lui putem menționa iniţierea unei cola -
borări cu Agenţia Naţională Antidrog, cu
ajutorul căreia s-a realizat o acţiune de
prevenire a consumului de tutun şi alcool,
adresată copiilor între 8 şi 14 ani. De ase -
menea, în cadrul Centrului, ziua de 1 iunie
a devenit “Ziua copilului în familie”,  o zi
pe care copiii o petrec alături de părinţi.
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FUNDAŢIA “BUCURIA AJUTORULUI”
Arhiepiscopia Bucureştilor

Cel mai nou membru al Federației Fi -
lan tropia, Fundația “Bucuria Ajutorului”
(FBA) a fost înființată în anul 2010, sub
patronajul Arhiepiscopiei Bucureștilor, la
iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul României, și este furnizor
acreditat de servicii sociale din luna iulie
2011. 

Viziunea organizației este o lume în care
oamenii vor realiza că a ajuta înseamnă nu
doar a dărui, înseamnă mai ales bucuria
împărtăşită între cel care oferă şi cel care
primeşte.

La ora actuală, organizația oferă servicii
familiilor cu copii aflate în dificultate,
copiilor şi tinerilor din familii cu risc
ridicat de marginalizare socială‚ care
solicită sprijin pentru orientare șco la -
ră/profesională, dar și copiilor aflați în

sistemul de protecție (centre rezidențiale‚
asistenți maternali profesioniști etc)‚ aflați
în diverse forme de școlarizare și pregătire
profesională, care au potențial scăzut de
reintegrare în familia naturală și în co -
munitatea de proveniență.

Prin planul strategic aprobat la sfârșitul
anului trecut, FBA are ca obiective

principale, pentru perioada 2012-2015,
dezvoltarea capacității organizaționale și
dezvoltarea de servicii sociale adresate
copiilor din familiilor defavorizate și a
celor instituționalizați, în vederea depăşirii
unor situaţii ce pot genera marginalizare
sau excludere socială.

Preşedinte: Arhidiac. Ionuţ Iordăchescu
Director executiv: Radu Neuman
Membrii echipei: 2 persoane
Voluntari: 9 persoane
Beneficiari: 344 persoane, din care :
• 194 copii cu dizabilităţi;
• 30 copii din sistemul rezidenţial de

protecţie;
• 100 copii provenind din familii defa -

vorizate şi care vor să meargă la şcoală;
• 20 familii aflate în dificultate.

Proiecte:
• “Acces la online și pentru tine” - spri jinirea

incluziunii sociale a 30 de copii aflați în
sistemul rezidențial de pro tecţie, prin
inițierea în utilizarea com puterului și
dobândirea de abilități de comunicare
interpersonală și socială.

”Cu toate că este o organizaţie tânără şi efortul nostru împreună este la început de
drum, primele rezultate ale colaborării dintre Fundaţia “Bucuria Ajutorului” şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 2, ne îndreptăţesc să credem
că va fi un parteneriat de lungă durată, bazat pe profesionalism şi eficienţă.”
Dr. Isabela Hurjui - Director General DGASPC Sector 2
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• “Sprijin pentru școală” – prevenirea
abandonului şcolar în rândul elevilor cu
rezultate deosebite la învăţătură, care
provin din grupuri vulnerabile. Proiect
realizat în colaborare cu DGASPC Sec -
tor 2, împreună cu un grup de sponsori
persoane fizice din cadrul Băncii
Naționale a României. 

Pe lângă cele două proiecte, Fundaţia a
mai organizat evenimente pentru copii ai
familiilor aflate în dificultate şi copii din
centrele de zi, în cadrul cărora au fost
oferite ajutoare materiale (rechizite,
materiale educaționale, alimente).

Servicii acreditate:
Centrul de informare şi consiliere pen -

tru persoane aflate în dificultate, care ofe -
ră servicii precum: identificarea nevoilor
sociale individuale şi familiale ale bene fi -
ci arilor, informare despre drepturi şi obli -
gaţii, consiliere socială, consiliere
psihologică, consiliere juridică, orientare
profesională, suport şi asistenţă în vederea
integrării comunitare.

Aria de acţiune: Bucureşti, judeţele
Ilfov şi Prahova

Buget: 86.000 lei (70.000 lei fonduri
proprii + 16.000 donații/sponsorizări)

Parteneriate:
• ING Asigurari
• Asociația Ateliere Fără Frontiere

• Piraeus Bank
• DGASPC Sector 1
• Angajați ai BNR
• DGASPC Sector 2

“Acces la online şi pentru tine”
În luna iulie 2011, Fundația “Bucuria

Ajutorului” a demarat proiectul Acces la
online și pentru tine, cu scopul de a spri -
ji ni incluziunea socială a 30 de copii aflați
în sistemul rezidențial de protecţie.  

Proiectul a fost câștigător al concursului
organizat de Asociația Ateliere Fără
Frontiere prin programul de donație
ASSOCLIC și a fost premiat prin oferirea

a patru computere pentru dotarea unui
laborator de informatică.

Obiectivele acestui proiect sunt însuşirea
conceptelor de bază în utilizarea com pu -
terului, dezvoltarea abilităţilor de comu -
nicare ale copiilor, prin metode in terac tive,
în vederea creșterii stimei de sine și a
îmbunătățirii relaților sociale.

Beneficiarii acestui proiect sunt 30 de
copii din cadrul Centrului de Plasament
Sfânta Maria, aflat în administrarea
DGASPC Sector 1 Bucureşti.
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FUNDAŢIA “SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ”
Arhiepiscopia Iaşilor

Fundaţia “Solidaritate şi Speranţă” (FSS)
este o organizaţie nonguvernamentală şi
non-profit, înfiinţată în anul 2002, aflată
sub patronajul Arhiepiscopiei Iaşi lor, care
implementează programe sociale, filan -
tropice, culturale, educaţionale şi civice.
Fundaţia are filiale în Botoşani, Hârlău,
Roznov, Săvineşti, Darabani, Să veni,
Piatra Neamţ, Tg. Neamţ şi Paşcani.

Organizația își propune să combată
marginalizarea socială, sărăcia şi suferinţa,
să încurajeze dezvoltarea persoanei umane
în comunitate, prin solidaritate şi anga ja -
ment social, să lupte împotriva dispa ri -
tăţilor sociale, dar şi pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii. În anul ce a trecut,
activitatea FSS a fost îndreptată spre
oferirea de servicii de asistenţă pentru
multe categorii de persoane, dar cei mai
mulţi au fost cei care au beneficiat de
sprijin în lupta cu dependenţa de alcool şi
droguri (peste 4000 de persoane).

Preşedinte: 
Pr. Narcis Constantin Axinte
Director executiv:
Pr. Mihai Eduard Doroşincă
Membrii echipei: 53 persoane
Voluntari: 115 persoane
Beneficiari: 5154 persoane
• bătrâni îngrijiţi la domiciliu şi asistaţi –

159 persoane.
• persoane cu dependenţă de alcool/dro -

guri (prevenție și terapie) – 4.069 pers.
• copii defavorizați din centrele de zi – 71

persoane
• Centrul de Incluziune Socială (consiliere

și formare profesională) - 173 persoane

• cantina socială – 174 persoane
• servicii primare în cele 9 filiale – 370

persoane
• servicii educaționale în școala postliceală

– 54 persoane
• servicii recuperare medicală – 84 per soane

Proiecte:
• Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la

domiciliu pentru vârstnici – oferă servicii
de asistenţă bătrânilor cu un grad ridicat
de dependenţă fizică și/sau psihică, cu
probleme medicale ori cu posibilităţi ma -
 teriale reduse.  Dintre serviciile ofe ri te
menţionăm: eva luare socio-medi ca lă,
consiliere socială, activităţi de so ci a lizare,
intervenţie în situaţii de criză (prin
oferirea de ajutoare materiale), îngrijire
de bază, suport (pre parare hrană, menaj,
cumpărături, plată fac turi etc.), consul -
taţii şi tratamente medicale, recuperare.

• Centrul de consiliere şi reabilitare per soane
dependente de alcool şi droguri “Sf. Nicolae”
– proiect cu peste 4000 de beneficiari în
anul 2011. Activităţile principale derulate
de acest centru constau în informare şi
prevenire (în special în şcoli, licee, spitale,
peni ten ciare și parohii), eva lu are psiho -
logică, consiliere individuală şi terapie de
grup, formare prin seminarii, conferinţe,
cursuri de pregătire.

• Centrele de zi pentru copii „Sf. Mari na”
și „Mia Casa" Bârnova – proiecte de
prevenire a abandonului şcolar în rândul
copiilor proveniţi din familiile vul ne ra -
bile, defavorizate şi margina li zate social. 

• Centrul de incluziune socială – pro iec tul,
demarat în 2011 şi realizat în parteneriat
cu Institutul de Politici Sociale din
Bucureşti, urmăreşte pro movarea măsu -
ri lor de facilitare a par ticipării pe piața
muncii a grupurilor vulnerabile. De

www.fundatia.mmb.ro
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serviciile centrului vor beneficia circa
530 de persoane din judeţul Iaşi. Ser vi -
ciile oferite constau în informare şi
consiliere profesională, asistenţă în cău -
tarea unui loc de muncă, cursuri de cali -
fi care în diverse ocupații, asistenţă
pen tru integrarea pe piaţa muncii a
persoanelor cu dizabilităţi.

• Centrul „Sfinţii Ioachim şi Ana” – În fi inţat
în 2010, centrul are ca o biectiv prin cipal
combaterea feno me nului avortului.

• Cantina socială “Sfântul Sava” – proiect
care are circa 110 beneficiari zilnic, din -
tre cei lipsiţi de posibilităţi mate riale,
vârstnici, cu dizabilităţi sau fără adăpost.
Pentru persoanele nedeplasa bile se asi -
gură transportul hranei la domiciliu.

• Centrul de recuperare medicală “Vovi de -
nia” - o întreprindere socială dez vol tată
prin intermediul proiectului Întreprin -
deri sociale pentru inclu ziune socială,
implementat de către Federaţia Filan tro -
pia. Acesta asigură servicii de recuperare
medicală la domiciliu sau la sediu pen -
tru per soanele cu afecțiuni motorii, mai
ales pentru cei cu venituri reduse.

• Școala postliceală  pentru  pedagogi  de
recuperare “Olga Sturdza” – insti tu  ția
oferă cursuri de calificare în ocupația de
“pedagog de recuperare”.

• Centrul de formare în agroecologie – pro -
iect demarat în 2011 pentru pro -
movarea şi transmiterea principiilor,
cunoştinţelor şi practicilor agroe co logiei
ca etică a vieţii sănătoase.

• Centrul de studii interdisciplinare în re -
ligie şi ştiinţă.

Servicii acreditate:
• Cantina socială “Sf. Sava”;
• Centrul de asistenţă social-medicală şi

în gri jire la domiciliu pentru persoane
vârstnice;

• Centrul de recuperare și îngrijire medi -
cală la domiciliu;

• Centrul de prevenţie, consiliere, reabili -
ta re şi terapie ocupaţională pentru per -
soa ne dependente de alcool şi droguri;

• Centrul de zi pentru copii “Sf. Marina”;
• Centrul de zi pentru copii “Mia Casa”;
• Şcoala postliceală pentru pedagogi de

recuperare “Olga Sturdza”;
• Centrul de incluziune socială (mai multe

cursuri autorizate).

Aria de acţiune: judeţele Iaşi, Botoşani
şi Neamţ (Arhie piscopia Iaşilor), alte ju -
de ţe din Moldova.

Filiale: 9
Buget: 1.875.868 lei

Parteneriate:
• Arhiepiscopia Iașilor
• Direcția de Asistență Co munitară a

Primăriei M u ni cipiului I aşi
• Universitatea “Al. I. Cu za” Iași, Facul ta -

tea de Educație Fizică și Sport
• Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
• Asociația “Alternative Sociale”
• Centrul Diecezan Caritas.
• Facultatea de Teologie Ortodoxă

„Dumitru Stăniloae” Iaşi.
• Colegiul Național Mihai Eminescu, Iaşi
• Colegiul Tehnic de Electronică și

Telecomunicații, Iaşi
• Colegiul Economic Administrativ, Iași
• Fundaţia „Mia Casa” (Norvegia)
• Primaria şi Consiliul Local Bârnova
• Asociația Institutul pentru Politici

Sociale
• Spitale, școli și licee din județele Iași,

Vaslui, Galați și Botoșani
• Fundaţia Pierre Rabhi (Franţa)
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Şcoala Postliceală „Olga Sturdza”
Înfiinţată în anul 2005, Şcoala Post li ceală

„Olga Sturdza” oferă calificarea în meseria
de pedagog de recuperare pentru angajaţii
instituţiilor de protecţie socială şi absol ven -
ţilor de liceu care optează pen tru a ceas tă
ocu pație. Această instituție este rezultatul
unui parteneriat între Fun daţia Bavaria-
România pentru Asistenţă Socială în Româ -
nia, Ministerul Muncii şi Pro tec ţiei Sociale

al Landului Bavaria (Ger mania) şi Fundaţia
“Solidaritate şi Speranţă” a Mitropoliei
Moldovei şi Bu covinei, cu finanţare din
partea Fundaţiei Robert Bosch Stuttgart, a
organizaţiei Diakonie Neuendettelsau şi a
Guvernului Bavariei (Germania).

Prin prisma acestui parteneriat cu insti -
tuții din Germania, modelul de studii a
fost preluat şi aplicat în şcoală sub directa
supraveghere şi evaluare a specia liş tilor
germani. Astfel, instituția își pro pune să
fie un model de bune practici în dome -
niul educaţiei adulţilor care doresc să
obţină o calificare în domeniul social la
nivel european. Conţinutul şi durata pre -

gătirii (doi ani de studii) corespund
standardelor stabilite de către Comisia
Europeană.

Absolvirea şcolii presupune obţinerea
Certificatului de competenţe profesionale,
emis de către Ministerul Educaţiei din
România şi recunoscut în cadrul Uniunii
Europene.

În anul 2010, Fundaţia Bavaria Româ -
nia pentru Asistenţă Socială în România
a cesionat școala către FSS. Bugetul in -
stituției, în valoare de circa 50.000 Euro,
a fost asigurat în proporție de 50% de
către Ministerul Muncii din Landul Ba -
va ria, 30% din autofinanţare şi 20% de la
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Pe lângă materiile de studiu, elevii școlii
beneficiază și de ateliere de lucru susţinute
de specialişti din Uniunea Europeană, în
domeniul recuperării persoanelor cu diza -
bi lităţi, dar și de activităţi practice des fă -
șurate în instituţiile beneficiare.

De la înființare, Şcoala  Postliceală „Olga
Sturdza” a avut în fiecare an între 30-50
de cursanți. Până în prezent, au absolvit
cursurile școlii un număr de 130 de
persoane.
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ASOCIAŢIA “FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU”
Arhiepiscopia Sibiului

Asociaţia “Filantropia Ortodoxă Sibiu”
a luat fiinţă în luna octombrie 2009, cu
scopul de a sprijini dezvoltarea activi tă -
ţilor de asistenţă socială ale Arhiepiscopiei
Sibiului. 

Asociaţia are ca misiune asistarea per soa -
nelor care traversează momente dificile ale
vieţii, în vederea dezvoltării abilităţilor per -
so nale, de a face faţă creativ şi eficace pro -
blemelor, mobilizarea resurselor co mu   nităţii
pentru sprijinul celor aflaţi în dificultate,
participarea la iniţierea, dez voltarea şi
aplicarea măsurilor de politică socială în
domeniu, participare activă la viaţa socială. 

Preşedinte:
Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
Director: Pr. Ciprian Creangă
Voluntari: 8 persoane
Beneficiari: 354 persoane, din care:
• 139 specialişti angajaţi în activităţi cu

copii şi tineri vulnerabili
• 40 copii
• 45 copii şi tineri cu nevoi speciale
• 102 persoane aflate în dificultate
• 28 specialişti în domeniul social.

Proiecte:
• Cursuri de formare pentru specialiști în

domeniul social. Proiectul a avut ca scop
oferirea de cursuri de formare pentru
spe cialişti care lucrează cu copii şi tineri
vulnerabili. La cele cinci cur suri de for -
mare organizate au parti cipat în total
139 persoane.

• Să învăţăm jucându-ne - se desfăşoară din
mai 2010. În cadrul acestuia se desfăşoară

activităţi interdisciplinare cu caracter
social educativ pentru copii cu vârste
între 7-14 ani, pro veniți din familii aflate
în situații de risc. Dintre activități men -
ționăm: sesiuni de sti mu lare prin artă
vizuală, muzică, mişcare, joc, poveşti,
teatru şi lucru manual, care să dezvolte
abi li tăţile  manuale şi crea ti vi tatea, pre -
cum şi jocuri menite să aducă informaţii
din domeniul ştiin ţelor naturii, al mate -
maticii, să îmbo gă ţească vocabu la rul sau
să dez volte atenţia şi memoria copiilor.

• Împreună - se desfăşoară din mai 2010
şi are ca scop: dezvoltarea abilităţilor
creative şi de socializare pentru copii şi
tineri cu nevoi speciale aflați în Cen trul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu
Roşu, jud. Sibiu, și în Centrul de
Plasament Orlat, jud. Sibiu. Acesta se
desfăşoară cu sprijinul studenţilor vo -
luntari şi cu cel al Asociaţiei “Soci e tatea
Femeilor Ortodoxe” Sibiu. 

• Centrul de servicii social-educative, ina -
ugurat în februarie 2011 în lo ca litatea
Sălişte, jud. Sibiu, oferă posi bilitatea

copiilor să-și petreacă timpul liber im -
plicându-se în diverse activități educa -
ționale. Centrul, care funcțio nea ză pe
perioada anului școlar, a fost deschis în
parteneriat cu Protopopiatul Sălişte şi cu
Primăria locală.  În luna mai 2011, Cen -
trul a fost dotat cu 6 calculatoare primite
prin intermediul proiectului ASSOCLIC
1, al Asoci aţiei Ateliere Fără Frontiere din
Bucureşti.

Asociația a mai derulat și alte acțiuni în
anul 2011 precum organizarea unui
spectacol de teatru pentru copiii aflați în
Centrul de plasament Prichindelul Sibiu,
sesiuni de informare privind pericolul
etnobotanicelor prin intermediul proto -
popiatelor din județul Sibiu (în colaborare
cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Con -
siliere Antidrog Sibiu), oferirea de pachete
cu rechizite copiilor nevoiași din parohia
“Nașterea Domnului” din Sibiu și oferirea
de pachete cu îmbrăcăminte, încălțăminte
şi rechizite copiilor din Centrul de Pla -
sament din Mediaş. De Crăciun, prin

“Colaborarea cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu a început în anul 2010 când am
demarat, în colaborare, proiectul «Să învăţăm jucându-ne», sprijinind copii proveniţi
din medii vulnerabile. Pentru organizaţia noastra este o colaborare rodnică, ce ne-a
oferit posibilitatea furnizării de servicii sociale şi în municipiul Sibiu, pentru această
categorie de beneficiari, într-un cadru organizat.”
Maria Magher, şef Centru de Consiliere pentru Copil şi Familie Cisnădie, jud. Sibiu,
SOS Satele Copiilor România.

www.socialma.ro
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intermediul AFOS, s-au împărțit daruri
la Centrul de Plasament Orlat, biserica
“Sf. Ioan Iacob Românul”, Centrul de zi
“Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” - Sibiu,
Cen trul de Recuperare şi Reabilitare
Persoane Adulte cu Handicap Tălmaciu,
Centrul de Plasament Gulliver şi la
Spitalul de Psihiatrie Sibiu.

Servicii acreditate:
Asociaţia oferă servicii sociale primare

acreditate pentru persoane și familii aflate
în dificultate:
• identificare şi evaluare;
• informare în domeniu;
• consiliere socială;
• sprijin de urgenţă în vederea reducerii

efectelor situaţiilor de criză;
• dinamizarea grupurilor şi comunităţilor;
• promovare şi cooperare socială.

Arie de acţiune: judeţele Sibiu şi Braşov

Buget: 5508 lei

Parteneriate:
• SOS Satele Copiilor România, Cen trul

de Consiliere şi Sprijin pentru Copil şi
Familie Cisnădie, jud. Sibiu

• SOS Satele Copiilor România - Bucu reşti
• Asociaţia “Societatea Femeilor Orto do -

xe” Sibiu
• Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclu -

zivă Turnu Roşu, jud. Sibiu
• Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna”

Sibiu
• Facultatea de Ştiinţe Sibiu – Catedra de

Sociologie şi Asistenţă Socială

• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consi -
liere Antidrog Sibiu

• Consiliul local Sălişte, jud. Sibiu
• Protopopiatul Ortodox Sălişte, jud.

Sibiu
• Fundația de Sprijin Comunitar Bacău;
• Asociaţia pentru Apărarea Familiei si

Copilului Bucureşti
• Asociaţia Persoanelor cu Handicap Psi -

hic Sibiu
• Fundaţia „Un Copil, O Speranţă” Sibiu
• Agenţia Naţională pentru Programe

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale

Derulat pe parcursul anului 2011, pro -
iectul a fost realizat cu intenția de a oferi
specialiştilor, care lucrează cu copii şi
tineri vulnerabili, posibilitatea să dobân -

dească noi abilități și informații pe care să
le folosească mai departe în activitatea lor.
Bugetul proiectului a fost de 25.440 lei și
s-a derulat în parteneriat cu SOS Satele
Copiilor Danemarca, cu sprijinul finan -
ciar al Fundaţiilor Velux. 

În cadrul proiectului a fost amenajată şi
dotată cu echipamente şi mobilier o sală
de 70 mp, în care s-au desfăşurat cur surile
de formare. Au fost organizate 5 cursuri
de formare la care au participat în total
139 persoane - asistenţi sociali, psihologi,
cadre didactice, coordonatori ai unor
organizaţii de tineret, preoţi, stu denți etc.

Cursurile au avut teme precum: Lucrător
prin arte combinate (curs de perfecționare);
Dependenţa de calculator şi TV: măsuri de
intervenţie şi terapie; Metode de educaţie
emoţională şi comportamentală a copiilor şi
tinerilor; Violenţa în familie: realităţi şi
cunoştinţe; Iniţiere în scrierea de proiecte şi
completarea unei cereri de finanţare în
cadrul programului Tineret în Acţiune.
Pentru primul curs, participanții au primit
certificate de absolvire recunoscute la nivel
național.

Implementarea acestui proiect a adus
Asociaţiei “Filantropia Ortodoxă Sibiu” o
creştere a vizibilităţii în judeţul Sibiu şi la
nivel naţional, prin intermediul bene fi -
ciarilor cursurilor (şi a organizaţiilor din
care aceştia provin) şi totodată a adus şi o
deschidere spre accesarea de fonduri pentru
derularea de noi activităţi şi im plementarea
altor proiecte, din punct de vedere al
managementului financiar si tehnic. 
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ASOCIAŢIA “VASILIADA”
Arhiepiscopia Craiovei

Asociaţia “Vasiliada” este o organizaţie
nonguvernamentală cu caracter creştin şi
social, înfiinţată în anul 2001 sub patro -
najul Mitropoliei Olteniei. Preşedintele de
Onoare al organizației este Înalt prea -
sfinţitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhi epis -
cop al Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Organizaţia oferă servicii sociale persoa -
ne lor, familiilor, grupurilor sociale şi co -
munităţilor aflate în situaţii de dificultate
sau generatoare de marginalizare/ exclu -
ziune socială, având la bază dragostea faţă
de semeni. În cei 11 ani de la în fi ințare,
Asociația “Vasiliada” s-a impus drept una
dintre cele mai reprezentative ONG-uri
filan tro pice din sud-vestul României.

Serviciile sale se adresează mai multor
categorii de persoane precum copiii cu
risc de aban don școlar, tineri postinsti tu -
ţionalizaţi, copii şi tineri de etnie rromă,
tineri cu dizabilități, per soane vârstnice,
persoane fără adăpost, șomeri sau per -
soane inactive pe piața muncii, deți nuți
sau persoane care s-au eli be rat din siste -

mul de detenție, persoane victime ale
violenței în familie. 

În anul 2011, Asociația “Vasiliada” a îm -
plinit 10 ani de activitate social-filan tro -
pică, marcând acest moment aniversar
prin organizarea mai multor evenimente
caritabile, susținute de numeroase perso -
nalități: Excelența Sa Emma Nicholson,
Baroneasă de Winterbourne (Membru de
Onoare al Asociației), Paula Seling
(Membru de Onoare al Asociației),
soprana Felicia Filip, dr. Raed Arafat,
fondatorul SMURD Romania, jurnaliștii
Liana Stanciu, Emil Hure zeanu, Cristian
Tabără, soprana Diana Țugui, tenorul
Costel Busuioc, actrița Aniela Pietreanu,
soliștii și orchestra Ansamblului Folcloric
”Maria Tănase” (Director, Constantin
Enceanu).

Asociaţia “Vasiliada” este membru activ
al comunităţii locale în domeniul social,
prin prezenţa în diferite organisme şi
consilii locale, judeţene şi naţionale, cu
responsabilităţi în acest domeniu:

• Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia pen -
tru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inclu -
ziune Socială,

• Comisia Judeţeană Anti-Sărăcie şi pen -
tru Promovare a Incluziunii Sociale;

• Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
din România;

• Comisia de Acreditare Judeţeană a
Furnizorilor de Servicii Sociale Dolj 

• Grupul local de coordonare HIV/SIDA
• Grupul de lucru în domeniul incluziunii

sociale prin Metoda Deschisă de Co -
ordonare;

• Rețeaua APARTE, a speci a liș tilor în
colectare de fonduri.

Preşedintele de onoare:
Înaltpreasfinţitul Părinte Iri neu, Arhie pis -
copul Cra iovei şi Mitropolitul Olteniei
Preşedinte:
Pr. consilier Adrian Stănulică
Director de programe:
As. Soc. Sorin Boboc
Manager financiar:
Ec. Irina Văduva

Membrii echipei: 45 persoane
Voluntari: 64 persoane
Beneficiari: 1820 persoane, din care:  
• 223 copii cu risc de abandon școlar 
• 83 persoane fără adăpost 
• 244 persoane cu dizabilități
• 549 şomeri 
• 41 deținuți
• 680 persoane aflate în situații de criză

(beneficiari ai programului Masa Bucuriei)

www.asociatiavasiliada.ro l www.TeSustinem.ro
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”Am venit la Craiova atât în calitate de prieten, cât şi în calitate de membru de onoare
al acestui oraş, pentru a susţine calitatea excelentă a muncii Asociaţiei Vasiliada,
eforturile de a menţine familiile împreună şi de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili membri
ai societăţii, deoarece sunt convinsă că serviciile asigurate de Vasiliada sunt deosebit
de necesare în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic”. 
Excelența Sa Emma Nicholson, Baroneasă de Winterbourne și Membru de Onoare
al Asociației Vasiliada 
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Programe de intervenție în
comunitate:
Programul de sprijin pentru copil şi familie
• Centrul pentru Copii “Aripi de Lumină”

Craiova
• Sala de joacă “Aripi de Lumină” Craiova
• Centrul Social pentru Copii şi Tineri

“Sf. Vasile cel Mare” Târgu Jiu
• Centrul Social “Sf. Stelian” Lipovu

Programul de asistare a persoanelor aflate în
situaţii de criză
• Centrul Social de Urgenţă pentru Per -

soane fără Adăpost “Sf. Vasile” Craiova
• Centrul de Incluziune Socială Craiova
• Centerele de Servicii Integrate pentru

Ocupare - Craiova şi Târgu Jiu

Programul de asistenţă socială religioasă
pentru persoanele cu deficienţe de auz
• Cabinet de dezvoltare psiho-socială a

copiilor din Şcoala Specială “Sf. Vasile”
Craiova

Programul de sprijin pentru persoanele cu
dizabilităţi:
• Centrul de Informare şi Consiliere pen tru

Persoane cu Dizabilităţi “Sf. Ecaterina”

Proiecte:
• Servicii Integrate pentru Ocupare a fost

lansat pe 28 februarie 2011 şi este cofi -
 nanţat din Fondul Social Euro pean prin
Programul Operațional Sec torial Dez -
vol tarea Resurselor Umane 2007-2013. 

• Centrele de Incluziune Socială - opor -
tunitate pentru facilitarea participării pe
piaţa muncii a grupurilor vul ne rabile este

cofinanţat din Fondul Social European
prin POSDRU 2007-2013 şi are ca
obiectiv principal formarea pro fesională
a persoanelor care fac parte din categorii
vulnerabile şi sprijinirea aces tora pentru
obţinerea unui loc de mun că. În anul
2011, 249 de persoane au fost calificate
în me serii precum: bu că tar, lucrător
comer cial, operator introducere şi vali -
dare date, lucrător în cultura plantelor,
îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Pro iectul
se derulează în parteneriat cu Institutul
de Politici Sociale din București.

• Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi
asistenţă pentru copiii cu risc crescut de
abandon şcolar şi părăsire timpurie a
şcolii, cofinanţat prin POSDRU 2007-
2013, are ca obiectiv general prevenirea
si corectarea abandonului școlar în rân -
dul copiilor proveniţi din familii cu risc
social. În anul 2011, 100 de copii din
judeţul Dolj au fost ajutaţi să rămână în
sistemul de învăţământ al statului.
Proiectul este implementat în parte ne -
riat cu Fundaţia “Copii în Difi cultate”
Bucureşti şi Primăria Săruleşti.

Servicii acreditate:
• Centrul de Informare și Consiliere

pentru Persoane cu Dizabilități “Sf.
Ecaterina”;

• Centrul pentru Copii “Aripi de Lumină”
Craiova;

• Centrul de zi pentru copii ”Sf. Vasile cel
Mare” Târgu Jiu;

• Compartiment de primire, evaluare,
intervenție și sprijin pentru per soa nele
aflate în dificultate;

• Centrul pentru Copii “Sf. Stelian”,
Lipovu;

• Centrul de Incluziune Socială, Craiova;
• Centrul de Servicii Integrate pentru

Ocupare, Craiova;
• Centrul de Servicii Integrate pentru

Ocupare, Târgu Jiu.;
• Centrul pentru persoane fără adăpost

”Sf. Vasile”.

Aria de acţiune: judeţele Dolj şi Gorj

Filiale: 1 (Târgu Jiu)

Buget: 1.671.943,41 lei
• Donații persoane fizice și juridice –

301.990, 18 lei 
• Sponsorizări 2% - 47.639,70 lei

Parteneriate:
• Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aris -

tia Aman” Dolj
• Casa de Cultură ”Traian Demetrescu”

Craiova
• SC Provident SA
• BCR
• Penitenciarul Craiova
• Şcoala Specială “Sf. Vasile”, Craiova
• Centrul Şcolar ”Beethoven”, Craiova
• Institutul pentru Politici Sociale
• Fundaţia “Copii în dificultate” Bucureşti
• Primaria Săruleşti, jud. Călăraşi
• TVR Craiova
• Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”
• Magazinele BauMax şi Selgros din

Craiova
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Servicii Integrate pentru Ocupare
Lansat în 2011, proiectul urmărește dez -

voltarea serviciilor integrate pentru faci li -
tarea accesului pe piața muncii în județele
Dolj și Gorj și se adresează șomerilor sau
persoanelor inactive pe piața muncii, din
20 de comunități rurale și urbane, în cele
două judeţe.

Asociația “Vasiliada” are ca parteneri în
proiect Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Craiova -  Secția de Asistență Socială
și Federația Patronatelor din Regiunea
Olteniei. Până în decembrie 2012, când
proiectul va ajunge la final, partenerii au
ca obiectiv oferirea de servicii integrate
pentru facilitarea accesului pe piaţa
muncii pentru cel puţin 500 de persoane. 

În cadrul proiectului au fost înfiinţate
două Centre de Servicii Integrate care
furnizează următoarele servicii sociale:
calificare şi orientare profesională, con si -
li ere psihologică, mediere pentru obţi ne -
rea unui loc de muncă.

În anul 2011, au beneficiat de serviciile
acestui proiect un numar de 300 de
persoane fără loc de muncă.

Proiectul este cofinanţat din Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resur -
selor Umane 2007- 2013, Axa Prioritară
5 - “Promovarea măsurilor active de ocu -
pa re”, DMI 5.1 - “Dezvoltarea şi imple -
mentarea măsurilor active de ocupare”. 
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FUNDAŢIA “FILANTROPIA TIMIŞOARA”
Arhiepiscopia Timişoarei

Fundaţia “Filantropia Timişoara”
(FFT) a fost înfiinţată în ianuarie 2006,
sub patronajul Mitropoliei Banatului.
Este o fundaţie creştină de dezvoltare co -
mu  ni tară și de caritate, care imple -
mentează programe sociale, filantropice,
culturale, educaţionale şi civice.

Fundaţia funcţionează cu binecu vân ta -
rea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi
Mitro polit Nicolae Corneanu şi cu pur -
tarea de grijă a Preasfinţitului Episcop-vicar
Paisie Lugojanul. 

Dintre domeniile în care activează
orga nizația menționăm: asistenţă socială
şi social-medicală, asistenţă şi dezvoltare
comunitară, asistenţă medicală, educaţie
şi cercetare interdisciplinară, cultură,
dez  voltare organizaţională, tineret, me -
diu. Prin proiectele sale, derulate pe
parcursul anului trecut, Fundația și-a
îndreptat atenția spre victime ale tra -
ficului de persoane, vârstnici, familii și
persoane aflate în situații de risc social,
persoane cu dizabilități, tineri proveniți
din sistemul instituționalizat de protecție
a copilului, persoane afectate de boli care
le influenţează viaţa socială şi profesională
(HIV/SIDA, cancer etc.).

FFT este unul dintre partenerii și bene -
ficiarii în cadrul proiectul SOCIAL -
Strategia de ocupare şi calificare prin
învăţare şi activităţi pentru libertate. La
finalul proiectului, organizația va deveni
administrator al uneia dintre fabricile de
panificație dezvoltate în proiect, care va
oferi o șansă la reintegrare socială foștilor
deținuți prin angajarea acestora în cadrul
unității.

Preşedinte: Pr. consilier Cristian Pavel
Director: Adrian Ghiran
Membrii echipei: 11 persoane
Voluntari: 37 persoane
Beneficiari: 451 persoane (familii mono -
parentale - 40, persoane afectate de boli care
le influenţează viaţa profesională şi socială -
8, persoane cu dizabilităţi - 70, persoane de
etnie rromă - 17, victime ale traficului de
persoane - 4, tineri peste 18 ani care
părăsesc sistemul instituţionalizat de
protecţie a copilului - 1, familii care au mai
mult de 2 copii - 37, vârstnici la domiciliu
- 25, persoane deţinute din cadrul Peni ten -
ciarului Timişoara şi persoane ieşite din
detenţie - 62, persoane nevoiaşe - 4, alte
grupuri vulnerabile - 183).

“Parteneriatul nostru de tradiţie cu Fundaţia Filantropia s-a concretizat printr-o serie
de acţiuni profesioniste care au dus în ultimii ani la soluţionarea sau ameliorarea unor
dificultăţi sociale pentru diverse categorii de beneficiari aflaţi în nevoie în Timişoara
şi în judeţul Timiş. 
În prezent, Fundaţia Filantropia este o instituţie care asigură cadrul unor bune practici
în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă un reper important al departamentului
nostru în stabilirea legăturilor cu angajatorii pentru asigurarea calităţii în învăţământul
superior şi, implicit, pentru formarea de profesionişti cu înaltă calificare şi disponibilitate
în îmbunătăţirea calităţii vieţii indivizilor, grupurilor şi comunităţilor aflate în nevoie.”

Conf. Cosmin Goian, Directorul Departamentului de Asistenţă Socială, Facultatea de
Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara

www.fft.ro
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Proiecte:
• Centrele de incluziune socială – oportu -

nitate pentru facilitarea participării pe
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;

• Centrul pentru integrarea socială, eco -
nomică şi familială a persoanelor traficate
- Refugiul de Vest pentru victimele trafi -
cului de persoane;

• Centrul de Zi pentru integrarea socială, eco -
nomică şi familială a persoanelor traficate;

• Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu.

Servicii acreditate:
• Centrul pentru Integrarea Socială, Eco -

no mică şi Familială a Persoanelor Tra -
ficate- Refugiul de Vest pentru Victimele
Traficului de Persoane;

• Centrul de Zi pentru integrarea socială,
economică şi familială a persoanelor
traficate;

• Serviciul de îngrijire a vârstnicului la
domiciliu.

Aria de acţiune: judeţele Timiş, Arad,
Caraş-Severin, Vâlcea, Mureş

Buget: 363.871 lei

Parteneriate:
• Arhiepiscopia Timişoarei
• DGASPC Timiş
• Primăria Timişoara
• Agenţia Naţională Împotriva Traficului

de Persoane
• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Con -

siliere Antidrog al Judeţului Timiş
• Asociaţia Institutul pentru Politici

Sociale Bucureşti

Scopul acestui proiect este protejarea într-
un mediu securizat a persoanelor care au
trecut prin experienţa traficului de per -
soane, reintegrarea socio-profesională şi
reducerea gradului de retraficare. Fundaţia
“Filantropia Timişoara” a preluat refugiul
pentru victimele traficului de persoane de
la Arhiepiscopia Timişoarei (2006), iar
serviciile oferite victimelor traficului de
persoane au fost menţinute şi diver si ficate.

Prin intermediul Centrului pentru Inte -
grarea Socială, Economică şi Familială a
Persoanelor Traficate (CISEF), au fost
deru late și activități de prevenire a tra -
ficului. În proiect, Fundația colaborează
în principal cu Centrul Regional Timi -
şoara al Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane, prin intermediul
căruia au fost referite victimele, dar a fost
menținută și colaborarea cu Arhiepiscopia
Timișoarei.

Victimele asistate în cadrul CISEF pro -
vin din judeţele Mureş, Vâlcea, Bihor şi
Dolj. În anul 2011, au beneficiat de
serviciile instituției 8 victime ale traficului
de persoane. Fiecare caz este evaluat, prin
întocmirea unei anchete preliminare.

Serviciile oferite beneficiază de acreditare
începând din anul 2007, iar beneficiarii
sunt persoane de sex feminin, care au
statut de victimă a traficului de fiinţe
umane, indiferent de etnie, religie, apar -
tenenţă politică, stare materială, vârstă,
orientare sexuală.

Dintre serviciile oferite victimelor men -
ți onăm: adăpost, acordarea de suport
pentru dezvoltarea de abilităţi de auto gos -
podărire, asistenţă în vederea reintegrării
familiale şi sociale, consiliere psihologică,
asistenţă medicală şi educaţie privind
sănătatea, consiliere educaţională, orien -
tare profesională, asistenţă juridică, sprijin
în demersuri sociale.

Prin demersurile lor, specialiștii din
cadrul Centrului au reușit pe parcursul
anului trecut să asigure susținere materială
de necesitate pentru toate victimele aflate
în asistenţă, angajarea unora dintre per -
soa nele asistate și oferirea de cursuri de
calificare către acestea, să ofere tratament
medical de specialitate și să medieze
relația cu familiile victimelor.
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Asociaţia Filantropică Medical-Creştină
„Christiana” a fost printre primele aso ci -
aţii înfiinţate de Biserica Ortodoxă Româ -
nă, în anul 1991, ca filială a Asociaţiei
„Christiana” din Bucureşti. Printre mem -
brii fondatori l-a avut şi pe Înalt prea -
sfinţitul Părinte Bartolomeu Anania (pe
atunci arhimandrit) care, odată ajuns la
conducerea Arhiepiscopiei Vadului Felea -
cului şi Clujului, şi-a fixat între priorităţi
organizarea şi dezvoltarea asistenţei sociale
în cadrul Bisericii în vederea implicării
preoţilor şi a structurilor bisericeşti în
activitatea filantropică. Astfel, organizația
a fost integrată în sistemul de asistenţă
socială al Arhiepiscopiei. Activitatea ei
continuă cu binecuvântarea Înaltprea sfin -
ţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei şi
sub coordonarea şi îndrumarea directă a
Preasfinţitului Vasile Someşanul. AFMC
„Christiana” derulează la ora actuală
principalele proiecte sociale din eparhie. 

Preşedinte de onoare:
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhie -
pis copul Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
Preşedinte: Academician Horea Colan
Vicepreşedinte: Preasfinţitul Părinte
Vasile Someşanul, Episcop Vicar
Director: Iustin Liciniu Câmpean
Membrii echipei: 33 persoane
Voluntari: 30 persoane
Beneficiari: 3.530 persoane

Proiecte:
• Centrul Social-Misionar “Sfântul Vasile

cel Mare”, Cluj-Napoca (cuprinde pro -
iec tele: Şcoala Socială “Christiana”, Pro -
gramul de meditaţii şcolare, Cantina
Socială “Sfântul Arhidiacon Ştefan”,
Cen trul Comunitar pentru Tineret);

• Policlinica fără Plată “Sf. Pantelimon”,
Cluj-Napoca;

• Proiectul “Sf. Dimitrie Basarabov” -
Informare şi Consiliere în Adicţii, Cluj
Napoca;

• Proiectul Pentru Viaţă - pentru com -
baterea numărului mare de avorturi;

• Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Sfântul
Nicolae”, Mociu;

• Grădiniţa Socială “Acoperământul Maicii
Domnului”, Turda;

• Centrul de Servicii Sociale pentru Copii

“Acoperământul Maicii Domnului”,
Cluj-Napoca.

Servicii acreditate:
• activităţi de identificare a nevoilor so ci -

ale, acţiuni umanitare pentru persoanele
aflate în situaţii de criză, consiliere
socială, asistenţă spirituală şi suport
emoţional;

• servicii de asistenţă şi îngrijire, educare,
socializare şi petrecerea timpului liber;

• consiliere psihologică informare şi ori -
en tare, prepararea şi servirea mesei, pre -
gătirea şi distribuirea hranei, consiliere
psihologică pentru copil şi familie şi
reintegrare familială.

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL-CREŞTINĂ
“CHRISTIANA”, FILIALA CLUJ
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
www.christianacluj.ro
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Aria de acţiune: judeţele Cluj şi
Bistriţa-Năsăud

Buget: 992.225 lei

Parteneriate:
• Consiliul Judeţean Cluj
• Primăria Cluj Napoca
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• DGASPC Cluj
• Direcţia de sănătate publică a judeţului

Cluj
• Terapia/Ranbaxy
• Primăria Turda
• Primăria Câmpia Turzii
• Orthodox Christian Mission Center

(SUA)
• Acţiunea Unita din Berlin

Policlinica fără plată „Sf. Pantelimon”
Policlinica ,,Sf. Pantelimon” este un pro -

iect înființat de AFMC ,,Christiana”,
filiala Cluj, în noiembrie 1999, din ini ţia -
ti va vrednicului de pomenire ÎPS Arhie -
piscop şi Mitropolit Bartolomeu  Anania,
cu sprijinul unor medici voluntari dornici
să acorde asistenţă medicală gratuită. 

Proiectul își propune creșterea calității
vieții beneficiarilor prin îmbunătățirea
stării de sănătate fizică, psihologică și spi -
rituală a categoriilor sociale defavo ri zate
din punct de vedere socio-economic.

Policlinica oferă consultaţii de medicină
generală, ecografie și homeopatie. Bene fi -
ciarilor li se mai oferă medicamente, asis -
tenţă socială și spirituală şi alte ajutoare
materiale. Toate serviciile oferite sunt în
regim gratuit. 

Proiectul a fost iniţiat ca urmare a iden -
ti fi cării nevoii de acordare de servicii
medi cale, sociale şi spirituale pentru

persoanele excluse din sistemul public de
asistenţă, mai precis persoanele defa vo -
rizate din punct de vedere socio-medical.
Această categorie nu are acces la servicii
medicale din cauza lipsei veniturilor şi a
asigurării medicale, iar aceia care reuşesc
să beneficieze de consultaţii nu reuşesc să
îşi procure tratamentul medicamentos
pen tru bolile cronice de care suferă. 

De la înființare și până în prezent, în
cadrul policlinicii au beneficiat de servicii
medicale gratuite peste 46.333 persoane.
Valoarea medicamentelor acordate benefi -
ci arilor se ridică la suma de 893.900 lei.
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MISIUNEA SOCIALĂ “DIACONIA”
Mitropolia Basarabiei

Misiunea Socială “Diaconia” este organi -
za ția nonguvernamentală care acționează
în domeniul social pe teritoriul Republicii
Moldova, sub patronajul Mitropoliei Ba -
sa   rabiei. Organizația își propune să pro -
moveze în societate conceptul de caritate
creştină și sensibilizarea publicului faţă de
problemele persoanelor vul ne ra bile. Prin -
cipalele direcţii de activitate ale “Diaconia”
sunt: acordarea de sprijin mate rial sau
financiar persoanelor nevo iaşe, înfiinţarea
unor grupuri de voluntari care să se im -
plice în oferirea anumitor servicii sociale,
susţinerea acti vi tăţii a diverse așezăminte
sociale.

Anul 2011 a fost anul în care
Misiunea Socială “Diaconia” a săr -
bătorit 10 ani de existenţă. Una
din cele mai importante realizări
pentru anul trecut, a fost inau -
gurarea celui mai mare aşezământ
social al Mitropoliei Basarabiei –
Centrul Maternal “În braţele ma -
mei”. Organizaţia îşi propune ca
acesta să devină un reper al ser vi ci -
ilor sociale de calitate ofe rite ma -
melor cu copii, aflate în dificultate.

Tot în 2011 a fost lansat pro iec -
tul euro pean „Cooperare trans -
fron  ta lieră pentru o viaţă fără
droguri", în cadrul căruia au fost înfi in -
ţate 3 centre de reabilitare pentru victi -
mele tra fi cului şi consumului de droguri
(Chi și nău, L eova, O rhei).

De asemenea, proiectul "Spre indepen -
denţă", implementat la Orhei, prin inter -
mediul parohiei "Sf. Vasile de la Poiana
Mărului", a fost desemnat unul dintre

proiectele câştigătoare pe ţară, în cadrul
competiţiei pentru premiul Fun daţiei
ERSTE pentru Integrare Socială pentru
2011.

Director: Igor Belei
Secretar general: Oleg Paraschiv
Membrii echipei: 34 persoane
Voluntari: 80 persoane
Beneficiari: 15.781persoane, din care
1856 de be ne ficiari permanenţi în
proiecte şi 13.925 de beneficiari care au
primit asistenţă o singură dată (ajutoare
umanitare, d iag nos ticare g ratuită)

Proiecte:
• În braţele mamei, asistenţă pentru cuplu -

rile mamă-copil aflate în dificultate prin
Centrul de consultanţă şi Centrul
maternal;

• Serviciul de diagnostic mobil “Sfântul
Nectarie de Eghina” oferă diagnosticare
gra tuită a cancerului mamar pentru

persoane din mediul rural;
• 7 Centre de zi în cadrul parohiilor din

diverse localităţi, în care sunt organizate
activităţi extraşcolare pentru copii, func -
ți o nează cantine sociale și spălătorii
sociale;

• Taberele Solidarităţii – tabere de o zi
pentru copii cu voluntari din Italia şi
Moldova – 5 tabere pe an cu un total de
circa 200 de copii;

• Cinci talanţi – proiect de colectare de
fonduri cu ocazia marilor sărbători
creştine;

• Young Diaconia: creşterea numărului de
tineri implicaţi în programele „Di -
a coniei” prin sprijinirea partici pă -
rii lor în diverse activităţi de tip
non-profit pentru beneficiul co -
mu nităţii;
• Cooperare transfrontalieră pen tru

o viaţă fără droguri, în cadrul
căruia au fost înfiinţate 3 centre
de reabilitare pentru victimile
traficului şi consumului de dro -
guri (Chișinău, Leova, Orhei);

• Spre independenţă – proiect ce
oferă instruire pentru tinere fete
orfane pentru a le ajuta la inte -
grarea socială şi profesională;

• Braţele părinteşti - proiect care are
ca scop susţinerea materială a
familiilor vulnerabile social din
comunitate. În 2011, 20 de fa mi -
lii au beneficiat lunar de pa che te
care acoperă o parte dintre nevoi
(produse igienice, ali men tare,
îmbrăcăminte, medica men te). 

www.diaconia.md
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Servicii acreditate:
În Republica Moldova legislaţia nu pre -
vede acreditarea serviciilor sociale.

Arie de acţiune: teritoriul Republicii
Moldova

Filiale: 27

Bugetul: 559.694 euro, dintre care 1065
euro din campanii de fundraising

Parteneriate:
• Bambini in Romania (Italia) - 2011
• Church World Service (SUA) - 2011
• Episcopia Ortodoxă Română din Italia

- 2011
• Caritas Viena
• Caritas Ambrosiana
• Fundaţia STEPIC
• Landul Austria Inferioară
• Monaco Aid et Presence
• Fundaţia Vismara
• Orthodox Christian Mission Center
• Caritas Moldova
• Fundaţia Solidaritate şi Speranţă
• Shopping MallDova

“În braţele mamei”
Proiectul își propune să combată feno -

menul abandonului copiilor și să ofere asis -
tență cuplurilor mamă-copil aflate în
dificultate. El se adresează mamelor cu

copii nou-născuţi, care sunt constrânse să
recurgă la abandonarea acestora, mame
singure, mame minore, mame-victime ale
traficului de fiinţe umane, mame provenite
din familii cu venituri mici şi/sau margi -
nalizate, gravide în ultimul trimestru de
sarcină, aflate în situaţie de risc. 

Proiectul are două componente: Centrul
de consultanță și Centrul Maternal.

Centrul de consultanță oferă asistență
ma me lor cu copii în comunitate prin
următoa  rele servicii: asistenţă materială
(scu tece, hrană, medicamente), spirituală,
psihologică (grupuri de sprijin, consiliere
psihologică) şi psiho-socială (vizite la
domiciliu, informarea mamelor despre
drepturile de care dispun, ajutor în găsirea
unui loc de muncă şi/sau a unei locuinţe).
De aceste servicii au beneficiat până în
prezent 26 de cupluri mamă-copil. 

Pentru situații de urgență, intră în acți -
une Centrul Maternal, care oferă cazare
ma melor cu copii sau gravidelor aflate în
dificultate. În Centru, acestea beneficiază

de asistenţă rezidenţială pentru o perioadă
de până la un an. Specialiștii Centrului
ela borează un plan individual de inter -
venţie prin care se urmăreşte consolidarea
relaţiei dintre mamă şi copil, formarea
deprinderilor de îngrijire a copilului, ali -
mentare, gestionare a resurselor, dar şi
restabilirea relaţiei cu familia lărgită, iden -
tificarea posibilităţii angajării în câmpul
muncii, în vederea dezvoltării abilităților
de viaţă autonomă.  

Proiectul a demarat în august 2008. În
luna august 2010 a început activitatea Cen -
trului de consultanţă, care, până în prezent,
a oferit asistență pentru 16 be ne ficiare
(mame aflate în situaţii de risc). În luna
septembrie 2011, a avut loc inau gu ra rea
Centrului Maternal. Până la sfârşitul anului
2011, de serviciile acestui Centru Maternal
au beneficiat 5 cupluri mamă-copil. De
asemenea, 30 de persoane au beneficiat de
consiliere socială în comu nitate. Acestea au
primit și sprijin material (produse igienice,
scutece şi produse alimentare).
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ASOCIAŢIA “FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA”
Arhiepiscopia Alba Iuliei

Asociaţia “Filantropia Ortodoxă Alba
Iulia” (AFO) este o organizaţie non gu ver -
na men tală, cu caracter creştin şi filan tro -
pic, care acţionează în domeniul ser  vi ciilor
sociale, sub patronajul Arhiepiscopiei Alba
Iuliei. Organizaţia a fost înfiinţată în anul
2001, iar în prezent are 16 filiale în judeţele
Alba şi Mureş.

Prin misiunea sa, organizaţia îşi propune
îmbunătăţirea calităţii vieţii în comu ni tăţile
teritoriale prin oferirea de servicii sociale,
medicale, culturale, edu ca ţionale, econo mi -
ce şi de mediu, furnizate în spirit creştin.

Pentru AFO, anul 2011 a fost un an de
maturizare organizaţională, mar cat
prin modificarea Statu tului şi
elaborarea Strategiei de dezvoltare
pe următorii 3-5 ani. Accentul a
fost pus în acest an pe diversificarea
şi profesionalizarea serviciilor so -
ciale, dezvoltarea re sur selor umane
şi menţinerea par te ne riatului cu au -
to rităţile publice locale şi judeţene.

A fost pus în practică şi un nou
mod de administrare a serviciilor
sociale, în condițiile în care au to -
ritățile publice din județul Alba au
externalizat o parte din serviciile de
asistenţă socială sub forma acordării
finanțării prin sume alocate pentru fiecare
persoană care be ne ficiază de aceste servicii.

În activitatea socială desfăşurată de orga -
nizaţie se regăseşte o paletă largă de ser -
vicii oferite: 
• 12 servicii de îngrijire la domiciliu a

persoanelor vârstnice;
• 11 servicii de zi pentru copii (un centru

de zi şi 10 centre educaţionale);

• 5 servicii rezidenţiale pentru copii (4
case de tip familial şi 1 centru pentru
recuperarea copiilor abuzaţi);

• 1 centru de criză (servicii acordate în
regim de urgenţă);

• 2 servicii rezidenţiale pentru persoane
adulte cu handicap (locuinţe protejate);

• 2 servicii pentru persoane cu handicap;
• 2 cantine sociale;
• 2 servicii de consiliere;
• 1 centru regional de incluziune socială.

Aceste tipuri de servicii se adresează tu -
tutor categorii sociale defavorizate, pe care
organizaţia le are în vedere prin acţiunile

ei. În anul 2011 au fost acreditate două
noi servicii sociale şi a fost obţinută auto -
ri za ţia de operator de date cu caracter
perso nal pentru proiecte europene. 

Președinte: pr. Călin Nicolae Ignat 
Vicepreşedinte: pr. Mihail Ioan Dan 
Membrii Consiliului Director: pr.
Ştefan Urda, pr. Dumitru Vanca, pr.
Marius Slevaş 

Director executiv: Laura Pleșa
Membrii echipei: 180 persoane (55
angajate în 2011)
Voluntari: 160 persoane (40 de preoţi şi
120 de tineri)
Beneficiari: 1266 persoane.

Proiecte:
• Reţeaua interregională de centre edu ca -

ţionale la nivelul regiunilor Centru şi Vest
pentru prevenirea părăsirii timpurii a
şcolii. Pro iec tul are ca scop prevenirea
feno me nului de părăsire timpurie a
şcolii şi men ţinerea în sistemul de

educaţie a 500 de elevi din regi u -
nile Centru şi Vest. Cele 16 centre
educa ţi onale înfiinţate prin proiect
în judeţele Alba, Mureş şi Timiş au
devenit cea mai mare reţea de
centre edu caţionale la nivelul Pa tri -
arhiei Române;
• Parteneriat public-privat în admi -
nis tra rea de servicii sociale – model
de exce lenţă. Crearea unui model
optim de co la borare în administrarea
aşezămintelor sociale - proiect în -
cheiat în 2011. Scopul pro iectului
a fost crearea unui model de

excelenţă în management integrat şi ad -
mi nistrare la standarde europene a servi -
ciilor sociale furnizate prin parteneriat
public-privat în cadrul Regiunii Centru.

• Paşaport pentru succes – Proiectul, fi na -
lizat în luna noiembrie 2011, a avut ca
obiective îmbunătăţirea accesului copi -
ilor şi tinerilor aparţinând mino ri tăţilor
şi grupurilor dezavantajate din judeţele
Alba şi Mureş la servicii de dezvoltare

www.filantropiaortodoxa.ro
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personală care să reducă deca la jele so -
ciale şi educaţionale, garantând inte gra -
rea socială;

• Programul Ziua Copilului în culori -
Ediţia a V-a - peste 500 de copii din cen -
trele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române de Alba Iulia şi ale AFO au
participat la organizarea unei expoziţii,
în curtea Catedralei Reîntregirii din
Alba Iulia, cu desene, picturi, colaje sau
creaţii literare;

• TRANSFORMER - Program pilot de
integrare socială a copiilor şi tinerilor din
grupuri sociale dezavantajate;

• Parc de distracţie pentru copii, între prin -
dere socială înfiinţată în cadrul pro -
iectului Întreprinderi sociale pentru
in cluziune socială, derulat de Federaţia
Filantropia. Prin înființarea între prin -
derii, asociaţia a creat 5 locuri de muncă
pentru beneficiarii Centrului Social de
Urgenţă Alba – persoane fără adăpost.

• Implicarea clerului şi a membrilor co mu -
nităţilor parohiale ortodoxe în dezvol  tarea
de proiecte la nivelul Mi tro poliei Ba -
natului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
Proiectul are ca obiectiv diver si ficarea
serviciilor de asistenţă socială a per soa -
nelor vulnerabile, susţinerea şi dezvo -
ltarea a şase Centre de Incluziune Socială
în jud. Alba, Arad, Caraş-Se ve rin, Hu -
nedoara, Mureş.

•Tranziţia spre libertate prin Centre regi -
onale de incluziune socială - Împreună pe
piaţa muncii. Proiectul este imple men -
tat de Centrul Român pentru Edu caţie
şi Dezvoltare Umană, Asociaţia “Filan -
tropia Ortodoxă Alba Iulia” fiind par -

tener. Prin intermediul acestui pro iect,
AFO a înfiinţat în luna septembrie 2011
Centrul Regional de Incluziune Socială
Alba prin care care se derulează activităţi
de informare, consiliere şi ori entare pro -
fesională a persoanelor aflate în pragul
de părăsire a sistemului de detenţie.

• Campania de strângere de fonduri 2%
pentru Filantropia = 100% pentru
Sărmani;

• Un dar pentru Hristos - distribuirea de
pachete cu alimente şi dulciuri pentru
sărmani, din sumele colectate în cam pa -
niile de strângere de fonduri de Crăciun
şi Paşti;

• Masa Bucuriei – Proiectul social realizat
la iniţiativa Patriarhiei Române  în co -
laborare cu lanţul de magazine Selgros
Cash & Carry a continuat şi în anul
2011. Prin intermediul proiectului, au
fost sponsorizate cu produse alimentare
centrele sociale ale Asociaţiei.

• Tabăra de dezvoltare personală - Cetea,
jud. Alba. Tabăra a fost organizată de
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia pen -
tru 51 de copii din casele de tip familial
din jud. Alba şi Mureş ale Aso ci aţiei,
filialelor  şi Arhiepiscopiei.

•Tabăra „Tineri pentru o lume mai bu nă”,
Zărneşti, jud. Braşov. Asociaţia a fost

colaborator şi beneficiar al taberei orga -
nizate de Organizaţia Naţională Cerce -
taşii României (ONCR) – Filiala Braşov
”Virgil Oniţiu”. Timp de 4 zile, 45 de
copii au participat la activităţile realizate
în cadrul taberei. O echipă de traineri
din cadrul Asociaţiei a susţinut un
program de formare în metode şi tehnici
de educaţie nonformală pentru de 38 de
specialişti.

Asociaţia “Filantropia Ortodoxă Alba
Iulia” a investit şi în anul 2011 în for -
marea angajaţilor proprii, dar şi în
angajaţi ai par tenerilor şi voluntari
implicaţi în asistenţa socială a eparhiei.
Astfel, pe parcursul anului trecut, 138 de
persoane au par ti cipat la 15 cursuri,
seminarii și schimburi de experiență.

Servicii acreditate: 
• Centrul rezidenţial pentru protecţia co -

pilului - Aşezământul Social “Sf. Vasile
cel Mare” Alba Iulia;

• Cantina Socială „Filantropia Ortodoxă”
Alba Iulia;

• Serviciul socio-medical de îngrijire la
domiciliu a vârstnicilor din Alba Iulia,
Târgu Mureş, Valea Lungă, Hopârta,
Zlatna, Ocna Mureş, Bistra, Aiud, Roşia
de Secaş, Blaj, Baia de Arieş;

• Centrul pilot pentru persoane cu diza -
bi lităţi A lba;

• Centrul Social de Urgenţă Alba;
• Centrul Judeţean pentru Informarea şi

Consilierea Persoanelor Dependente de
Alcool;

• Centrul multifuncţional pentru integra -
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rea pe piaţa muncii a persoanelor cu
handicap fizic Alba;

• Centrul de zi pentru copii “Sf. Ana”,
Alba Iulia;

• Centrul de Informare şi Consiliere Pre
şi Post Avort Alba Iulia.

Aria de acţiune: judeţele Alba şi Mureş

Filiale: 19

Buget: 8.564.193 lei

Parteneriate:
• Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia
• Arhiepiscopia Timişoarei
• Episcopia Caransebeşului
• Arhiepiscopia Aradului
• Patriarhia Română
• Parohii din cadrul Arhiepiscopiei Alba

Iulia
• Consiliul Judeţean Alba
• DGASPC Alba
• Consiliul Judeţean Mureş
• DGASPC Mureş
• Consiliul Judeţean Timiş 
• DGASPC Timiş
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
• Primăria Municipiului Alba Iulia- Serviciul

public de asistenţă socială Alba Iulia
• Consiliile locale din Ocna Mureş, Bistra,

Roşia de Secaş, Lunca Bradului, Valea
Lungă

• Inspectoratele de Poliţie ale judeţelor

Alba, Mureş şi Timiş
• Spitalul Judeţean Alba
• Centrul Local Antidiscriminare Alba
• Şcoala „Avram Iancu” nr. 3 Alba Iulia
• Şc. Primară cls. I-IV Sângeru de Pădure
• Centrul Regional de Prevenire, Evaluare

şi Consiliere Antidrog Alba
• Penitenciarele Aiud şi Târgu Mureș
• Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba

Iulia
• Fundaţia PAEM Alba
• Asociaţia Profesională a Asistenţilor

Sociali Alba
• CRED
• Radio Reîntregirea  Alba Iulia
• Asociaţia Comitetului Local O. V. R.

Blaj- Valea Lungă – Morlanwelz
• Asociaţia „Sf. Andrei” Bărăbanţ
• Organizaţia Naţională Cercetaşii

României (ONCR) – Filiala Braşov
”Virgil Oniţiu”

A fost cel mai amplu şi complex proiect
derulat de Asociaţia “Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia”, prin care, pe de o parte, au fost
perfecţionate resursele umane şi pe de altă
parte a crescut calitatea serviciilor oferite

persoanelor în nevoi, din perspectiva
parteneriatului. Proiectul a fost im ple -
mentat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia în parteneriat cu DGASPC
Alba, DGASPC Mureş, Fundaţia PAEM,
Asociaţia Profesională a Asistenţilor Sociali
Alba, şi s-a desfăşurat în judeţele Alba şi
Mureş, pe o durată de 22 de luni
(octombrie 2009 – iulie 2011).

Dintre activităţile organizate în ultimul
an de proiect, menţionăm: elaborarea
unui Manual Organizaţional,  organizarea
unui program de calificare în ocupaţia de
lu cră tor social pentru 15 persoane, super -
vizarea a 49 de servicii sociale destinate
copiilor şi vârstnicilor, organizarea Şcolii
de vară a asistenţilor sociali (ediţia a II-a),
cu tematica „Asistenţa Socială a gru pu -
rilor vulnerabile”, pentru 40 de asistenţi
sociali din Alba şi Mureş, schimburi de
bune practici în domeniul serviciilor
sociale şi, nu în ultimul rând, elaborarea
Strategiei de dezvoltare organizaţională a
Asociaţiei “Filantropia Ortodoxă  Alba
Iulia” pe următorii 3-5 ani.

Grupul ţintă al proiectului a fost de 160
de persoane, din care 70 de angajaţi din
cadrul structurilor manageriale de suport,
40 de asistenţi sociali şi 50 de angajaţi,
care lucrează direct cu beneficiarii în
cadrul serviciilor sociale.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul
Social European prin POSDRU 2007-
2013 şi a beneficiat de o finanţare neram -
bursabilă de 1.719.039, 00 lei.

„Asociaţia Filantropia Ortodoxă este unul dintre cei mai importanţi şi mai serioşi
parteneri pe care îi avem în activitatea de furnizare de servicii sociale copiilor,
persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap. Parteneriatul s-a construit pe
baza unui respect reciproc şi a unei complementarităţi a ofertelor partenerilor.
Partenerii noştri au fost alături de noi şi în momentele grele datorate crizei
financiare, preluând o parte din eforturile materiale şi financiare, astfel încât
beneficiarii să primească în permanenţă servicii profesionale oferite la parametri
optimi. Sperăm să dezvoltăm şi să diversificăm în continuare această colaborare.” 
Sorin Valerian Chirilă, Director General al DGASPC Alba
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FUNDAŢIA PENTRU COPII “SFÂNTUL SAVA” BUZĂU
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

După 1990, fenomenul copiilor străzii a
luat amploare. Din dorinţa de a-i ajuta pe
aceștia, la iniţiativa părintelui prof. dr.
Mihail Milea şi cu binecuvântarea Înalt -
prea sfinţitului Părinte Epifanie, Arhie pis -
copul Buzăului şi Vrancei, a luat naştere
Fundaţia pentru copii “Sfântul Sava de la
Buzău”, chiar în ziua de 12 aprilie 1993,
ziua de prăznuire a Sfântului Sava. Orga -
ni zația funcţionează în cadrul Catedralei
municipale “Sfântul Sava”.

“Fundaţia Sfântul Sava este un miracol
divin în sine şi o dovadă vie că Dumnezeu
este mare. Această Fundaţie a început ca
în Evanghelie cu bobul de muştar, care
astăzi a devenit un copac mare, cu multe
ramuri, prin lucrarea Sfântului Duh şi
prin jertfa multor creştini ortodocşi, care
s-au străduit cu timp şi fără de timp la
înfăptuirea binelui pentru semenii din
jurul lor, indiferent de etnie, religie, sex
sau stare socială”, spune părintele Milea,
preşedintele Fundaţiei.

Fundaţia este o instituţie caritabilă, so -
cială, dedicată acţiunilor umanitare şi
culturale. A derulat o serie de programe
filantropice în ţară şi în străinătate: în
Republica Moldova, în Kosovo şi ţinu -
turile sârbeşti.

Preşedinte: Pr. profesor dr. Mihail Milea
Director: Ionuţ Vuţă
Membrii echipei: 12 persoane
Voluntari: 147 persoane
Beneficiari: 1905 persoane

Proiecte:
• Campusul pentru copii de la Bisoca.

Înfiinţat în anul 1994, are o capacitate de
80 de paturi. În fiecare an, campusul
găzduieşte gratuit circa 1500 de bene fi -
ciari, elevi şi tineri defavorizaţi din ţara
noastră şi din străinătate: Republica Mol -
dova, Serbia, Albania. Campusul este dotat
cu o bisericuţă de lemn stil maramureşan,
unde se fac slujbe reli gioase în fiecare zi.
Zilnic se orga nizează activităţi culturale şi
drumeţii la mânăs tirile din împrejurimi,
cât şi la alte punc te turistice.

• Tabăra pentru tineri Maliuc, Tulcea. În -
fi inţată anul 2006, are o capacitate de 40
de locuri/serie. În fiecare an, aici sunt
găzduiţi gratuit circa 500 de copii şi
tineri cu posibilităţi financiare reduse.
Zilnic sunt organizate activităţi sportive,
pescuit, concursuri. 

• Tabăra de pictură și sculptură “Nicolae
Steinhardt” din Câmpeni. Această tabără
a fost inaugurată în anul 2011 şi are o
capacitate de 20 locuri/serie. 

• Tabăra de sculptură tradițională de la
Năieni. În localitatea buzoiană Năieni,
Fundaţia organizează anual tabere cu
tineri doritori să înveţe arta cioplitului
în piatră sub îndrumarea unor artişti
renumiţi. Creaţiile tinerilor, realizate în
timpul şederii la Năieni, îmbogăţesc te -
zaurul artistic al acestei tabere. Tot în
Năieni, Fundaţia a amenajat şi o ,,Casă
de creaţie literară” pentru afirmarea
tinerilor cu talent literar. Centrul cul -
tural este dotat cu o vastă bibliotecă.

• Centrul de voluntariat din Câmpeni. În -
tr-o clădire veche, cu multe încăperi,
Fundaţia a amenajat un ,,centru de
voluntariat”, unde tinerii sunt instruiţi

în domeniul voluntariatului atât teo -
retic, cât şi practic, de unde sunt selectaţi
ulterior pentru a lucra în cadrul pro -
iectelor de asistenţă socială ale orga ni -
zaţiei. Anual, centrul oferă pregătire
pen tru  peste 100 de tineri din România
şi din alte ţări europene.

• Cantina Socială. Este primul proiect
social al Fundaţiei. A luat fiinţă în anul
1993 şi are o capacitate de 100 de locuri.
La această cantină servesc masa elevii de
la Centrul de zi ,,Sfântul Sava” din Buzău,
persoanele de la ,,Centrul de violenţă în
familie” din Buzău, elevii Şcolii de arte şi
meserii, dar şi alte persoane defavorizate.
Personalul cantinei este format exclusiv
din voluntari. 

• Centrul de urgenţă “Violenţa în fa milie”.
A luat fiinţă în anul 2005, la Bu zău, şi
are o capacitate de 8 locuri. Victimele
violenţei familiale, găzduite în acest
centru, primesc consiliere spiri tuală,
juridică şi medicală. La plecare primesc
şi un ajutor material.

• Aşezămintele pentru bătrâni din Câm -
peni, Pietroasele (Ulmeni), Năieni.

a. Căminul de bătrâni de la Câmpeni
funcţionează în fosta clădire a
Primăriei din localitate din anul
1995 şi are o capacitate de 40 de
locuri. În cadrul centrului sunt
găzduite femei bătrâne, aban do -
nate de familii, care sunt îngrijite
de tineri ce au fost nevoiţi să
părăsească centrele de plasament la
împlinirea vârstei de 18 ani. Are şi
o biserică cu hramul ,,Acoperă -
mân tul Maicii Domnului”.

www.sfsavabz.ro

Motto: “Mare este Dumnezeu!”
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b. Căminul de bătrâni de la Pie tro -
asele (Ulmeni) a luat fiinţă în anul
2007 şi are o capacitate de 20 de
locuri. Beneficiarii sunt doar băr -
baţi defavorizaţi din punct de ve -
dere social. Pe lângă aceşti bătrâni,
sunt găzduiţi şi patru tineri pro -
veniţi de la orfelinat, care ajută la
treburile gospodăreşti. Pe lângă
acest cămin funcţionează o micro -
fermă agricolă, care asigură o parte
din produsele alimentare necesare
la pregătirea mesei. Are o capelă cu
hramul ,,Sfântul Mucenic Hara -
lambie”.

c. Căminul de bătrâni de la Năieni a
luat fiinţă în 2011 şi are o capa -
citate de 20 de locuri. Beneficiarii
sunt femei defavorizate social. Că -
minul a fost amenajat într-o fostă
clădire a Cooperativei Agricole de
Producţie, din timpul regimului
comunist. Bătrânelor li se oferă
posi bilitatea să lucreze la con -
fecţionarea de produse tradiţionale
din lână, dar numai în funcţie de
puterea de muncă a fiecăreia.

Alte proiecte ale Fundaţiei:
• Microferma agricolă “Sf. Sava”;
• Muzeul “Sf. Sava”;
• Institutul Ortodox Român de Ştiinţe

Creaţioniste;
• Biblioteca de carte religioasă “Dionisie

Romano”;
• Grădina zoologică;
• Editura Sf. Sava.

Servicii acreditate:
• Centrul de urgenţă “Vio -

len ţa în familie”;
• Centrul de zi pentru copii

“Sf. Sava de la Buzău”;
• Aşezămintele pentru bă -

trâni de la Câmpeni, Ul meni, Năieni
(jud. Buzău).

Arie de acţiune: judeţele Buzău, Tulcea,
Prahova, Republica Moldova

Buget: 5.234.592 lei

Parteneriate: 
• Avicola Buzău
• Ginar Prod Panif
• Cris Tim România
• ACCA România
• COS
• Ariston România

Aşezământul de bătrâni de la Câmpeni
Chiar dacă este numit Aşezământul de

bătrâni, acesta este de fapt un centru
social intergeneraţional, care a fost în -
fiinţat în 1995. La Câmpeni, un sat
aproape abandonat din judeţul Buzău,
Fundaţia “Sf. Sava” a preluat clădirea
fostei primării a comunei, clădire la
rândul ei abandonată şi lăsată în paragină,
fără ferestre, fără uşi şi fără acoperiş. După
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reabilitarea şi renovarea clădirii, Fundaţia
a primit aprobare să inaugureze un centru
care să găzduiască bătrâni, şi ei abandonaţi
şi uitaţi de propriile familii.

Dar, pentru că Fundaţia se preocupă şi
de copii, părintele Mihail Milea, preşe -
dintele organizaţiei, a venit cu ideea de a
oferi găzduire în această comunitate şi
pentru tinerii care au împlinit 18 ani şi au
fost nevoiţi să părăsească centrele de plasa -
ment. Aceşti tineri şi-au găsit un rost în
viaţă, ajutând la îngrijirea bătrânilor, dar
şi la celelalte treburi gospodăreşti.

Aşezământul pentru bătrâni ascunde po -
vești de viață tulburătoare. Sunt bătrâni
care, deși au crescut câte 3-4 copii și care
în prezent sunt “sus-puși”, asa cum obiș -
nuiesc ei să spună, nu vor să mai știe de
existența lor, nu-i vizitează şi nu le mai
dau un telefon. Mai sunt bătrâne care și-
au pierdut familia și, pentru că nu doresc
să se simtă “povară” nepoților, au preferat
să locuiască în așezământ, unde își pot
împărtăși bucuriile și tristețile unor
persoane de vârste apropiate.

Cea mai vârstnică locuitoare a așeză -
mân tului se numește Feodora Ionescu și
are 94 de ani. Este născută, crescută și
căsătorită în fosta U.R.S.S. Imediat după
căsătorie, sub presiunea vremurilor, a fost
nevoită să se despartă de soțul ei și să se
refugieze în România, unde, pe atunci, nu
cunoștea pe nimeni.

A fost obligată să se ascundă prin
șanțuri, să fugă de autorități, să doarmă în

biserici, unde preoți cu mult curaj o
adăposteau. În orașul Buzău și-a găsit
adăpost la o familie, iar după ce lucrurile
s-au mai liniștit în țară, a reușit să-și facă
și acte de identitate.

În această familie, Feodora a încercat să
facă tot ce putea ea mai bine, s-a ocupat
de toată gospodăria și, pe deasupra, a
îngrijit de cei doi copii ai familiei res -
pective. Dar copiii au crescut, fiecare a
plecat pe drumul lui, părinții lor s-au
prăpădit, casa a fost vândută, iar Feodora,
din ce în ce mai neputincioasă, a trebuit
să-și caute o familie care de data aceasta
să o ocrotească pe ea.

Așa a ajuns să se numere printre primii
locuitori ai așezământului, s-a acomodat
ușor și spune că are o mare bucurie să
locuiască la țară, la curte, cu multe flori,
să poată merge în grădină “să plivească o
brazdă de pătrunjel” și să poată “arunca o
mână de grăunțe la păsări” pentru că toate
acestea o fac să retrăiască anii de tinerețe,
petrecuți alături de cei dragi.

Acum Feodora este bătrână, se depla -
sează greu, cu ajutorul unui cadru, însă
nimic nu o oprește să iasă în grădină să
admire florile, să vadă cum este vremea,

să ne întâmpine cu un zâmbet.
Pentru tinerii găzduiţi aici, viaţa pe care

le-o oferă aşezământul este o variantă
mult mai bună decât aceea să locuiască în
stradă, să cerșească sau să se drogheze.

Chiar dacă se află la 50 de km distanţă
de cel mai apropiat oraş, tinerii şi bătrânii
din această comunitate au reușit să
formeze o mare familie în care au învățat
pe rând să se accepte, să se ajute, să se
respecte și să se iubească. Ei și-au regăsit
liniștea, un scop în viață, o dorință de a
merge mai departe, respectul pentru sine,
bucuria de a se simți folositor și o familie
de mult pierdută sau pe care nu au avut-
o niciodată. 

În acest moment, aşezământul găzuieşte
45 de vârstnici şi 10 tineri (cu vârste
cuprinse între 19 şi 27 de ani). De la
înfiinţare şi până în prezent, Fundaţia a
oferit găzduire şi asistenţă pentru peste
150 de bătrâni, în condiţiile în care aceştia
sunt rezidenţi ai centrului până la sfârşitul
vieţii lor.

Datorită succesului acestui proiect de
centru social intergeneraţional, un aşe -
zământ similar a fost inaugurat la Ulmeni,
tot în judeţul Buzău.
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ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ CREŞTIN-ORTODOXĂ
“SFÂNTUL VASILE CEL MARE”
Arhiepiscopia Dunării de Jos

Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă
„Sfântul Vasile cel Mare” din Galați este
o organizaţie nonguvernamentală şi non-
profit, înfiinţată în anul 2001 şi aflată sub
patronajul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Misiunea Asociaţiei este asigurarea ocro -
tirii, educării, combaterii margi na lizării
sociale, a sărăciei, a suferinţei, precum şi
încurajarea dezvoltării morale personale,
bazată pe Evanghelie.

Asociaţia implementează proiecte de asis -
tenţă socială, spirituală, cultural-educativă
în beneficiul copiilor şi a familiilor sărace

de pe teritoriul judeţelor Galaţi şi Brăila.
Activitatea principală a organizaţiei este

legată de proiectele ce asigură asistenţă
socială copiilor orfani şi pentru copiii
proveniţi din familii lipsite de posibilităţi
materiale.

Preşedinte:
Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Casian
Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos
Director: Insp. Pr. Cristian Podaşcă
Membrii echipei: 22 persoane
Voluntari: 7 persoane

Beneficiari: 158 persoane (copii).

Proiecte:
• Centrul Rezidenţial de Fete “Sfântul Vasile

cel Mare”;
• Centrul Multifuncţional de Servicii

Sociale “Speranţa” - pentru copii şcolari
proveniţi din familii monoparentale
şi/sau sărace;

•Masa bucuriei - distribuirea către cei ne -
voiaşi de produse alimentare donate de
Selgros Cash & Carry.

Servicii acreditate:
• Centrul Rezidenţial de Fete „Sfântul

Vasile cel Mare”: găzduire pe perioadă
nedeterminată, educare, socializare şi
petrecerea timpului liber, reintegrare
familială şi comunitară;

• Centrul Multifuncţional de Servicii
Sociale „Speranţa”: educare, socializare
şi petrecerea timpului liber, suport
emoţional şi, după caz, consiliere psi ho -
logică.

Aria de acţiune: judeţele Galaţi şi
Brăila.

Buget 677.458,45 lei

Parteneriate: 
• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Con si -

liere Antidrog al Judeţului Galaţi
• Agenţia Naţională Împotriva Traficului

de Persoane – Centrul Regional Galaţi
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi
• Teatrul Dramatic “Fani Tardini”
• Biblioteca “V. A. Urechia”

www.asociatiasfantulvasile.ro
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Centrul Rezidenţial de Fete „Sfântul Vasile cel Mare”
Începuturile aşezământului se găsesc la

mijlocul secolului al XX-lea. Ierarhul
locului, Preasfinţitul Episcop Cosma
Petrovici (1873-1948), a avut iniţiativa
înfiinţării acestui centru pentru a sprijini
copiii săraci şi silitori la învăţătură,
garantându-le „sănătate şi supraveghere
părintească şi să formeze adevărate suflete
şi caractere creştineşti şi româneşti”.

Cu eforturi susţinute, clădirea a fost
ridicată. Ea şi-a împlinit misiunea, dar
numai pentru o scurtă perioadă de timp.
Condiţiile istorice nefavorabile au făcut
ca, în repetate rânduri, aceasta să-şi
schimbe destinaţia, găzduind diverse
instituţii, în ultimii 30 de ani fiind sediu
al Tribunalului Galaţi. După construirea
Palatului Justiţiei, clădirea a fost
retrocedată către Episcopia Dunării de Jos
la sfârşitul anului 1997.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian a
avut inițiativa reorganizării şi reamenajării
Orfelinatului Eparhial, care a fost
redenumit Centrul Rezidenţial de Fete şi

a fost pus sub ocrotirea spirituală a
Sfântului Vasile cel Mare. Toate aceste
lucrări au fost finalizate în toamna anului
2000. Redeschiderea oficială a Orfeli -
natului a avut loc la 12 octombrie 2000,
în prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
Patriarh Ecumenic de Constantinopol, a
vrednicului de pomenire Preafericitul
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a Înaltpreasfinţitului Arhie pis -
cop Casian al Dunării de Jos, a auto ri -
tăţilor locale, preoţi şi credincioşi.

Conform dorinţei iniţiale a Episcopului
Cosma Petrovici, Centrul Rezidenţial de
Fete “Sfântul Vasile cel Mare” şi-a păstrat

menirea de a oferi ocrotire, îngrijire şi
edu caţie copiilor săraci, orfani, dar cu
rezultate bune la învăţătură. Aşezământul
a fost trecut în administrarea Asociaţiei Sf.
Vasile cel Mare.

Astfel, în prezent, Centrul găzduieşte 30
de fete, pentru care asociaţia asigură
servicii acreditate specializate de asistenţă
socială, găzduire pe perioadă nedeter -
minată, educare, socializare şi petrecere a
timpului liber, reintegrare familială,
comunitară. Tinerelor li se asigură şi
asistenţă psihologică, asistenţă şi consiliere
socială, asistenţă medicală de specialitate.
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FUNDAŢIA “EPISCOP MELCHISEDEC”- FILIALA BACĂU
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

Filiala Bacău a Fundaţiei “Episcop Mel -
chi sedec” a fost înfiinţată în iulie 2008 de
către Preasfinţitul Ioachim Bă că uanul,
Episcop Vicar al Arhie pis copiei Romanului
şi Bacă ului, pentru con tinuarea operei mi -
sio nar-filantropice a vrednicului de po me -
nire Mel  chisedec Ştefănescu, Epis co pul
Roma nu lui (1823-1892).

Prin programele sale, Fundația își pro pune
să combată marginalizarea socială, sărăcia şi
suferinţa, să încurajeze dez vol tarea persoa -
nei umane în comunitate, prin solidaritate
şi angajament social, să lupte împotriva
disparităţilor sociale şi pen tru îmbu -
nătăţirea calităţii vieţii, să a pere drepturile
omului şi valorile demo cratice și nu în
ultimul rând să aplice cât mai mult din
idealurile creştine ale filantropiei şi
comuniunii de iubire.

Preşedinte: Preasfinţitul Părinte
Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Romanului şi Bacăului
Vicepreședinte: Pr. Eugen Ciprian
Ciuche
Membrii echipei: 6 persoane
Voluntari: 50 persoane
Beneficiari: 1713 persoane, din care:
• 1008  copii 
• 80  vârstnici
• 129  persoane cu dizabilităţi
• 337  familii sărace
• 18   persoane cu dizabilități/HIV
• 141  persoane dependente de alcool

Proiecte:
• Centre de zi pentru copii defavorizaţi în

Bacău (două centre), Moineşti, Măgi -

reşti, Măgura, Sascut, Pâncești (Sascut).
Până în prezent, 163 de copii au
beneficiat zilnic în aceste centre de
servirea unei mese calde, de asistenţă la
efectuarea temelor, programe educative,
socializare, recreere etc. 

• Centru de recuperare neuromotorie “Sf.
Vasile cel Mare” Bacău - servicii gratuite
de kinetoterapie şi logopedie pentru
copii cu probleme neuromotorii. Până
în prezent, 84 de copii au beneficiat de
servicii de kinetoterapie şi logopedie.

• Centrul de prevenire, evaluare, consiliere
şi informare a persoanelor dependente de
alcool şi alte droguri ”Izvorul Tămăduirii”;

• Centrul de consiliere, informare şi spri jin

oferă tuturor beneficiarilor Fundaţiei
ajutoare materiale, financiare, sprijin în
găsirea unui loc de muncă, consiliere,
mediere etc.

• Centrul de Îngrijire la Domiciliu Per soane
Vârstnice „Sf. Gheorghe”, oferă ser vicii de
îngrijire la domiciliu a per soanelor
vârstnice din municipiul Bacău,
începând cu luna septembrie 2011;

• Burse şcolare - În parteneriat cu Aso ciaţia
AXIOS (Franţa) 4 eleve primesc burse
pe toată perioada anului şcolar, în
valoare totală de 2.650 euro;

• Atelier icoane litografiate “Sf. Ioan Da -
maschin”, întreprindere socială în care se
confecționează icoane litografiate și plas -

www.fembacau.ro

Motto: “Viaţa mea este aproapele meu”
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ti fiate, comercializate în cadrul Arhi e -
piscopiei Romanului și Bacăului. Patru
persoane aflate în situaţie socială defa vo -
rizată au fost angajate în cadrul ate lie -
rului, pentru reintegrarea socială a
a ces tora. Veniturile obţinute susţin o
parte din activităţile sociale ale Fundaţiei
„Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău;

• Parc de joacă pentru copii - tobogan
gonflabil din Bacău şi-a continuat acti -
vi tatea începută în anul 2010, din fon -
durile obţinute fiind susţinute activităţi
şi programe sociale desfăşurate de către
Fundaţie în municipiul Bacău; 

• Masa Bucuriei, ajutoare alimentare pen -
tru 100 de persoane, bisăptămânal, în
parteneriat cu Patriarhia Română, Sel -
gros Cash&Carry Bacău şi ACCA Ovi -
de nia 2005 Bacău;

• Tineri în slujba aproapelui, proiect aju -
to rare a 200 persoane vârstnice, în
parteneriat cu şcoli, licee, colegii şi
diverse instituţii din cuprinsul eparhiei; 

• Tabere creştine de vară Constanţa şi Nem -
ţişor, pentru 60 copii şi tineri cu situaţie
socială precară, în parteneriat cu Arhi -
epis copia Tomisului, respectiv cu Mi -
tropolia Moldovei și Bucovinei. Un
program anual, în anul 2011 ajungând
la a V-a ediţie;  

• Un mărţişor pentru suflet, program strân -
gere de fonduri şi activităţi creative
pentru 21 de copii din Centrul „Sf. Ioan
Botezătorul” Bacău, în parteneriat cu
Selgros Cash&Carry Bacău (a 3-a ediţie); 

• Stand expoziţii şi concert colinde, pro -
gram de strângere de fonduri şi activităţi
creative pentru 21 de copii din Centrul

„Sf. Ioan Botezătorul” Bacău, în parte -
neriat cu Baumax Bacău; 

• Pâine pentru mâine, program cu derulare
continuă pentru ajutorarea persoanelor
defavorizate, care primesc mese calde şi
pachete alimentare; 

• Ajutor material/financiar permanent pen tru
persoane şi familii aflate în situaţie de criză.

Servicii acreditate:
• Centrul de consiliere, informare şi spri jin

Bacău;
• Centrul de zi “Sf. Ioan Botezătorul”;
• Centrul de recuperare neuro-motorie “Sf.

Vasile cel Mare” Bacău;
• Centrul  de prevenire, evaluare, infor ma -

re și consiliere a persoanelor dependente
de alcool și alte droguri “Izvorul Tămă -
duirii” Bacău;

• Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentru
Per soane Vârstnice “Sf. Gheorghe”.

Arie de acţiune: jud. Bacău şi o parte
din jud. Neamţ (teritoriul canonic al
Arhiepiscopiei).

Buget: 159.434 lei

Parteneriate: 
• DGASPC Bacău
• Asociaţia Părinţilor Copiilor Autişti din

Bacău
• Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Spor -

tu lui şi Sănătăţii Bacău (secţiile Kineto -
terapie şi Terapie Ocupaţională)

• Spitalul de Pediatrie Bacău
• Asociația pentru Integrare Europeană

Repere Bacău
• ACCA Ovidenia

“Răspunsul pentru nevoile spirituale şi cele sociale se împleteşte armonios în activitatea
de zi cu zi a Fundaţiei Episcop Melchisedec - Filiala Bacău prin solidaritate şi angajament
social, prin respectul pentru viaţă şi pentru persoana umană. Serviciile de asistenţă
socială primară şi cele social-medicale, prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii
sociale pentru persoane cu deficienţe, activităţile şi serviciile de îngrijire la domiciliu,
inclusiv îngrijiri paliative, pentru vârstnici şi alte categorii sociale nu reprezintă altceva
decât împlinirea idealurilor creştine ale filantropiei şi comuniunii de iubire.” 
Sorin Braşoveanu, Director general DGASPC Bacău
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Centrul oferă servicii complete persoa -
nelor dependente de alcool, droguri,
substanțe psihotrope, tutun și altele,
familiilor acestora sau celorlalţi co-
dependenți. Serviciile includ prevenția,
intervenția, tratamentul și integrarea so -
ci ală. Ca rezultat final se urmăreşte re -
stabilirea sănătăţii fizice şi psihice a
beneficiarilor, concretizată prin absti -
nenţă, integrarea în familie şi societate,
încadrarea într-un loc de muncă, şi nu în
ultimul rând, restabilirea şi dezvoltarea
legăturii cu Dumnezeu ca o încununare a
tuturor calităţilor omeneşti.

Un element de noutate ar fi faptul că
acest tip de serviciu social nu exista până
acum la nivelul judeţului Bacău şi al
judeţelor învecinate. Proiectul urmăreşte
oferirea de servicii complete tuturor
persoanelor afec tate de adicţia de alcool,
droguri şi alte substanţe adictive, inclu -
zând atât consu ma torii, cât şi aparţinătorii
acestora. Pe lângă terapie, cei dependenţi
au posi bi litatea ca, în atelierul de terapie
ocu pa ţi o nală, să deprindă îndeletniciri
folositoare, să-şi dezvolte responsabilitatea
şi simţul utilului.

Personalul Centrului are o preocupare
permanentă pentru integrarea socială a
beneficiarilor, găsirea unui loc de muncă,
formarea sau recalificarea într-o nouă
meserie, cât şi pentru sprijinirea materială
a acestora, în cazurile în care situaţia o
impune. De asemenea, o prioritate este şi
constituirea de “grupuri de sprijin” în care
cei care au beneficiat de tratament, îşi pot
continua terapia şi menţinerea în absti -
nenţă. Grupurile de suport se extind şi la
nivelul familiei pentru crearea unui cadru
optim pentru păstrarea în absti nen ţă a
dependentului.

Deşi centrul a fost acreditat în sep -
tembrie 2011, de serviciile acestuia au
beneficiat deja 141 persoane.

Centrul desfăşoară şi activităţi de infor -
ma re la nivelul tuturor parohiilor Arhie -
pis copiei Romanului şi Bacăului despre
alcoolism, droguri şi alte substanţe adic -
ti ve având în obiectiv prevenţia depen -
denţelor, dar şi în şcoli, penitenciare,
întreprinderi de stat sau private. Centrul
își propune să acopere în activitățile de
informare și prevenție teritoriul județelor
Bacău și Neamț, dar și pe cel al județelor
învecinate.

Capacitatea de tratament a centrului este
de circa 200 de persoane anual. Prin gru -
purile de sprijin create, centrul își pro -
pune sprijinirea anuală a peste 10.000 de
persoane.

Centrul de prevenire, evaluare, in formare şi
consiliere a persoanelor dependente de alcool şi
droguri ”Izvorul Tămăduirii”, Bacău
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ASOCIAŢIA “FILANTROPIA ORADEA”
Episcopia Oradiei

Asociaţia “Filantropia Oradea” este orga -
ni zaţia nonguvernamentală care acţio nea ză
în domeniul social, sub patronajul Epis -
copiei Oradiei. Ea funcţionează din anul
2009, cu binecuvântarea Preasfin ţi tului
Sofronie, Episcopul Oradiei. În cursul
anului 2011, activitatea organi za ţiei s-a
extins la nivelul judeţului Bihor prin
deschiderea a 6 filiale.

Asociaţia are ca misiune promovarea spiri -
tului comunitar, de a imprima o cultură
organizaţională în rândul clerului pornind
de la valorile ortodoxiei concretizate în
jertfă sobornicească şi împreuna lucrare a
slujitorilor ei, construind astfel un sistem de
servicii sociale unitar şi transparent. Una
dintre provocările de început ale acestei
organizaţii a fost crearea unor instrumente
de facilitare comunitară, de informare,
consiliere, intervenţie şi sprijin pentru o
dezvoltare armonioasă a comu nităţilor din
cuprinsul eparhiei. Asociaţia a iniţiat dia -
logul cu instituţii şi parteneri în vederea
dezvoltării de servicii sociale durabile, dar
şi pentru crearea porto fo liului necesar de
proiecte pentru a putea fi recomandată ca
organizaţie de utilitate publică.

Cu sprijinul Episcopiei Oradiei, orga -
nizaţia a iniţiat în ultimii ani o serie de

acţiuni care vin în ajutorul celor suferinzi
de scleroză multiplă.

Preşedinte: Preasfinţitul Părinte Sofro -
nie, Episcopul Oradiei
Director executiv:
Pr. consilier Laurenţiu Lazăr
Membri echipei: 2 persoane
Voluntari: 15 persoane
Beneficiari: 3105 persoane

Proiecte:
• Cursa Răţuştelor - o iniţiativă de res pon -

sabilizare comunitară pentru ajutorarea
celor suferinzi de sindromul sclerozei
multiple

•Tur ciclist Scleroza Multiplă - colectare de
fonduri pentru serviciile de asistenţă ale
Fundaţiei de Scleroză Multiplă Bihor şi
promovarea mişcării judeţene de scleroză
multiplă.

• Gala Filantropică a Cursei Răţuştelor (24
iunie 2011). În cadrul evenimentului 
s-au colectat 22.246 Lei.

• Şcoală integrativă pentru copiii rromi,
Girişul de Criş, asistenţă acordată fami -
li ilor de rromi în vederea integrării so ci -
ale a acestora;

• Programul Masa Bucuriei - În anul 2011,
prin intermediul programului dez  voltat
în parteneriat de Patriarhia Română cu
Selgros Cash & Carry, au primit
asistenţă sub formă de produse
alimentare peste 1250 de persoane în
cuprinsul eparhiei.

• Stagiu de voluntariat european – vo lun -
tari ai Asociaţiei au beneficiat de un sta -
giu de voluntariat în localitatea Peniche
(Portugalia), unde au participat la acti -
vităţi interculturale educative pentru
copiii şi tinerii din comunitate.

• Crosul Roz - manifestare cu caracter
social-filantropic, dedicat persoanelor
care suferă de cancer la sân.

• ”De Crăciun, adoptă un suflet”, ediția a
III-a – proiectul este menit să vină în
sprijinul comunităţii, implicând credin -
cioşi, societăţi comerciale, organizaţii,
colaboratori şi parteneri din cuprinsul

www.filantropiaoradea.ro
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“A avea grijă de un copil, de viitorul lui, te face să te simţi oarecum un fel de naş sau
părinte spiritual pentru acest copil, iar Asociaţia Filantropia Oradea mi-a oferit prilejul
să mă implic mai mult în viaţa copiilor cu oportunităţi scăzute din România”.
Francesca Minelli, voluntar din Italia
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eparhiei Oradiei, într-un demers de pro -
 movare a valorilor creştin-ortodoxe.
Peste 500 de copii, persoane cu diza bi -
lităţi şi membrii ai familiilor aflate în
dificultate au primit ajutor sub formă de
alimente, îmbrăcăminte, jucării şi bu -
nuri de folosinţă personală, dar şi
sponsorizări în bani pentru centrele
beneficiare ale proiectului, toate în
valoare de peste 15.000 lei.

• Bursa Filantropia. Inițiat în anul școlar
2011-2012, programul de burse vizează
sprijinirea financiară a elevilor sau
studenților cu rezultate școlare bune, dar
care au posibilități materiale reduse.

• Dezvoltare durabilă în economie socială,
un proiect de iniţiere a 3 întreprinderi
sociale;

• Dezvoltarea durabilă a economiei sociale
în mediul rural, un proiect pentru dez -
vol tarea a 3 întreprinderi sociale în lo ca -
litatea Beznea;

• Economie socială pentru persoanele cu
dizabilităţi, un proiect pentru înfiinţarea
unei întreprinderi sociale. Suma solici -
tată 500.000 euro;

• Programul Click pentru Filantropia, un
proiect pentru dotarea Asociaţiei cu
computere, echipamente periferice, soft -
ware şi conexiune la internet;

• Programul Click pentru Centrul de
Scleroză Multiplă, un proiect pentru do -
ta rea centrului cu computere, echipa -
men te periferice, software şi conexiune
la internet;

• Reabilitarea Centrului de Scleroză Multi -
plă din Oradea, un proiect finanţat prin
POSDRU, cu peste 700.000 euro, pro -
iect aplicat de administraţia locală în
par teneriat cu Centrul de scleroză mu -
ltiplă. Lucrările de reabilitare au demarat
în cursul anului 2011.

Servicii acreditate:
• Cămin pentru persoane vârstnice;
• Centrul de recuperare şi reabilitare a

persoanelor cu handicap;
• Formare profesională continuă, pentru

specializarea de Asistent personal pentru
persoane cu handicap grav (Autorizare).

Arie de acţiune: judeţul Bihor

Filiale: 6 (“Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” - Oradea, Beiuș, Girișul de
Criș, CRR Bratca, Nucet, Tinăud)

Buget: 345.187 lei

Anul trecut, de sărbătoarea Sfintei Tre -
imi (a doua zi de Rusalii), Asociaţia
“Filan tro pia Oradea” a organizat cea de a

doua ediţie a Turului Ciclist SM (scleroză
mul tiplă). La această ediţie au participat
12 voluntari europeni şi români. Acţiunea
este de fapt o tabără itinerantă cu scop
umanitar, care are ca obiectiv, pe lângă
colectarea de fonduri pentru serviciile de
asistenţă sociomedicale ale Fundaţiei de
Scleroză Multiplă Bihor, şi promovarea
mişcării judeţene de scleroză multiplă. 

Traseul urmat este de circa 190 de km şi
a fost parcurs în 4 zile. Grupul de volun -
tari ciclişti a plecat din Oradea şi a trecut
prin 30 de localităţi din judeţul Bihor.
Voluntarii au oferit pe tot traseul pliante şi
informaţii despre serviciile Fundaţiei.

În cursul acestei acţiuni, echipa a colectat
5000 lei, sumă care a fost donată la finalul
acţiunii. Tot atunci, tinerii voluntari au
realizat un eveniment intercultural, adu -
când, alături de donaţie, impresii de călă -
torie şi fotografii realizate în cursul acţiunii. 

Asociaţia “Filantropia Oradea” are ca par -
te neri în acest proiect Facultatea de Edu ca -
ţie Fizică şi Sport - secţia de ki ne  toterapie,
Fun daţia de Scleroză Mul ti plă Bihor, Fun -
daţia “Sfinţii Trei Ierarhi”, AIESEC
Oradea, Parohia Ortodoxă Bu cu roaia,
Parohia Orto doxă Luncasprie şi Pa raclisul
Episcopal “Sf. Mare Mucenic Di mi trie,
Izvorâtorul de Mir”. Sprijinul fi nan ciar a
fost asigurat de Serviciul de Vo lun tariat
European din cadrul Progra mului Tineri în
Acţiune, Con siliul Judeţean, Finacont SRL
şi Doruleţ Comimpex SRL.

Turul ciclist SM, acţiune în beneficiul bolnavilor
de scleroză multiplă
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ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ “MATEI BASARAB”
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Asociaţia Socio-Culturală “Matei
Basarab” a fost înfiinţată în anul 2002, ca
orga nizaţie nonguvernamentală aflată sub
patronajul Episcopiei Sloboziei şi Călă -
raşilor, la iniţiativa vrednicului de pome -
nire Preasfinţitul Episcop Damaschin.
Asociaţia are caracter creştin, social şi
cultural, având ca scop ajutorarea persoa -
nelor aflate în dificultate. 

Organizaţia des făşoară activităţi în
sprijinul urmă toa relor categorii: copii,
persoane în vârstă, per soa ne aflate în
căutarea unui loc de mun că, persoane cu
handicap, persoane sau familii cu
posibilităţi materiale reduse, bolnavi,
refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi familiile
acestora.

Asociaţia îşi propune dezvoltarea unui
sistem integrat de asistenţă şi servicii so -
ciale care să ofere soluţii adecvate pentru
ajutorarea celor în nevoie prin oferirea de
servicii directe şi prin dezvoltarea unei
reţele de sprijin.

Preşedinte de onoare: Preasfinţitul
Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi
Călăraşilor
Director executiv: Pr. consilier Daniel-
George Sturzoiu
Membrii echipei: 4 persoane
Voluntari: 10 persoane
Beneficiari: 98 persoane 

Proiecte: 
• Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru

Părinţi şi Copii, înfiinţat în 2006, func -
ţi onează în clădirea Centrului Socio-
Cultural Episcopul Damaschin al
Epis copiei şi oferă  servicii de iden tifi ca -
re a nevoilor, evaluare, consiliere, sprijin
emoţional şi sprijin de urgenţă pentru
copiii și părinții acestora, aflaţi în
dificultate.

• Centrul de Educaţie Permanentă, oferă
programe de formare profesională acre -
ditate.

• Dăruind vei dobândi. Implementat din

2009  în parteneriat cu Episcopia Slobo -
ziei și Călărașilor şi trei instituţii de
învăţământ preuniversitar din Ialomiţa,
proiectul a oferit sprijin pentru familii şi
copii aflaţi în situaţii de dificultate.

•Provocările mileniului III. Proiect educa -
țional derulat pentru creșterea gradului de
informare și implicare a elevilor în ceea ce
privește aprofundarea valorilor morale și
creștine, în perspectiva edu cației durabile
și permanente, privind comportamentul
față de persoanele cu dizabilități.

•Colind de Crăciun, proiect pentru afir -
marea și stimularea potențialului artistic
al copiilor din învățământul preșcolar,
primar și gimnazial.

• Dăruind  celor dragi din inimă, proiect de
socializare pentru tinerii cu HIV/SIDA.
Asociația a derulat în 2011 acest proiect
pentru 13 tineri cu HIV/SIDA din județul
Ialomița în vederea sprijinirii acestora
pentru o bună integrare socială.

• Activi în comunitate. Proiect încheiat în
2011 şi cofinanţat din Fondul Social Eu -
ropean prin POSDRU, care a vizat
conso lidarea capacității structurilor
parohiale de a promova dezvoltarea
comunitară și coeziunea socială la nivel
local. În cele 27 de parohii selectate din
judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, a fost
asigurată asistență tehnică în ce privește
inițierea și dezvoltarea de proiecte sociale.
De asemenea, 24 de coor do natori sociali
ai comitetelor parohiale au fost calificați
ca Lucrători sociali, 10 comitete parohiale
au fost premiate cu câte 2000 lei fiecare
pentru scrierea de proiecte comunitare de
incluziune soci ală și 10 coordonatori

“Din activităţile realizate în colaborare, am remarcat seriozitatea şi responsabilitatea
cu care echipa din cadrul Asociaţiei abordează sarcinile, dar şi implicarea, iniţiativa şi
determinarea membrilor echipei. Având în vedere cei 9 ani de colaborare şi parteneriat
în dezvoltarea şi implementarea de programe şi proiecte sociale, apreciem că Asociaţia
Socio-Culturală Matei Basarab este o organizaţie cu o evoluţie ascendentă, puternic
implicată în rezolvarea problemelor comunităţii.”
Prof. Paul Marcu, Director General al DGASPC Ialomiţa

www.ascmb.ro
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sociali au partici pat la un schimb de
experiență în Italia în vederea transferului
de bune practici în domeniul social.

Servicii acreditate şi autorizate:
• Centrul de consiliere şi sprijin pentru

părinţi şi copii;
• Centrul de Educaţie Permanentă;
• Program de formare profesională pentru

calificarea de Lucrător social;
• Program de formare profesională pentru

ocupaţia de Manager;
• Program de formare profesională pentru

ocupaţia de Animator social.

Arie de acţiune: judeţele Ialomiţa şi
Călăraşi

Buget: 253.778 lei, din care: 27.142 lei
venituri din donaţii şi sponzorizări (persoane
fizice) şi 20.807 lei din campania 2%.

Parteneriate: 
• DGFP Ialomiţa
• DGASPC Ialomiţa
• Serviciul de Probațiune de pe lângă

Tribunalul Ialomița
• SC Transmim SRL
• SC Conte SRL
• Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”,

Slobozia
• Liceul Pedagogic “Matei Basarab”,
Slobozia
• Grup Şcolar “Alexandru Ioan Cuza”,

Slobozia
• Școala cu clasele I-VIII “Constantin

Ștefan”, Albești, Ialomița

• Grădinița cu program normal din
Marsilieni

• Școala cu clasele I-VIII “George Vâlsan”,
Amara, Ialomiţa

Centrul de Educaţie Permanentă
A fost înfiinţat în martie 2007 pentru a

sprijini dezvoltarea resurselor umane ale
Episcopiei, prin organizarea de formare
profesională şi instruiri. Centru de Edu -
caţie este autorizat ca furnizor de formare
continuă a adulţilor conform cerințelor
Consiliul Național de Formare Profe sio -
nală a Adulților (CNFPA) pentru ocu -
paţi ile de lucrător social, animator
socio-educativ, manager proiect. 

Pregătirea teoretică se desfăşoară în
spaţiul Centrului Socio-Cultural “Episco -
pul Da mas chin” al Episcopiei, iar pre gă -
tirea prac tică în cadrul serviciilor sociale

acreditate ale Episcopiei şi ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului. Pentru susţinerea cursurilor de
formare profesională sunt cooptaţi for ma -
tori certificați CNFPA.

Programele de formare profesională
oferi te de Centrul de Educație Perma -
nentă pen tru ocupaţiile menţionate au ca
scop formarea profesională a membrilor
comi tetelor parohiale sau a unor persoane
resurse din comunitate, ca sprijin pentru
dinamizarea comitetelor parohiale.

De la înfiinţarea Centrului de Educaţie
Per ma nentă şi până în prezent, au fost
formate profesional 249 de persoane. În
anul 2011, au absolvit cursurile 24 de per -
soane pentru ocupaţia de lucrător so cial și
25 de persoane pentru ocupaţia de ani ma -
tor socio-educativ.
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ASOCIAŢIA “FILANTROPIA SEVERIN”
Episcopia Severinului şi Strehaiei

Asociația “Filantropia Severin” este o or -
ga nizaţie nonguvernamentală creştin-orto -
doxă, de asistenţă socială şi filantropică,
care funcţionează din anul 2004 sub pa -
tronajul Episcopiei Severinului şi Stre haiei.
Organizaţia oferă asistenţă socială şi
filantropică pliată pe nevoile copiilor,
tinerilor, bătrânilor precum şi ale altor
categorii de persoane aflate în dificultate.

Preşedinte: Pr. George Daniel Achim
Director: Pr. consilier George Smeu
Voluntari: 30 persoane
Beneficiari: 289 persoane, din care:
• copii 169
• persoane vârstnice 27
• persoane cu dizabilităţi 51
• deţinuţi 32
• persoane ce au urmat cursuri de

calificare/specializare 10.

Proiecte
• Dăruieşte bucurie!, campanie de strân -

gere de fonduri, derulată cu ocazia sărbă -
torii Nașterii Domnului, cu scopul de a
dezvolta spiritul filantropic în rândul
populaţiei din municipiului Drobeta
Turnu Severin; 

• Atelier de icoane, o întreprindere socială
înfiinţată în 2011,  în cadrul proiectului
“Întreprinderi sociale pentru incluziune
socială”, derulat de Federaţia Filantropia;
Activitatea întreprinderii se derulează şi
în prezent, având 4 angajaţi, din rândul
persoanelor cu situaţie socială dificilă, iar
fondurile obţinute din vânzarea pro du -
selor finanţează o parte din activităţile
Asociaţiei; 

• De la inimă la inimă, spectacol susţinut
de copiii aflaţi în centrele DGASPC Me -
hedinţi şi copiii de la şcolile din nordul
judeţului Mehedinţi. La finalul acestui
eveniment, au fost împărţite cadouri co -
piilor şi tuturor celor care au participat
la spectacol;

• Centru-resursă pentru voluntari în Dro -
beta Turnu Severin, proiect ce urmăreşte
creşterea gradului de implicare a tinerilor
în activităţi de voluntariat;  

• Campania „2% îl dai tu, restul îl facem
noi”, scopul acestei campanii a fost con -
şti entizarea populaţiei mehedinţene cu
privire la reglementările Codului fiscal,
care permite direcţionarea a 2% din
impozitul pe venit către ONG-uri;

• Hristos, Prietenul copiilor. Cu ocazia Zilei

Internaţionale a Copilului, elevii școlii
din satul Cerneţi au primit 110 pachete-
cadouri, conţinând alimente şi reviste
pen tru copii. Copiii au vizionat și un
film educativ despre Biserică şi au fost
sensibilizaţi cu privire la importanţa par -
ti cipării la slujbele religioase şi la trăirea
unei vieţi creştine, atât în familie, cât şi
în şcoală şi în societate.

• Copiii în suferinţă, strigă ajutor! Cam pa nie
organizată pentru ajutorarea a patru copii
din judeţul Mehedinţi, bolnavi de tetra -
pareză şi cu situaţie materială pre cară, cu
vârste cuprinse între 7-10 ani. Beneficiarii
acestei campanii au primit ajutoare fi -
nanciare pentru achiziţionare de medi -
camente, ajutoare materiale (ali mente şi
haine) şi materiale de construcţii. 

„Acest proiect este al doilea pe care îl finanţăm la Filantropia Severin. [...] Suntem
foarte bucuroşi că putem să ajutăm să se spargă nişte bariere pe care nevăzătorii le
au de întâmpinat şi este tot un efort de integrare şi participare egală şi de acces la
informaţie. Aceste propuneri de proiecte care au venit din partea Filantropiei şi a altor
organizaţii n-au întâmpinat nici un fel de dificultăţi la examinare în comisie, pentru
că a fost un proces foarte competitiv şi au trecut din prima. Au fost convingătoare
pentru că au pornit de la nevoile reale şi au avut soluţii potrivite”.
Mihaela Paraschivescu, Ofițer de grant, Centrul Cultural American, Ambasada
Statelor Unite ale Americii din România, vorbind despre proiectul ”Centru
informațional pentru persoanele cu deficiență de vedere Didim cel Orb din Drobeta-
Turnu Severin”

www.filantropiaseverin.ro l www.ateliericoane.ro
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Servicii acreditate: consiliere socială,
sprijin de urgență în vederea reducerii
efectelor situațiilor de criză, asistență
socială și îngrijire, suport emoțional și
după caz, consiliere psihologică, asistență
paliativă, transport, cantină socială. 

Aria de acţiune: județul Mehedinți.

Buget: 103.724,81 lei, din care 7.513
din sponsorizări şi campanii.

Parteneriate: 
• DGASPC Mehedinţi
• Asociaţia surzilor din Drobeta Turnu

Severin
• Asociația nevăzătorilor din Drobeta

Turnu Severin
• Filiala de Cruce Roşie Mehedinţi
• Asociaţia Română de Consiliere şi

Sprijin
• Fundaţia Motivation România
• Şcoala Generală I-VIII Cerneţi
• Parohia Piatra Albă - “Adormirea Maicii

Domnului”
• Parohia Cerneţi - “Sf. Ierarhi Nicolae şi

Spiridon”
• Parohia Cerneţi II - “Sf. Ioan
Botezătorul”
• Alpha Medical (2011)
• Inspectoratul Județean de Poliție

Mehedinți (2011)
• Centrul Regional de Formare

Profesională a Adulților (2011)

Proiectul îşi propune să se adreseze ti -
nerilor din şcoli, licee, facultăţi care doresc
să îşi folosească timpul liber desfăşurând
activităţi de voluntariat în comunitate
prin intermediul diverselor ONG-uri ce
activează la nivelul judeţului Mehedinţi.

Ideea centrală a proiectului este că un
centru-resursă pentru aceşti potenţiali
voluntari ar putea reprezenta un liant în -
tre organizaţiile neguvernamentale din
muni cipiul Drobeta Turnu Severin şi ti -
ne rii care trăiesc şi învaţă aici. El va con -
sti tui un loc de întâlnire al tinerilor
vol untari, dar şi un loc în care aceştia
învaţă ce înseamnă implicarea în co mu -
nitate, simţul răspunderii, sentimentul

responsabilităţii şi al apartenenţei şi res -
pectul pentru valorile comunităţii şi ale
societăţii în care trăiesc. Prin implicarea
lor în acţiuni de voluntariat, alături de
membrii altor ONG-uri, tinerii vor avea
posibilitatea să trăiască o experienţă pozi -
tivă de viaţă şi să ia parte în mod concret
la soluţionarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea lor.

Proiectul are printre obiective înfiinţarea
Centrului-resursă, selectarea a 20 de tineri
beneficiari, organizarea unor sesiuni de
formare pentru aceştia şi facilitarea unor
întâlniri între aceşti tineri şi mediul ONG
din judeţ. Cei 20 de beneficiari ai pro -
iectului vor participa la cursuri de formare
cu teme precum comunicare, manage -
mentul voluntarilor, fundraising, lucru în
echi pă etc. De asemenea, tinerii vor
beneficia şi de schimburi de experienţă la
alte organizaţii de voluntari din ţară.

În cadrul proiectului vor fi realizate o
bază de date cu ONG-urile active din
judeţul Mehedinţi care desfăşoară acti vităţi
în fo losul comunităţii şi un site web care să
mediatizeze activităţile din proiect şi ale
centrului şi să promoveze volun tariatul în
rândul tinerilor. Pe lângă alte materiale de
promovare, va fi editat şi un ghid de bune
practici în domeniul volun tariatului.

Proiectul a început în septembrie 2011
şi implementarea lui va dura 12 luni.
Bugetul alocat este de 15.450 dolari, din
care 8.450 dolari provin dintr-un grant
acordat de Ambasada Statelor Unite ale
Americii în România şi 7000 dolari sunt
fonduri proprii ale Asociaţiei “Filantropia
Severin”.

Centru-resursă pentru voluntari în 
Drobeta Turnu Severin
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ASOCIAŢIA “LETCA NOUĂ”
Episcopia Giurgiului

Înfiinţată în anul 2006, Asociaţia “Letca
Nouă” este o organizaţie nongu ver na -
mentală, activă în domeniul social, care
funcţionează cu binecuvântarea Epis co -
piei Giurgiului. Printre obiectivele pro -
gra melor sociale iniţiate şi derulate de
asociaţie se numără înfiinţarea de noi
instituţii sociale ca alternative la serviciile
de asis ten ţă pentru persoanele defa vo -
rizate care nu sunt cuprinse în sistemul
asistenţei sociale de stat, precum şi pre -
venirea instituţi ona lizării copi ilor din
familii cu risc social şi a bătrânilor
singuri.

Preşedinte: Preasfinţitul Părinte
Ambrozie, Episcopul Giurgiului
Director: 
Pr. consilier Edmond Nicolae Popa
Membrii echipei: 12 persoane
Voluntari: 57 persoane
Beneficiari: 523 persoane

Proiecte:
• Postul și rugăciunea - trepte duhov ni cești

spre înviere, eveniment adresat ce lor
privaţi de libertate pentru sublinierea
importanţei postului şi a rugăciunii în
viaţa omului. Cei prezenţi au primit din
partea Asociaţiei icoane şi cărţi de
rugăciuni. 

• Lumina din sufletele noastre, expoziţie cu
lucrări realizate de persoanele private de
libertate, constând în icoane şi obie cte
bisericeşti. Evenimentul a fost orga ni zat
în colaborare cu Penitenciarul Giur giu.
Această manifestare cultural-artis tică se
înscrie într-o serie de acti vi tăţi menite să

faciliteze reinserţia socială a persoanelor
private de libertate, prin conştientizarea
opiniei publice cu privire la potenţialul
creator al acestei categorii de persoane.

• Biserica şi spitalul – sănătatea  sufletească
şi  trupească, program implementat  din
anul 2010 şi urmăreşte ajutorarea spi ta -
lelor în crearea de condiţii mai bune
pen tru persoanele internate. Prin inter -
me diul asociaţiei, bolnavii din mai mul -
te spitale au fost vizitaţi şi au primit
ali mente, articole de îmbrăcăminte, me -
di camente, iconiţe şi cărţi religioase.

• Împreună pentru cei în nevoie. Proiect
social-filantropic ce se adresează unui
număr de 63 de tineri din eparhie, afec -
taţi de virusul HIV, aflaţi în grija volun -
tarilor Asociaţiei "Licurici". Acţiunea
desfăşurată a avut ca scop atât oferirea
de sprijin material, cât şi suport spiritual,
prin dăruirea de iconiţe şi cărţi de
rugăciune.

• Darul Sfântului Nicolae, acțiune în bene -
ficiul a 150 de copii cu dizabilităţi de la
Școa la Specială din Giurgiu, care au pri -
mit daruri constând în articole de îm -
bră căminte, jucării, dulciuri, fructe
precum şi cărţi de rugăciune, însoţite de
icoana Sfântului Ierarh Nicolae. 

• Și ei sunt ai noștri, acțiune în beneficiul
celor aproximativ 60 de bătrâni de la
Centrul pentru persoane vârstnice din
Mironeşti, din jud. Giurgiu, care au
primit daruri constând în articole de
îmbrăcăminte, dulciuri, fructe, precum
şi cărţi de rugăciune şi iconiţe cu Maica
Domnului. 

• Cu Hristos în spital, acțiune în bene fi ciul
a 80 de persoane de la Centrul socio-
medical din Mogoşeşti, jud. Giurgiu,
200 de bolnavi de la Spitalul Judeţean
din Giurgiu şi celor 60 de bolnavi de la
Spitalul de neuropsihiatrie din loca li -
tatea Vadu Lat. Darurile oferite au con -
stat în alimente, dulciuri, cărţi de
ru găciuni şi icoane. 

• Ajutor pentru familii sărace și cu mulţi
copii. Program derulat în Giurgiu, Letca
Nouă, Milcovăţu, Herăşti, Mihăileşti.
Beneficiarii au primit alimente, mate -
riale igienico-sanitare, haine, dul ciuri,
încalţăminte, toate în valoare de 10 000
lei. De asemenea, 200 de tineri proveniţi
din familii sărace, care au participat la
activităţile social-culturale în Centrul Sf.
Ioan Valahul pentru copii şi tineret, au
primit ajutoare constând în îmbră că -
minte şi încălţăminte.

„Apreciem grija dumneavoastră pentru persoanele private de libertate şi pentru modul
în care vă implicaţi în reintegrarea lor socială, prin programele care se desfăşoară cu
statornicie în instituţia noastră.”.
Ion Muscalu, director, Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu

www.asociaţialetcanoua.ro
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Servicii acreditate:
• Centrul de primire în regim de urgenţă
- persoane victime ale violenţei în familie;
• Centrul maternal;
• Centrul cu modul de tip familial;
• Centrul de recuperare a mamelor şi
copiilor, victime ale violenţei în familie.

Arie de acţiune: judeţul Giurgiu

Buget: 156.350 lei

Parteneriate: 
• DGASPC Giurgiu
• Penitenciarul de maximă siguranță din

Giurgiu
• Inspectoratul Școlar Giurgiu

În ultimii trei ani, în cadrul Centrul
Cultural „Nichifor Crainic" al Episcopiei
Giurgiului, a devenit o tradiție ca Aso ciația
“Letca Nouă” să organizeze ex poziția de
icoane intitulată „Lumina din suflet".
Ceea ce este special la acest eve ni ment, este
faptul că exponatele sunt rea li zate de un
grup de persoane private de libertate, din

cadrul Penitenciarului de
Maxi mă siguranţă din
Giurgiu. Impli carea deți nu -
ților în această activitate este
rodul muncii conjugate a A -
sociației și a spe cialiştilor din
cadrul Ser vi ciului de Edu  caţie
şi Asistenţă Psihosocială al
peni tenciarului.

La eveniment a participat și subsecretarul
de stat în Mi nis terul Justiţiei, oficiali tăţi
locale, re pre zentanţi ai instituţiilor de apă -
ra re şi or dine naţională, oameni de cul tură
şi din domeniul asis tenţei sociale. Cu acest
prilej, părintele Edmond Nicolae Popa, con -
si lier social și director al Aso ciației, a trans -
mis celor prezenți mesajul de bine cuvântare
al Întâistătătorului epar hiei Giurgiului.

Această manifestare cultural-artistică se
înscrie într-o serie de activităţi menite să

faciliteze reintegrarea socială postcon dam -
natorie a persoanelor private de libertate,
prin conştientizarea opiniei publice cu
privire la potenţialul creator al acestei
categorii de persoane, potenţial ce trebuie
valorificat atât în beneficiul propriu al
deţinuţilor, cât şi în cel al comunităţii,
sensibilizarea şi educarea în spiritul
aprecierii relaţiilor interumane, reducerea
diferenţei dintre viaţa în detenţie şi lumea
exterioară.

Lumina din suflet - Expoziţia de icoane realizate
de deţinuţi
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ASOCIAŢIA “FILANTROPIA POROLISSUM”
Episcopia Sălajului

Asociaţia “Filantropia Porolissum” a fost
înfiinţată la iniţiativa Preasfințitului Pe tro -
niu, Episcopul Sălajului, în anul 2009.
Organizaţia nonguvernamentală, aflată sub
patronajul Episcopiei Sălajului, are ca
obiectiv principal ajutorarea persoanelor şi
a familiilor aflate în situaţii de risc social.

Filantropia Porolissum a devenit mem -
bru al Federaţiei Filantropia în 2010. Este
acreditată pentru servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice și
pentru servicii de informare, consiliere și
suport pentru persoane aflate în situații de
risc social. Din anul 2010 furnizează
servicii sociale prin Centrul de Consiliere
“Sf. Nicolae”.

Preşedinte: Pr. Claudiu Nechita
Vicepreşedinte: Pr. consilier Alexandru
Horvat
Membrii echipei: 6 persoane
Voluntari: 30 persoane
Beneficiari: 196 persoane, din care:
• copii - 98
• vârstnici - 60

• dependenți alcool/droguri - 35
• victime ale violenței domestice - 3.

Proiecte:
• Un înger pentru fiecare, proiect pentru

editarea unei cărţi de colinde vechi.
Fondurile obținute din vânzarea cărții au
fost  destinate în exclusivitate susținerii
financiare a ele vilor seminarişti proveniți
din familii cu posibilități financiare
reduse.

• Colind şi dar din suflet de copil, acțiune
social-filantropică prin intermediul că -
reia 200 pachete-cadou au fost împărţite
copiilor prezenţi la Concertul de colin -
de, organizat de asociație în parteneriat
cu Primăria comunei Creaca, Parohia
Ortodoxă Creaca și Şcoala “Marcus
Aurelius” Creaca.

• Fii voluntar, implică-te!, proiect care ur -
mărește cultivarea interesului pentru
activităţile de voluntariat în rândul tine -
rilor. Proiectul este realizat în parteneriat
cu Primăria comunei Creaca, Parohia
Ortodoxă Creaca, Şcoala “Marcus Aure -

lius” Creaca, Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Zalău, Crucea Roşie Sălaj,
Direcţia de Tineret şi Sport Sălaj. Vo -
luntarii acestui proiect au colindat per -
soanele fără adăpost cazate în Centrul de
urgenţe din cadrul DASC Zalău unde au
adus cadouri, haine, încăl ţă minte, pături
și cearşafuri. La Mână sti rea Bic,
voluntarii au împărțit daruri copiilor și
vârstnicilor aflați în grija Centrului “Sf.
Pantelimon” din incinta mânăstirii. 

• Vreau să aflu!, proiect care şi-a propus
informarea tinerilor cu vârste între 14-19
ani despre riscurile comportamentului
libertin promovat prin mass media şi a
urmărilor avortului. Acțiunile au avut loc
în toate liceele din Episcopia Sălajului,
printr-un parteneriat realizat cu Inspec -
toratul Școlar Zalău.

• Eco Mărţişorul. Printr-un parteneriat cu
Liceul de Artă “Ioan Sima”, a fost
realizată o campanie de strângere de
fonduri în vederea constituirii unui fond
de burse pentru elevii buni la învățătură,
dar cu posibilități financiare reduse.

• Lumina Lui Hristos luminează tuturor!,
proiect prin care au fost oferite daruri,
alimente, dulciuri, îmbrăcăminte, încăl -
ţă minte pentru 350 de beneficiari: fa mi -
lii nevoiaşe și persoane instituţionalizate
aflate în case de bătrâni și case de copii. 

• Cuvântul Lui Dumnezeu - 200 de per -
soane din medii cu risc social au primit
cărți.

• Biserica Slujitoare, proiect prin care au
fost ajutate cu alimente de bază 35 de
familii nevoiaşe.

• Ajutor pentru familiile sărace, proiect cu

www.filantropiaporolissum.wordpress.com

“Am avut o colaborare foarte bună cu Asociaţia Filantropia în ceea ce priveşte ajutarea
tinerilor pentru a se dezvolta responsabil şi conştient. De asemenea, pentru că Asociaţia
Filantropia face parte din Federaţia Filantropia a Patriarhiei Române, toate activităţile
din proiect au avut un puternic impact spiritual, foarte util pentru dezvoltarea şi
îmbogăţirea personalităţii tinerilor implicaţi.”
Ganesha Todaro, preşedinte al Asociaţiei NO COLORS din Italia

RAPORT
ANUAL
2011

Interior RA_FF_220 x 280 mm_Pantone 498 C_corectat Oscar_Layout 1  23.07.2012  22:15  Page 66



www.federatia-filantropia.ro   67

caracter permanent prin care au fost aju -
ta te cu alimente, îmbrăcăminte şi încăl -
ţă minte, comunităţile de etnie rromă
din parohiile Voevodeni, Cuceu, Drag,
Agrij, Bercea, Popeni, Derşida, Mese şe -
nii de Jos şi Creaca.

• Centrul de Consiliere şi informare “Sf.
Nicolae” – Zalău, consiliere pentru per -
soanele dependente de alcool, jocuri de
noroc şi droguri.

• Tu poţi schimba ceva, tu poţi schimba o
viaţă!, proiect permanent prin care se
asigură burse de studiu pentru 5 elevi cu
rezultate bune la învățătură, proveniţi
din familii cu risc social.

•Tărâmul fermecat al voluntariatului, pro -
iect care vizează promovarea inter cul -
turalității, cetăţeniei active a tinerilor şi
a unui mediu propice voluntariatului la
nivel european.

Servicii acreditate:
• informare, consiliere, suport material şi

financiar pentru persoane şi familii aflate
in situaţii de risc social;

• îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice.

Arie de acţiune: judeţul Sălaj

Buget: 550.000 lei

Parteneriate: 
• Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
• Consiliul Judeţean Sălaj
• Inspectoratul Şcolar Sălaj
• Direcţia judeţeană pentru Cultură, Culte

şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj

• AJFPS Zalău
• DGASPC Sălaj
• Direcţia judeţeană pentru tineret şi sport

Sălaj 
• AFMC “Christiana” Cluj (Centrul

Dimi trie B asarabov)
• Fundaţia Diakonia Neuendettelsau

(Ger mania)
• Asociaţia “No Colors” (Palermo, Italia)

Tărâmul fermecat al voluntariatului 
Proiectul a urmărit promovarea volun ta -

riatului în rândul elevilor de liceu și a fost
derulat în cooperare cu Liceul Ortodox
“Sfântul Nicolae” din Zalău și Centrul “No
Colors” din Palermo, Italia. Timp de a -
proape două luni, cât a durat proiectul, în
activități au fost implicați 28 de tineri
voluntari din România și Italia. Pentru
Asociaţia “Filantropia Porolissum”, acest
proiect a fost o premieră, în ceea ce priveşte
proiectele cu participare internaţională.

Tinerii români și italieni au participat la
numeroase activităţi de voluntariat, prilej
cu care au schimbat impresii, au încercat să
dea un nou sens voluntariatului - acela de
modalitate de interacţiune şi  cu noaştere

reciprocă. Locaţiile în care s-au desfăşurat
activităţile au fost mănăstirile Strâmba şi
Bic, din județul Sălaj, unde tinerii au avut
posibilitatea să se cunoască, acceptând
diferenţele de cultură, etnie sau religie, dar
şi să se implice în acţiuni de întrajutorare.

Au avut loc și mai multe sesiuni de lucru,
în cadrul cărora tinerii au dezbătut tema
interculturalităţii europene din perspec tiva
voluntariatului şi a egalităţii de şanse, a
includerii sociale a persoanelor cu pro bleme
şi participarea lor la viaţa co mu nităţii.
Tinerii au ajutat obştile monahale la pre -
gătirea proviziilor pentru iarnă la mănăstire,
au oferit ajutor în recoltarea de fructe
pentru bolnavii de la Centrul de recuperare
şi reabilitare neuropsihiatrică din Jibou, au
vizitat bătrânii din azilul de pe lângă
Mănăstirea Bic, cărora le-au oferit un variat
program artistic. După aceasta, tinerii vo -
lun tari s-au jucat cu copiii din cadrul
centrului social al ace le iaşi mănăstiri.

Activităţile desfăşurate de tineri au fost
coordonate de Ştefania Nechita, profe soa -
ră de limba şi literatura română în Liceul
“Sfântul Nicolae”, precum şi Diletta Parisi
şi Adrianna Falanga, psihologi, respon -
sabili ai Centrului “No Colors”. În cadrul
proiectului a fost editat și tipărit un ghid
al voluntarului. La finalul proiectului, a
fost organizat un eveniment în cadrul că -
ru ia au fost decernate participanţilor di -
plo mele de voluntar.

Proiectul a fost  finanţat de Agenţia Naţi -
o na lă pentru Programe Comunitare în Do -
me niul Educaţiei şi Formării Profesionale,
prin programul “Tineret în acţiune”, iar
bugetul a fost de 43.500 de lei.

Interior RA_FF_220 x 280 mm_Pantone 498 C_corectat Oscar_Layout 1  23.07.2012  22:15  Page 67



68 FEDERAŢIA FILANTROPIA l COOPERARE ȘI PARTENERIATE 

Pe lângă proiectele derulate de fiecare
organizație pe cont propriu sau în cola -
borare cu echipa operațională a Federației
Filantropia, organizațiile membre au creat
și fructificat oportunități de cooperare
între ele, în diverse proiecte comune: 
•  Fundația “Filantropia Timișoara”, Fun -

da ţia “Solidaritate şi Speranţă” și Asoci -
aţia “Vasiliada” au agreat să se implice,
ca parteneri, alături de Institutul pentru
Politici Sociale în proiectul POSDRU
„Cen tre de Incluziune Socială - opor -
tunitate pentru facilitarea participării pe
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”.
Proiectul a demarat în 2010, având ca
obiectiv principal formarea profesională
a persoanelor care fac parte din categorii
vulnerabile şi sprijinirea acestora pentru
obţinerea unui loc de munca. 

• În anul 2011, Asociaţia Filantropică
Creş tin-Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare”
din Galaţi a inițiat un parteneriat cu
Fun daţia pentru copii „Sfântul Sava de
la Buzău”. Cooperarea lor are ca obiectiv
facilitarea participării copiilor care bene -
fi ciază de serviciile Asociaţiei la activi tă -
ţile desfăşurate în cadrul Campusului
din Bisoca (Buzău), aflat în adminis tra -
rea Fundaţiei „Sfântul Sava”. 

• Misiunea Socială “Diaconia” (Rep. Mol -
do va) cooperează cu Fundaţia „Solida ri -
tate şi Speranţă” în cadrul proiectului
„Cooperarea transfrontalieră pentru o
viaţă fără droguri”, lansat în 2011 şi fi -
nan ţat prin Programul Operaţional Co -
mun România- Ucraina- Republica
Mol     dova. Activitățile de bază ale proiec -
tu  lui vizează prevenirea traficului și con -

su mului de alcool și droguri,
formarea unei rețele primare de
intervenție comu nitară, dar și
inițierea și dezvoltarea unui
program specializat de reabilitare pentru
victimele traficului şi consumului de
alcool/droguri.

• Un alt parteneriat între cele două
organizaţii sus amintite a avut loc tot în
domeniul reabilitării persoanelor depen -
dente de alcool şi droguri. Specialiştii
Centrului „Sf. Nicolae” al Fundaţiei
„Solidaritate şi Speranţă”, care acţio -
nează din 2004 în acest domeniu, au
fost solicitaţi să-şi ofere expertiza pentru
deschiderea unor centre similare pe
teritoriul Republicii Moldova. Astfel, au
fost realizate schimburi de experienţă
între cele două organizaţii şi traininguri
de formare, în special pentru persoanele
ce pot să intervină la nivel de comunitate
pentru soluţionarea problematicii code -
pen denţei şi dependenţei (medici, pro -
fesori, poliţişti etc.).

• Fundaţia “Episcop Melchisedec”, Filiala
Bacău, a beneficiat şi ea de expertiza spe -
cialiştilor de la Centrul „Sf. Nicolae” din
Iaşi. Aceştia au oferit îndrumare, infor -
mare şi asistenţă de specialitate pentru
deschiderea Centrului  de prevenire,
evaluare, informare și consiliere a per soa -
nelor dependente de alcool și alte dro -
guri ”Izvorul Tămăduirii” din Bacău. 

• Fundația “Filantropia Timișoara”, Asoci -
ația “Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”,
Fun daţia “Solidaritate şi Speranţă”, ală -
turi de Diakonia Neuesdettelsau (Ger -
mania) şi alte două ONG-uri din

Nor vegia, au demarat elaborarea în par -
te neriat, a unui proiect de cooperare
transnaţională în cadrul POSDRU
(DMI 6.4 - Iniţiative transnaţionale
pen tru o piaţă inclusivă a muncii). Par -
te nerii au agreat deja bugetul şi acti -
vităţile, urmând ca proiectul să fie depus
în cursul anului 2012, când va fi lansată
linia de finanţare.

• Asociaţia “Vasiliada” și Asociaţia “Filan -
tro pia Severin” au elaborat trei pro -
puneri de proiect cu finanţare prin
POSDRU. Două dintre ele vizează
facilitarea reinserţiei pe piaţa muncii a
şomerilor, iar cel de-al treilea are în
vedere prevenirea abandonului şcolar la
copiii din comunităţile cu risc social.
Cererile de finanţare se află în acest
moment în faza de evaluare. 

• Fundația “Filantropia Timișoara”, Aso -
ci ația “Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”,
Asociația “Filantropia Ortodoxă Sibiu”,
Asociația “Filantropia Oradea” și Aso ci -
ația “Vasiliada” au elaborat o propunere
de proiect în parteneriat, care are ca
obiectiv prevenirea abandonului școlar
în mai multe regiuni ale țării. Proiectul
a fost finalizat și urma să fie depus spre
finanțare pe POSDRU. Din cauza
schim  bărilor condițiilor de finanțare, de -
pu nerea lui a fost amânată sine die, orga -
nizațiile partenere urmând să evalueze
posibilitatea implementării lui cu forțe
proprii.

RAPORT
ANUAL
2011

Cooperare şi parteneriate 
între organizaţiile membre
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Date financiare 
pentru anul 2011
FEDERAŢIA FILANTROPIA

Buget Federaţie

Categorie Suma (lei)
Venituri 5.979.789
Cheltuieli 5.978.500

Venituri Suma (lei)
Donaţii/cotizaţii 710.665

Buget de stat/bugete locale 0

Proiecte 5.206.261

Financiare 2.711

Vânzări, prestări servicii 0

Alte venituri 60.152

Total 5.979.789

Cheltuieli Suma (lei)
Beneficiari 1.554.829

Personal 2.967.942

Materii prime/taxe/impozite 484.486

Alte cheltuieli 971.243

Total 5.978.500

Datele şi cifrele din tabelele de mai jos
reflectă exer ci ţiul financiar sintetic al 
e chi pei operaţionale a Fede raţiei Filan -
tropia şi al membrilor Federaţiei, derulat
în anul 2011, în vederea implementării
activităţilor şi proiectelor proprii. 

Dona ii/cotiza iiţ ţ

Proiecte

Financiare

Alte venituri

Beneficiari

Personal

Materii prime/taxe/impozite

Alte cheltuieli
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Bugete membri 

Categorie Suma (lei)
Venituri 19.492.872
Cheltuieli 18.973.911

Venituri Suma (lei)
Donaţii/cotizaţii 3.558.331

Buget de stat/bugete locale 2.625.385

Proiecte 11.042.777

Vânzări, prestări servicii 246.043

Financiare 32.547

Alte venituri 1.987.789

Total 19.492.872

Cheltuieli Suma (lei)
Beneficiari 7.307.629

Personal 8.038.556

Materii prime/taxe/impozite 2.967.401

Alte cheltuieli 660.325

Total 18.973.911

Dona ii/cotiza iiţ ţ

Buget de stat/bugete locale

Proiecte

Vânz ri, prest ri serviciiă ă

Financiare

Alte venituri

Beneficiari

Personal

Materii prime/taxe/impozite

Alte cheltuieli

Date financiare pentru anul 2011
ORGANIZAŢII MEMBRE
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Finanţatori şi parteneri ai
Federaţiei Filantropia

Fondul Social European
http://www.fseromania.ro

FINANŢATORI:

PARTENERI:

Patriarhia Română
http://www.patriarhia.ro

IOCC România
http://www.iocc.ro

Instituto de Formacion Integral
(IFI) http://ifi.com.es

Asociaţia Nonprofit Enterprise and
Self-sustainability Team – Europe
(NESsT) http://www.nesst.org

Global Commercium Development
http://www.globalcommercium.com

Administraţia Naţională a
Penitenciarelor (ANP)
http://www.anp-just.ro

Obiettivo Lavoro
http://www.obiettivolavoro.ro

Unione degli Assessorati
http://www.unioneassessorati.it

Centrul Parteneriat pentru
Egalitate http://www.cpe.ro

Associazione Parsec
http://www.parsec-consortium.it

Fondazione Giacomo Brodolini
http://www.fondazionebrodolini.it

Expert Italia
http://www.expertitalia.it

Ministerul Justiţiei din Italia
http://www.giustizia.it

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Politicilor Sociale din Italia
http://www.lavoro.gov.it

Eupolis
http://www.eupolislombardia.it

Esprit
http://www.esprit.toscana.it

AGEFORM 
http://www.ageform.org
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72 FEDERAŢIA FILANTROPIA l DATE CONTACT

Federaţia Filantropia
Bulevardul Regina Maria nr. 1, bloc P 5B,
sc. 1, Et. 4, ap. 11-12,  040121, Bucureşti 
Telefon: (004) 0372.768.597 /598 /599
/600, Fax: (004) 0372 873 641
E-mail: office@federatia-filantropia.ro

Asociaţia „Diaconia”
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4,
Bucureşti
Tel./Fax: 021.316.98.76;
E-mail: asociatiadiaconia@yahoo.com

Fundația „Bucuria Ajutorului”
Str. Piscului nr. 1, sector 4, Bucureşti
Tel./Fax: 021.337.20.35
E-mail: bucuria.ajutorului@gmail.com

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”
Str. Costache Negri nr. 48, Iaşi, 
jud. Iaşi
Tel.: 0232.220.548
Fax: 0232.271.228
E-mail: contact@fundatia.mmb.ro

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Sibiu”
Str. Dealului nr. 13, Sibiu, jud. Sibiu
Tel.: 0369.301.733
Fax: 0369.302.407
E-mail: prcreangaciprian@yahoo.com

Asociaţia „Vasiliada”
Str. Fraţii Buzeşti nr. 20, Craiova, 
jud. Dolj
Tel./Fax: 0251.521.040
E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Fundaţia „Filantropia Timişoara”
B-dul C. D. Loga nr. 7, 300030
Timişoara, jud. Timiş, 
Tel.: 0356.715.986
Fax: 0372.873.641
E-mail: fundatia.filantropia@yahoo.com

Asociaţia Filantropică Medical-
Creştină „Christiana” filiala Cluj
Piaţa Avram Iancu nr. 18, Cluj Napoca
400117,  jud. Cluj 
Tel.: 0264.431.004
E-mail: christianacluj@yahoo.com

Misiunea S ocială „Diaconia”
Str. Criuleni 22, Chişinău, 
Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 463.228, (+373 22)
463.231, Fax: (+373 22) 463.229
E-mail: office@diaconia.md

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă 
Alba-Iulia”
Str. Mihai Viteazu nr. 16, Alba-Iulia
510010, jud. Alba
Tel./Fax: 0258.81.77.66
E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

Fundaţia  „Sfântul Sava” Buzău
Str. Bistriţei nr. 19, Buzău, jud. Buzău 
Tel./Fax: 0238.710.349
Mobil: 0724.216.203 
E-mail: sfsavabz@yahoo.com

Asociaţia Filantropică Creştin-
Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare” 
Str. Basarabiei, nr. 109, Galaţi 800113, 
jud. Galaţi 
Tel.: 0236.471.682, Fax: 0236.328.857
E-mail: asociatiasfvasile@yahoo.com

Fundaţia „Episcop Melchisedec” –
filiala Bacău 
Str. 9 Mai nr. 48, Bacău 600023, 
jud. Bacău  
Tel.: 0334.423.476, 
Fax: 0334.423.476
Mobil: 0771.431.422
E-mail: fembacau@yahoo.com

Asociaţia Filantropia Oradea
Str. Roman Ciorogariu 3, Oradea 410017,
jud. Bihor
Tel.: 0259.433.487
Fax:  0259.470.730 
Mobil:  0744.647.825
E-mail:  centru@filantropiaoradea.ro

Asociaţia S ocio-Culturală „Matei
Basarab”
Str. Episcopiei nr. 2, Slobozia 920023,
jud. Ialomiţa
Tel.: 0243.231.171
Fax: 0243.231.154
E-mail: ascmb_slobozia@yahoo.com

Asociaţia “Filantropia Severin”
Str. I. Ghe. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu
Severin
judeţul Mehedinţi 
Tel.: 0252.333.049
Mobil: 0788.258.919
E-mail: filantropia_severin@yahoo.com

Asociaţia „Letca Nouă”
Str. Episcopiei nr. 13, Giurgiu,
cod 080015, jud. Giurgiu 
Tel.: 0246.214.071
Fax: 0246.214.081
Mobil: 0721.554.254
E-mail: popa.edmond@yahoo.com

Asociaţia „Filantropia Porolissum”
Zalău
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9, 450143
Zalău, jud. Sălaj 
Tel.: 0360.100.333
E-mail: filantropiaporolissum@yahoo.com

Date de contact
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Mulţumiri şi recunoştinţă

Mulţumim membrilor Federaţiei Filantropia pentru efortul lor de
a întări legăturile de parteneriat în interiorul Federaţiei şi le
suntem recunoscători pentru ajutorul şi deschiderea cu care au
cooperat cu echipa operaţională a Federaţiei, în implementarea
proiectelor acesteia, în anul 2011.

Mulţumim partenerilor noştri pentru cooperarea fructuoasă cu
Federaţia Filantropia, de-a lungul anului 2011, şi pentru efortul
depus pentru implementarea cu succes a proiectelor noastre.   

Mulţumim finanţatorilor noştri pentru deschiderea pe care ne-au
arătat-o în identificarea de soluţii pentru facilitarea imple men -
tării proiectelor, pe tot parcursul anului ce a trecut.
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Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului: “Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacităţii organizaţionale a
unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”
Editorul materialului: Federaţia Filantropia 
Data publicării: Iulie 2012

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Bulevardul Regina Maria nr. 1, bloc P 5B, ap. 11-12, cod 040121, Bucureşti
Telefon: (004) 0372 768 597 / 598 / 599 / 600;  Fax: (004) 0372 873 641
office@federatia-filantropia.ro
www.federatia-filantropia.ro
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