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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 2010.
Mulţumim partenerilor noştri pentru cooperarea fructuoasă cu
Federaţia Filantropia, de-a lungul anului 2010, 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 implementării
proiectelor, pe tot parcursul anului ce a trecut.
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„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să
preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.”

(Matei 5,16)
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Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având
cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.
Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în
scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după
tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală
era ţinut.
(Ioan 5:2-4)

Mulţi bolnavi continuă să caute pridvoare
tămăduitoare, aşteptând îngerul să tulbure
apa. Îndrăznim să credem că şi noi, Federaţia Filantropia şi organizaţiile noastre
membre, suntem astfel de pridvoare, în
care Hristos mişcă apa, prin proiectele
social-filantropice pe care le implementăm.
Cu harul şi ajutorul lui Dumnezeu, în anul
2010, Federaţia Filantropia şi organizaţiile
membre au reuşit să arunce în scăldătoare peste 35.000 de semeni, alinându-le
multele suferinţe sufleteşti, trupeşti, sociale sau economice. Peste 500 de angajaţi
şi peste 780 de voluntari s-au dedicat ajutorării lor. Aproape 20.000.000 lei au fost
cheltuiţi pentru derularea celor peste 140
de proiecte implementate.
Diac. Cosmin GRIGORESCU
Director executiv

www.federatia-filantropia.ro
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Viziune
O Biserică mereu vie prin membrii Săi şi
relevantă prin faptele sale pentru oameni
şi comunităţile lor.

4
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”Implicarea Bisericii în asistenţa socială este deodată o
vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera socială a
Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru
toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este
celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru
mântuirea oamenilor. Aşa se explică mulţimea instituţiilor
de binefacere sau asistenţă socială înfiinţate sau patronate
de Biserică de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul
împăraţilor, regilor şi domnitorilor creştini, dar şi cu sprijinul multor creştini milostivi şi darnici.”
(Fragment din prelegerea susţinută cu ocazia decernării titlului academic de
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, 18 septembrie 2010)

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de reprezentanţii organizaţiilor
membre ale Federaţiei Filantropia şi de echipa operaţională, cu ocazia celei dea cincea sesiuni a Adunării Generale. Bucureşti, 10 noiembrie 2010

www.federatia-filantropia.ro
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Misiune
Sprijinim Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei social – filantropică săvârşită pentru
oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii
creştine.

Obiective
Scop
Creşterea impactului şi eficienţei acţiunilor
sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi ale structurilor sociale ale Bisericii
Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un
răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient
la provocările sociale actuale.

• Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a
membrilor sau organizaţiilor aspirante la
statutul de membru şi a structurilor sociale
ale Bisericii Ortodoxe Române;
• Dezvoltarea cooperării dintre membrii ei şi
dintre aceştia şi organizaţiile aspirante la
statutul de membru şi structurile sociale ale
Bisericii, precum şi facilitarea schimbului de
informaţii şi bune practici între organizaţiile
membre, alte organizaţii non-guvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea
eparhiilor şi sectoarele social-filantropice ale
acestora;
• Elaborarea şi implementarea de strategii şi
programe comune în domeniile: asistenţă
socială, medical, educaţional şi al dezvoltării
comunitare.
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Prezentare
Federaţia Filantropia este o organizaţie privată
non-profit, care funcţionează cu binecuvântarea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ea
reuneşte în acest moment 16 din cele mai active
asociaţii şi fundaţii care lucrează în domeniul
social, în eparhiile Patriarhiei Române. Misiunea
Federaţiei este să sprijine Biserica în lucrarea ei
social-filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine.
Federaţia îşi propune să crească impactul şi
eficienţa acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi a structurilor sociale ale
Bisericii prin integrarea lor într-un răspuns unitar,
coordonat şi coerent la provocările sociale actuale.
Pe termen lung, Federaţia intenţionează să devină o
platformă de acţiune comună pentru organizaţiile
non-guvernamentale care activează cu binecuvântarea eparhiilor. Prin intermediul acestora, Federaţia
ţinteşte să devină instrumentul prin care Biserica îşi
pune în practică strategia de acţiune socială, braţul
de acţiune în domeniul social al acesteia.

www.federatia-filantropia.ro
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CONDUCERE

MEMBRI

Preşedinte de onoare:

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă - Iaşi

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

Asociaţia Diaconia - Bucureşti

Preşedinte:

Asociaţia Vasiliada - Craiova

Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul,

Fundaţia Filantropia Timişoara

Episcop-vicar patriarhal

Asociaţia Filantropică Medical-Creştină
Christiana Filiala Cluj

Consiliul Director:

Asociaţia Filantropia Ortodoxă - Alba-Iulia

Pr. Cristian Popa,

Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă Sfântul

Directorul Asociaţiei Diaconia

Vasile cel Mare - Galaţi

Pr. Narcis Constantin Axinte,

Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab -

Preşedintele Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă

Slobozia

Pr. Cristian Pavel,

Fundaţia Episcop Melchisedec - Filiala Bacău

Preşedintele Fundaţiei Filantropia Timişoara

Asociaţia Filantropia - Severin

Pr. Nicolae Călin Ignat,

Fundaţia pentru copii Sfântul Sava - Buzău

Preşedintele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă

Misiunea Socială Diaconia - Chişinău

Alba Iulia

Asociaţia Letca Nouă - Giurgiu

Pr. Adrian Stănulică,

Asociaţia Filantropia Oradea

Preşedintele Asociaţiei Vasiliada

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu
Asociaţia Filantropia Porolissum – Zalău

Secretar General al Consiliului Director:
Pr. Dorel Nicolae Moţoc, Consilier patriarhal
Director executiv:
Diac. Cosmin Grigorescu
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Istoric
Lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre se
desfăşoară atât prin sectoarele de specialitate de
la eparhii, 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),
s-a născut Federaţia Filantropia, prima organizaţie
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.

www.federatia-filantropia.ro
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17
7 proiecte

parteneri naţionali
şi transnaţionali

15
organizaţii membre implicate

1500

peste
beneficiari direcţi

10.000

peste
beneficiari indirecţi

2.433.741 lei
buget cumulat investit
în proiecte
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Echipa operaţională
Proiecte la nivel central.
Rezultate în anul 2010
Acţiunea Federaţiei 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.
Pentru aceasta, echipa operaţională derulează
proiecte de anvergură naţională care se implementează întotdeauna prin intermediul organizaţiilor membre, partenere sau a structurilor de
acţiune socială ale Bisericii Ortodoxe Române.
Şi pentru ca acestea din urmă să poată ajuta mai
bine beneficiarii lor direcţi, în propriile lor proiecte, această echipă derulează şi proiecte care
ţintesc dezvoltarea capacităţii lor organizaţionale şi de management.
Pe parcursul anului 2010, echipa operaţională a
Federaţiei Filantropia a fost implicată, fie ca lider,
fie ca partener, în implementarea a şapte
proiecte de dezvoltare organizaţională şi
intervenţie socială. Aceste proiecte prezentate
sintetic în cele ce urmează, au fost derulate
împreună cu o serie de parteneri, atât din ţară,
cât şi din străinătate. Finanţatorul majorităţii
proiectelor este Fondul Social European prin
Programul Operaţional pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.

www.federatia-filantropia.ro
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FORTE
Formare trainică
pentru parteneriat social
Ţinta:

9
eparhii şi
Administraţia Patriarhală
Centrul Naţional
de Formare Continuă

10
Centre Regionale
de Consultanţă şi Resurse

800
de beneficiari direcţi

9+1
planuri strategice
de acţiune
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Data începerii proiectului: 1 septembrie 2010
Durata (perioada de implementare): 36 luni
Beneficiari instituţionali şi zona de implementare:
Administraţia Patriarhală şi 9 eparhii: Arhiepiscopia
Sibiului, Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia
Alba Iuliei, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului,
Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Oradiei,
Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Giurgiului şi Episcopia Tulcii.
Aplicant principal: Federaţia Filantropia
Parteneri: Patriarhia Română, Instituto de Formacion Integral (IFI) şi Global Commercium Development.
Prin proiectul FORTE, Federaţia Filantropia îşi
propune o intervenţie strategică structurată pentru
sprijinirea dezvoltării organizaţionale a Administraţiei
Patriarhale şi a nouă eparhii din cuprinsul Bisericii
Ortodoxe Române, în funcţie de caracteristicile
acestora şi de priorităţile identificate la nivel local.
Astfel este extins demersul început în 2009 în
Arhiepiscopiile Bucureştilor, Iaşilor şi Craiovei.
Prima etapă a presupus o evaluare a structurilor
eparhiilor ţintă pentru a identifica elementele
caracteristice, nivelul dezvoltării lor organizaţionale, nevoile de formare ale membrilor echipelor
acestora şi priorităţile de dezvoltare. Rezultatele
evaluării vor fi valorificate printr-o consistentă şi
complexă componentă 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 îmbunătăţească competenţele şi abilităţile
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echipelor beneficiarilor, atât pe formare de adulţi
cât şi pe implementarea propriilor programe.
Impactul componentei de formare va fi potenţat
printr-o serie de vizite de studiu în Spania, ţara de
origine a partenerilor 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 trainingurilor şi
planificărilor strategice prin intermediul 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 estimate ale proiectului
menţionăm:
• 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi specializaţi ca formatori;
• 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi formaţi ca şi consultanţi ai Centrelor de Resurse;
• va fi creat un Centru Naţional de Formare Continuă care va oferi servicii de training angajaţilor
Bisericii Ortodoxe Române şi partenerilor sociali
ai acesteia;
• vor fi înfiinţate 10 Centre 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;

• vor fi dezvoltate rapoarte de evaluare, strategii de
acţiune şi planuri operaţionale pentru eparhiile din
proiect şi pentru Administraţia Patriarhală;
• va fi dezvoltat un Manual de management organizaţional;
• Patriarhia Română se va afilia la cel puţin trei noi
Pacte Locale pentru Incluziune Socială;
• eparhiile şi Administraţia Patriarhală îşi vor
creşte cu cel puţin 25% propria capacitate organizaţională;
• cel puţin alte 5 eparhii îşi vor trimite angajaţii la
cursurile oferite de Centrul Naţional de Formare
Continuă.
Ce am realizat până acum...
Fiind un proiect ce a demarat în toamna anului
2010, progresele care s-au făcut în implementare,
până la finele anului, ţin mai mult de latura
organizatorică. Astfel, a fost constituită echipa de
management, au fost selectate eparhiile implicate
în proiect, a fost revizuit graficul activităţilor
împreună cu partenerii şi au fost selectaţi experţii.
De asemenea, prin intermediul Centrului de Presă
BASILICA s-a realizat o campanie de informare
preliminară, prin articole în media şi prezentarea
proiectului pe web. Au avut loc şi nouă întâlniri
regionale în care reprezentanţilor eparhiilor li s-au
explicat activităţile, etapele, costurile şi beneficiile
proiectului.

www.federatia-filantropia.ro
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Împreună pentru
servicii sociale mai bune
Construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele
naţionale de ONG-uri creştine
Ţinta:

15
organizaţii membre
dezvoltare
organizaţională
plan strategic
al Federaţiei

300
de beneficiari direcţi

1.500 de ore
de asistenţă specializată
vizibilitate
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Data începerii proiectului: 1 septembrie 2010
Durata (perioada de implementare): 27 luni
Beneficiari instituţionali şi zona de implementare:
15 organizaţii membre ce acţionează în 23 judeţe –
Timiş, Bihor, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Alba,
Mureş, Sibiu, Braşov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Bucureşti,
Călăraşi, Ialomiţa, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea,
Bacău, Botoşani, Neamţ şi Iaşi.
Aplicant principal: Organizaţia Internaţională de
Caritate Creştin Ortodoxă (IOCC)
Parteneri: Federaţia Filantropia şi Patriarhia
Română
Tot din luna septembrie 2010, Federaţia Filantropia
este partener într-un proiect de dezvoltare
instituţională adresat direct organizaţiilor membre
care fac parte din această structură.
Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii
instituţionale a Federaţiei şi a organizaţiilor
membre, în calitate de beneficiari. Ne-am fixat ca
obiective principale: îmbunătăţirea competenţelor
organizaţionale şi manageriale ale beneficiarilor
pentru a creşte eficienţa furnizării serviciilor şi
elaborarea unui plan strategic de acţiune comună
al ONGurilor Federaţiei.
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Dintre rezultatele aşteptate menţionăm:
• crearea unui mecanism de planificare, monitorizare şi evaluare al Federaţiei;
• elaborarea unei strategii pe trei ani a Federaţiei;
• standardizarea politicilor şi procedurilor de acţiunei ntra-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 până acum...
În primele luni de derulare, până la sfârşitul anului,
au fost puse la punct o parte din intrumentele şi
planurile de implementare, au fost lansate achiziţii
pentru resursele necesare proiectului şi a fost
stabilit calendarul activităţilor. Proiectul a fost
prezentat public în luna noiembrie 2010, în cadrul
Conferinţei de lansare, eveniment la care au fost
prezenţi reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor
membre ale Federaţiei. În acelaşi timp, a fost
demarată procedura de evaluare secundară a
organizaţiilor membre.

www.federatia-filantropia.ro
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Întreprinderi Sociale
pentru Incluziune Socială

3
întreprinderi sociale

15
persoane defavorizate
integrate în muncă

130
beneficiari

527
ore de consultanţă
sustenabilitate
financiară
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Data începerii proiectului: 1 octombrie 2009
Durata (perioada de implementare): 24 luni
Beneficiari instituţionali şi zona de implementare:
3 organizaţii membre ce acţionează în 6 judeţe –
Iaşi, Botoşani, Neamţ, Alba, Mureş şi Mehedinţi.
Aplicant principal: Federaţia Filantropia
Parteneri: Patriarhia Română şi Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team – Europe (NESsT)
Pe parcursul anului 2010, Federaţia Filantropia a
continuat implementarea proiectului Întreprinderi
Sociale pentru Incluziune Socială. Scopul acestuia
este dezvoltarea capacităţii de iniţiere şi
administrare de întreprinderi sociale la nivelul
organizaţiilor membre ale Federaţiei şi, implicit,
creşterea sustenabilităţii financiare a organizaţiilor
şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile.
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Obiective specifice:
• dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi tehnice
a organizaţiilor ţintă de a planifica şi gestiona
întreprinderi sociale.
• îmbunătăţirea capacităţilor organizaţiilor ţintă
de a identifica şi mobiliza resursele necesare
pentru iniţierea de întreprinderi sociale.
• iniţierea şi administrarea eficientă a trei întreprinderi sociale focalizate pe oportunităţi de asigurare a locurilor de muncă şi integrarea socială
pentru membri grupurilor vulnerabile.
• sporirea oportunităţilor de integrare în muncă şi
de asistare socială a membrilor grupurilor
vulnerabile cu care organizaţiile ţintă lucrează.
În cadrul proiectului, 30 de persoane beneficiare
ale organizaţiilor ţintă vor fi calificate pentru a
obţine abilităţi corespunzătoare activităţilor de
muncă din cadrul celor trei întreprinderi sociale, 15
urmând a fi angajate. De asemenea, 100 de
persoane cu risc de excluziune socială vor
beneficia indirect de serviciile celor trei noi
întreprinderi sociale.

Ce am realizat până acum...
Proiectul a debutat cu un exerciţiu de comunicare,
analiză şi auto-evaluare a 12 organizaţii membre
ale Federaţiei. Ulterior, s-a realizat o selecţie în
mai mulţi paşi a celor trei organizaţii membre
finaliste, în baza studiilor de prefezabilitate şi de
fezabilitate. Pe tot parcursul procesului, cele 12
organizaţii membre ale Federaţiei au beneficiat în
total de 527 de ore de consultanţă din partea
experţilor NESsT.
În baza unui concurs de proiecte au fost desemnate
cele 3 organizaţii membre câştigătoare şi anume:
Proiectul Spaţiu de joacă mobil al Asociaţiei
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Proiectul Atelier de
realizat icoane al Asociaţiei Filantropia Severin,
Proiectul Centrul de recuperare medicală
Vovidenia al Fundaţiei Solidaritate si Speranţă din
Iaşi. Fiecare proiect este subvenţionat cu suma de
59.000 lei.

www.federatia-filantropia.ro
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SOCIAL
Strategia de Ocupare şi Calificare prin
Învăţare şi Activităţi pentru Libertate

2
întreprinderi sociale

20
foşti deţinuţi
reintegraţi social
calificare profesională
pentru

80 de deţinuţi

egalitate de şanse
schimburi de experienţă
cu Italia

Data începerii proiectului: 1 octombrie 2009
Durata (perioada de implementare): 36 luni
Beneficiari instituţionali şi zona de implementare:
ONGurile Federaţiei din eparhiile Timişoarei şi
Craiovei, penitenciarele din Timiş şi Dolj.
Aplicant principal: Administraţia Naţională a
Penitenciarelor (ANP)
Parteneri: Federaţia Filantropia, Patriarhia Română şi 5 instituţii publice şi organizaţii civile italiene:
Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Politicilor Sociale, Eupolis, 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, înţelegere şi
schimb de experienţă în economia socială ca
mod inovativ şi flexibil de incluziune socială pentru deţinuţi şi foştii deţinuţi;
• mărirea oportunităţilor de integrare pe piaţa
muncii a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi;
• dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale sau
calificări profesionale care să-i ajute pe deţinuţi
să se integreze pe piaţa muncii după eliberare.
Rezultate ale proiectului:
• două structuri de economie socială vor fi
funcţionale şi 20 de foşti deţinuţi vor fi incluşi în
activităţile derulate în cadrul acestora;
• 80 de deţinuţi vor participa la cursuri de formare
profesională şi vor beneficia de servicii de

18

RAPORT ANUAL 2010

INTERIOR_64 pagini_Raport Anual FF_Layout 1 20.09.2011 23:29 Page 19

•

•

•
•

•

consiliere, mediere şi orientare profesională; cel
puţin 60 vor absolvi cursul de calificare
profesională;
25 de persoane din organizaţiile membre ale
Federaţiei Filantropia vor urma un program de
instruire practică în domeniul gesionării de întreprinderis ociale;
60 de lucrători din sistemul penitenciar vor fi
instruiţi în domenii relevante pentru implementarea proiectului;
15 lucrători din penitenciare vor participa la sesiuni de instruire practică în penitenciare din Italia;
va fi elaborat un studiu comparativ al cadrului
legislativ şi analiza implicaţiilor adoptării diverselor modele de bună practică;
se va dezvolta un portal web, cu atlas de bune
practici, instrumente on-line, forum de discuţii.

Ce am realizat până acum...
Organizaţiile membre ale Federaţiei Filantropia au
fost implicate pe două nivele:
• general, care include toţi membrii Federaţiei,
unde accentul a fost pus pe instruire generală,
analiza organizaţională şi informări periodice;
• operaţional, unde se lucrează cu echipe locale,
timp de peste 16 luni, la nivelul a două organizaţii.

analiză a unităţilor penitenciare româneşti, în vederea
identificării locaţiilor potrivite pentru dezvoltarea de
structuri de economie socială.
Au fost selecţionate unităţile penitenciare de la
Craiova şi Timişoara. Cu ajutorul unei firme de consultanţă, au fost selecţionate două idei de afacere
pentru întreprinderile sociale, ambele fiind orientate
pe panificaţie, specialităţi din pâine şi patiserie. În
paralel au fost organizate şi sesiuni de training pentru
dezvoltarea abilităţilor de înfiinţare şi gestionare a
structurilor de economie socială.
A fost realizat un studiu de fezabilitate referitor la
transferul şi implementarea lecţiilor învăţate, prin
constituirea unui cadru metodologic de lucru care
adaptează modelele de bune practici italiene la
realitatear omânească.
De asemenea, au avut loc vizite de studii la Roma,
Milano, Padova şi Palermo la care au participat reprezentanţi ai partenerilor pentru a cunoaşte funcţionarea întreprinderilor sociale şi pentru a vedea
modele de bună practică în integrarea socială şi
profesională a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi.

În iulie 2010 s-a desfăşurat Conferinţa de lansare a
proiectului, la care au participat peste 150 de
invitaţi din România şi Italia.
Până la sfârşitul anului 2010 au fost realizate cercetări pentru identificarea modelului de intervenţie şi o

www.federatia-filantropia.ro
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Integrare
pe piaţa muncii pentru
persoanele traficate
larg parteneriat
transnaţional
Comunităţi
de Practică
modele inovative de
integrare a
persoanelor traficate

480
specialişti
conectaţi în reţea

8
vizite de studiu
în Italia
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Data începerii proiectului: 1 iulie 2009
Durata (perioada de implementare): 36 luni
Beneficiari instituţionali şi zona de implementare:
la nivel naţional
Aplicant principal:
Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Parteneri: Federaţia Filantropia şi 5 organizaţii din
Italia: Associazione PARSEC, Fondazione Brodolini,
Expert Italia, Esprit, AGEFORM.
Proiectul îşi propune să dezvolte capacitatea actorilor-cheie în domeniul prevenirii şi combaterii
traficului de persoane şi al integrării persoanelor
traficate pe piaţa muncii – prin creerea de noi metode şi instrumente.
Obiective specifice:
• să dezvolte colaborarea şi parteneriatul, la nivel
regional, naţional şi transnaţional, între reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale şi ai
societăţii civile.
• să asigure implicarea activă a 210 reprezentanţi
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.
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Dintre rezultatele ţintite putem enumera:
• Dezvoltarea unei Comunităţi de Practică (CoP),
formată din practicieni profesionişti în domeniul
prevenirii şi combaterii 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
nevoile/contextul specific din România şi de experienţele de succes din Italia;
• organizarea de conferinţe publice 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 cate 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.

Ce am realizat până acum...
În anul ce a trecut au fost realizate 9 seminarii şi
vizite de studiu la Roma şi în alte câteva oraşe
italiene.
În luna martie, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa
de informare privind proiectul şi lansarea Comunităţii de practică şi a site-ului proiectului:
www.animanova.ro. Ulterior, la Iaşi şi Timişoara au
fost organizate seminarii pe temele colaborării în
oferirea de servicii victimelor traficului de persoane şi a modelelor de lucru în domeniul integrării persoanelor traficate pe piaţa muncii.
În paralel cu aceste evenimente, au fost organizate
şi 12 întâlniri regionale (Slobozia, Giurgiu, Alba,
Arad, Oradea, Severin, Craiova, Braşov, Sibiu,
Caransebeş, Satu Mare şi Zalău) în cadrul cărora
au fost prezentate instrumente de lucru pentru
specialiştii din domeniul traficului de persoane sau
din domeniile conexe.

www.federatia-filantropia.ro
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Reţea teritorială
de furnizori creştini
de servicii sociale
Ţinta:

3

eparhii

3
strategii eparhiale

132
ore de instruire

200
beneficiari

3
campanii de strângere
de fonduri
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Data începerii proiectului: 1 octombrie 2009
Durata (perioada de implementare): 24 luni
Beneficiari instituţionali şi zona de implementare:
Administraţia Patriarhală şi 3 eparhii: Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia Iaşilor şi ArhiepiscopiaC raiovei
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 (Bucureşti, Iaşi şi Craiova) ale Patriarhiei Române, ca fază pilot a unui plan de dezvoltare a capacităţii Bisericii Ortodoxe Române la
nivel naţional, astfel încât aceasta 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 implicare în
domeniul asistenţei sociale şi a unui Plan Patriarhal de asistare/ susţinere a Strategiilor Eparhiale în domeniul asistenţei sociale.
• îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor din
structurile social-filantropice ale celor 3 eparhii,
astfel încât acestea să acţioneze mai eficient în

INTERIOR_64 pagini_Raport Anual FF_Layout 1 20.09.2011 23:29 Page 23

cadrul parteneriatelor locale şi regionale în domeniul asistenţei sociale.
La finalul proiectului se aşteaptă următoarele
rezultate:
• 3 rapoarte de evaluare detaliate (1 per eparhie)
ce vor surprinde stadiul de dezvoltare organizaţională, competenţele în livrarea de servicii sociale la nivel eparhial şi aspecte ce necesită
îmbunătăţiri
• 100 de reprezentanţi ai celor 3 eparhii vor participa în procesele de planificare strategică
• 50 de angajaţi ai membrilor Parteneriatelor Locale de Ocupare şi Incluziune Socială iau parte
la procesul de planificare strategică şi propun
recomandări pentru incluziune socială ce vor fi
introduse în strategiile eparhiale din domeniul
serviciilor sociale
• 3 strategii şi planuri operaţionale sunt create,
revizuite şi aprobate de strucuturile 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 celor 3 eparhii din proiect) în 6
module de training
• cel puţin 3 campanii de strângere de fonduri vor
fi realizate la nivel eparhial, pentru a susţine financiar implementarea Planurilor Operaţionale
din cadrul Strategiilor Eparhiale .

În urma implementării proiectului, cele trei eparhii
vor deveni membre a două noi structuri naţionale
consultative în domeniul incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă - pentru a promova dialogul
social, a defini priorităţi strategice naţionale cheie
în domeniu şi a coordona schimbul de informaţii şi
ajutorul reciproc cu alte instituţii şi structuri din
domeniul incluziunii sociale.
Ce am realizat până acum...
Pe parcursul anului trecut au fost organizate evenimente de planificare şi orientare pentru cei
implicaţi în proiect şi cursuri de formare pentru
echipele de analiză instituţională la nivelul celor
trei arhiepiscopii. Ulterior, a fost demarat şi
procesul de culegere de date cantitativ şi calitativ
la nivelul celor trei arhiepiscopii.
În ultima perioadă a anului, au avut loc trei ateliere
la nivel regional pentru prezentarea raportului de
analiză a datelor de evaluare organizaţională. De
asemenea, au mai avut loc şi două cursuri de pregătire pentru formatori cu reprezentanţi din cadrul
arhiepiscopiilor vizate şi din Sectorul Socialfilantropic al Patriarhiei Române.

www.federatia-filantropia.ro
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Întărirea capacităţii de
gestionare a managementului
ciclului de proiect

Ţinta:

11
organizaţii membre
management
de proiect

20
beneficiari
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Data începerii proiectului: 1 ianuarie 2009
Durata (perioada de implementare): 18 luni
Beneficiari instituţionali şi zona de implementare:
11 organizaţii membre ce acţionează în 20 judeţe –
Timiş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Alba, Mureş, Braşov,
Dolj, Gorj, Giurgiu, Bucureşti, Călăraşi, Ialomiţa,
Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea, Bacău, Botoşani,
Neamţ şi Iaşi.
Aplicant: Federaţia Filantropia
Finanţator: Asociaţia Renovabis a Conferinţei
episcopilor catolici din landul Bavaria
În luna septembrie a anului trecut, Federaţia
Filantropia a încheiat cu succes implementarea
proiectului “Întărirea capacităţii de gestionare a
ciclului de proiect”.
Proiectul şi-a propus îmbunătăţirea proceselor
interne de management ale membrilor Federaţiei
Filantropia pentru creşterea impactului acţiunilor
lor sociale. S-a pus accent pe întărirea capacităţii
angajaţilor acestor organizaţii membre de a gestiona întreg ciclul managementului de proiect,
începând cu faza de identificare a nevoilor şi continuând cu elaborarea de propuneri de proiecte/cereri de finanţare şi administrarea proiectelor.
În vederea atingerii acestui obiectiv, s-a furnizat
asistenţă tehnică individuală, atât la faţa locului cât
şi de la distanţă.
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Implementarea a trecut prin mai multe faze:
a) evaluarea nivelului iniţial de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de proiecte
existent la nivelul a 20 de angajaţi-cheie ai
organizaţiilor membre;
b) evaluarea practicilor, metodelor şi instrumentelor utilizate în procesul de management al
proiectelor în cadrul organizaţiilor membre ale
Federaţiei;
c) identificarea nevoilor de formare şi asistenţă
tehnică în domeniul managementului de proiect;
d) dezvoltarea şi conducerea unui proces de formare
şi “coaching on the job” a celor 20 de beneficiari;
e) asistenţa în procesul de identificare şi implementare a soluţiilor de optimizare a managementului
proiectelor în curs de desfăşurare.
Proiectul a avut ca rezultate:
• creşterea cu 30% a nivelului de informaţii şi
cunoştinţe ale beneficiarilor privind ciclul de
proiect şi managementul acestuia;
• îmbunătăţirea cu 50% a abilităţilor practice a
acestora, în arii cheie ale managementului de
proiecte identificate ca fiind problematice în
cadrul organizaţiilor lor.

www.federatia-filantropia.ro
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16
organizaţii membre

35.000
beneficiari

780
voluntari

500
angajaţi

70
tipuri de servicii

17.000.000
lei investiţi în proiecte
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Organizaţiile membre
ale Federaţiei Filantropia
Prezentări. Proiecte. Rezultate în anul 2010
La sfârşitul anului 2010, Federaţia Filantropia
avea în rândurile ei 16 organizaţii membre, acoperind ca arie de acţiune toate cele 8 regiuni de
dezvoltare ale României. Acestea au acordat
asistenţă pentru peste 35.000 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 70 de tipuri diferite de servicii.
În cursul anului trecut, membrii Federaţiei au
angrenat în activităţile lor social-filantropice
peste 500 angajaţi şi 780 de voluntari, investind
peste 17.000.000 lei în derularea proiectelor.

www.federatia-filantropia.ro
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Organizaţiile
membre ale
Federaţiei Filantropia

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

DIACONIA
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
www.asociatiadiaconia.ro
Asociaţia Diaconia Bucureşti este o
organizaţie non-guvernamentală
fondată în anul 1999, cu binecuvântarea Patriarhiei Române. Preşedintele de onoare al Asociaţiei
este Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul României.
Asociaţia implementează proiecte de asistenţă socială, spirituală, cultural-educativă, medical-farmaceutică, intervenţii în caz de dezastre sau
calamităţi naturale, întreprinderi sociale etc. în
beneficiul următoarelor categorii sociale: copii,
vârstnici, persoane cu dizabilităţi, familii sărace,
persoane bolnave şi cu diferite grade de handicap,
migranţi şi refugiaţi, deţinuţi şi familiile acestora,
persoane abuzate, victime ale violenţei în familie,
şomeri, rromi.
Preşedinte:
Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal
Director:
Pr. Cristian Popa
Membrii echipei de implementare: 15
Voluntari: 5
Beneficiari: 174

30
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ZOOM
Proiecte:
Centrul comunitar de servicii Patriarh Justinian
Marina, care are trei componente:
1. Centrul de primire în regim de urgenţă a mamelor cu copii victime ale violenţei în familie;
2. Centrul de zi pentru copii şcolari proveniţi din
familii monoparentale şi/sau sărace;
3. Centrul de Consiliere şi Terapie de 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

Centrul de primire a persoanelor
victime ale violenţei în familie
Acest proiect este unul din cele trei componente
principale ale Centrului comunitar de servicii
Patriarh Justinian Marina. Beneficiarii Centrului
sunt în general femei şi copii. În cursul anului 2010,
au fost asistate 74 persoane, mai exact 26 de mame
şi 48 de copii, victime ale violenţei în familie.
Persoanele asistate în cadrul centrului au
beneficiat de următoarele servicii sociale: adăpost
şi protecţie, hrană (trei mese pe zi), consiliere
psihologică, consiliere juridică, consiliere moralreligioasă, asistenţă medicală şi îngrijire,
consiliere socială şi sprijin familial.
Între Consiliul local sector 1 - DGASPC sector 1 şi
Asociaţia Diaconia a fost semnată o convenţie care
permite asigurarea de cazare, hrană, medicamente,
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale didactice,
educaţie, pentru un număr de 40 de copii din centrul
de zi, şi pentru beneficiarii centrului de primire în
regim de urgenţă a mamelor cu copii victime ale
violenţei în familie.

www.federatia-filantropia.ro
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FUNDAŢIA

SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ
ARHIEPISCOPIA IAŞILOR
www.fundatia.mmb.ro
Fundaţia Solidaritate şi Speranţă
Iaşi este o organizaţie nonguvernamentală şi non-profit, înfiinţată în anul 2002, aflată sub
patronajul Arhiepiscopiei Iaşilor,
care implementează programe
sociale, filantropice, culturale, educaţionale şi
civice. Fundaţia are filiale în Botoşani, Hârlău,
Roznov, Săvineşti, Darabani, Săveni, Piatra Neamţ,
Tg. Neamţ şi Paşcani.
Misiunea Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă este de
a combate marginalizarea socială, sărăcia şi suferinţa, de a încuraja dezvoltarea persoanei umane în
comunitate, prin solidaritate şi angajament social, de
a lupta împotriva disparităţilor sociale precum şi
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Preşedinte: Pr. Narcis Constantin Axinte
Director: Pr. Iulian Negru
Membrii echipei de implementare: 73
Voluntari: 87
Beneficiari: 13.017 persoane
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ZOOM
Proiecte:
• Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru bătrâni Sf. Mina
• Centrul de consiliere şi reabilitare persoane cu
dependenţă de alcool şi droguri
• Centrul de zi pentru copii Sfânta Marina Iaşi
• Centrul de zi pentru copii Mia Casa Bîrnova
• Centrul Sfinţii Ioachim şi Ana
• Cantina socială Sf. Sava
• Centrul de zi pentru bătrâni Vovidenia (în construcţie)
• Şcoala postliceală pentru pedagogi de recuperare Principesa Olga Sturza
• Centrul de formare în agroecologie
• Centrul de studii interdisciplinare în religie şi ştiinţă
• Centrul de Formare Profesională Continuă
Servicii acreditate:
• Educaţie, consiliere, reabilitare, terapie ocupaţională şi ludo-terapie pentru persoanele dependente şi co-dependente de alcool şi alte droguri în
Iaşi şi pe raza judeţelor din zona Moldovei;
• Îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate ;
• Asistenţă socială şi suport pentru persoane
aflate în dificultate, prin Cantina socială Sf. Sava;
• Asistenţă şi suport psiho-socio-educativ pentru
copii aflaţi în dificultate şi familiile acestora în
cadrul Centrului de zi Sf. Marina.
Aria de acţiune: judeţele Iaşi, Botoşani şi Neamţ
(Arhiepiscopia Iaşilor), alte judeţe din Moldova.
Filiale: 9

Centrul de Asistenţă Socială
şi de Îngrijire la Domiciliu “Sf. Mina”
Centrul de Asistenţă Socială şi de Îngrijire la Domiciliu “Sf. Mina”, al Fundaţiei “Solidaritate şi Speranţă”, s-a înfiinţat în anul 2004, din nevoia de a
sprijini vârstnicii defavorizaţi din municipiul Iaşi.
“Prin acest proiect ne dorim să ajutăm vârstnicii
afectaţi de boală, sărăcie şi mai ales de singurătate. Dorim să alinăm suferinţa semenilor noştri
pentru care uneori povara singurătăţii ajunge să fie
mai greu de dus chiar decât povara bolilor şi a
lipsurilor materiale”, explică managerul acestui
proiect, Cătălina Fădur.
Proiectul a fost demarat cu finanţare europeană şi
guvernamentală şi s-a dezvoltat în toţi aceşti ani.
În prezent, Centrul furnizează servicii acreditate de
îngrijire socio-medicală la domiciliu, iniţiate prin
proiectul Servicii specializate de îngrijire la
domiciliu a vârstnicilor, pe care Fundaţia
“Solidaritate şi Speranţă” l-a implementat în
perioada ianuarie 2007 – mai 2008. Proiectul a fost
realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi,
prin Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu
finanţare în cadrul programului PHARE 2004 –
2006 – Coeziune Economică şi Socială. Proiectul a
urmărit dezvoltarea de servicii specializate de
îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii defavorizaţi
din Municipiul Iaşi – îngrijire de bază şi de suport
în activităţile instrumentale ale vieţii, îngrijire şi
recuperare medicală şi hrană caldă distribuită la
domiciliu.

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU
ARHIEPISCOPIA SIBIULUI
www.socialma.ro
Asociaţia “Filantropia Ortodoxă”
Sibiu a luat fiinţă în luna octombrie
2009, pentru dezvoltarea activităţilor de asistenţă socială de la nivelul
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Sibiului, prin
lărgirea capacităţii de absorbţie a fondurilor destinate înfiinţării şi dezvoltării unor proiecte, în
principal cu caracter social.
“Asociaţia are ca misiune asistarea persoanelor
care traversează momente dificile ale vieţii, în
vederea dezvoltării abilităţilor personale, de a face
faţă creativ şi eficace problemelor; mobilizarea
resurselor comunităţii pentru sprijinul celor aflaţi
în dificultate; participarea la iniţierea, dezvoltarea
şi aplicarea măsurilor de politică socială în domeniu; participare activă la viaţa socială”, spune
Nicu Blaga, vicepreşedintele asociaţiei.
Preşedinte:
Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
Director: Pr. Ciprian Creangă
Voluntari: 12
Beneficiari: 400
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ZOOM
Proiecte:
• Birou de asistenţă primară – acreditat ca furnizor de servicii sociale – sprijin material şi financiar pentru persoane aflate în dificultate;
• Să învăţăm jucându-ne! – activităţi de socializare
pentru dezvoltarea abilităţilor creative, de autonomie şi de comunicare ale beneficiarilor, în
concordanţă cu nevoile educaţionale – grup ţintă
- copii aflaţi în dificultate din municipiul Sibiu;
• Împreună - activităţi de socializare pentru dezvoltarea abilităţilor creative, de autonomie şi de
comunicare ale beneficiarilor, în concordanţă cu
nevoile educaţionale – desfăşurat în cadrul unui
centru de plasament pentru copii cu nevoi
speciale din jud. Sibiu;
• Campania Fiecare copil merită o excursie –
organizarea unor excursii pentru copii proveniţi
din medii defavorizate;
• Campania Primeşte o haină, în prag de iarnă! oferirea de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pături
familiilor cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale scăzute;
• Campania Ajută-i pe copii să meargă la şcoală!
- oferirea de rechizite şcolare copiilor proveniţi
din familii cu posibilităţi materiale scăzute.

Să învăţăm, jucându-ne
Beneficiarii acestui proiect sunt 30 de copii cu vârsta
cuprinsă între 7-14 ani, proveniţi din familii aflate în
situaţie de risc: cu dificultăţi materiale şi/sau financiare, copii proveniţi din familii monoparentale, sau
cu părinţi plecaţi în străinătate, copii cu dificultăţi de
integrare şcolară, din punct de vedere al socializării. Activităţile se desfăşoară într-un spaţiu amenajat
corespunzător în cadrul Centrului Social al Arhiepiscopiei Sibiului.
Activităţile derulate în cadrul proiectului facilitează
integrarea şcolară şi socială a beneficiarilor direcţi,
prin dezvoltarea abilităţilor creative, de autonomie şi
de comunicare ale acestora, în concordanţă cu nevoile educaţionale, ceea ce îi va stimula în finalizarea
studiilor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să
reducă rata de abandon şcolar în rândul copiilor
proveniţi din medii cu risc social, să îmbunătăţească
percepţia în rândul familiilor din care aceştia provin,
cu privire la importanţa şcolarizării şi a finalizării
studiilor, să îmbunătăţească pregătirea beneficiarilor pentru o viaţă autonomă.

Servicii acreditate:
• furnizor de servicii sociale primare pentru persoane/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

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

VASILIADA
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
www.asociatiavasiliada.ro
Asociaţia Vasiliada este o organizaţie cu caracter creştin şi social,
înfiinţată sub patronajul Mitropoliei
Olteniei, în anul 2001. Anul acesta
se împlinesc 10 ani de când
Asociaţia Vasiliada a oferit, prin
programele sale, răspunsuri la nevoile sociale din
Oltenia: copii care cresc în condiţii improprii, tineri
cu un viitor nesigur, persoane fără adăpost, tineri
cu dizabilităţi care se luptă cu discriminarea celor
din jur.
“Am început prin a oferi sprijin pentru cei în nevoie,
apoi am încercat să fim mai pregătiţi, mai eficienţi,
dar la fel de calzi, iar acum activitatea Vasiliadei ar
putea fi descrisă aşa: 10 ani de asistenţă socială în
spiritul filantropiei”, mărturiseşte părintele Adrian
Stănulică, preşedintele Asociaţiei Vasiliada.
Preşedintele de onoare:
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Preşedinte: Pr. consilier Adrian Stănulică
Director de programe: Sorin Boboc
Membrii echipei de implementare: 36
Voluntari: 12
Beneficiari: 570
Proiecte:
Programul de Sprijin pentru copil şi familie:
• Centrul de zi Aripi de lumină – Craiova;
• Centrul de zi Sfântul Stelian – Lipovu, Dolj;
• Centrul de zi Sfântul Vasile cel Mare –Tg. Jiu;
• Sala de joacă Aripi de lumină – Secţia de Oncologie Pediatrică din Craiova.
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“Sprijin pentru cei în nevoie”
Programul de asistare a persoanelor aflate în situaţii de criză:
• Centrul pentru persoane fără adăpost Sfântul
Vasile – Craiova;
• Centrul de Servicii Integrate pentru Ocupare –
Craiova şi Tg. Jiu;
• Centrul de Incluziune Socială – Craiova.
Programul de Sprijin pentru persoane cu dizabilităţi:
• Centrul de informare şi consiliere Sfânta Ecaterina - Craiova;
• Cabinet de dezvoltare psiho-socială a copiilor şi
tinerilor cu deficienţe de auz – Craiova.
Servicii acreditate:
• activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
• activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
• măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
• măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii
efectelor situaţiilor de criză;
• măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii
în comunitate a persoanelor în dificultate;
• activităţi şi servicii de consiliere;
• măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare
comunitară în plan social pentru încurajarea
participării şi solidarităţii sociale;
• orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop
prevenirea sau limitarea unor situaţii de
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la
marginalizare sau excluziune socială;
• sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
• mediere socială;

• servicii de îngrijire social-medicală de natură socială;
• suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi
în dificultate;
• educaţie informală extracurriculară pentru copii
şi adulţi;
• consiliere în cadru specializat, în centre de informare şi consiliere.
Aria de acţiune: judeţele Dolj şi Gorj
Filiale: 1 (Tg. Jiu)

ZOOM
Programul de Sprijin pentru copil şi familie
Este unul dintre cele mai reprezentative programe
ale Asociaţiei Vasiliada datorită schimbărilor sociale
pozitive pe care le-a generat în viaţa beneficiarilor
săi. Grupul ţintă al acestui program sunt copiii cu risc
de abandon familial şi şcolar, proveniţi din familii
marginalizate social, din judeţele Dolj şi Gorj.
Obiectivele programului sunt: asigurarea de
servicii de educaţie asistată pentru copiii cu rezultate slabe la învăţătură, dezvoltarea abilităţilor de
viaţă independentă pentru copiii cu risc social, oferirea de servicii sociale individualizate pentru copii
şi familiile lor, facilitarea accesului la servicii specializate de consiliere psihologică.

www.federatia-filantropia.ro
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FUNDAŢIA

FILANTROPIA TIMIŞOARA
ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI
www.mitropolia-banatului.ro
Fundaţia Filantropia Timişoara
este o organizaţie creştină de caritate şi de dezvoltare comunitară,
nediscriminatorie confesional,
înfiinţată în ianuarie 2006. Organizaţia funcţionează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu.
Fundaţia desfăşoară activităţi sociale, culturale şi
educaţionale în judeţul Timiş.
Misiunea Fundaţiei este să dezvolte sistemul de
caritate în spirit creştin umanitar în comunităţile
din judeţ, iar scopul ei este să ofere servicii comunitare-sociale, medicale, culturale şi educaţionale,
pentru a veni în ajutorul comunităţilor locale.
Proiectele implementate pe parcursul anului 2010
de Fundaţia “Filantropia Timişoara” au avut o puternică orientare socială, răspunzând nevoilor unor
persoane sau grupuri sociale dezavantajate precum victime ale traficului de fiinţe umane, vârstnici
în dificultate, tineri cu probleme de sănătate,
familii monoparentale aflate în situaţii de risc
social şi persoane ori grupuri defavorizate şi/sau
marginalizate.
Preşedinte: Pr. consilier Cristian Pavel
Director: Adrian Ghiran
Membrii echipei de implementare: 8
Voluntari: 25
Beneficiari: 50
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ZOOM
Proiecte:
• Centrele de incluziune socială - oportunitate
pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a
grupurilor vulnerabile;
• Centrul pentru integrarea socială, economică şi
familială a persoanelor traficate - Refugiul de
Vest pentru victimele traficului de persoane;
• Centrul de Zi pentru integrarea socială, economică şi familială a persoanelor traficate;
• Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu.
Servicii acreditate:
• Centrul pentru Integrarea Socială, Economică şi
Familială a Persoanelor Traficate- 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, CaraşSeverin, Vâlcea, Mureş

Centrele de Incluziune Socială oportunitate pentru facilitarea
participării pe piaţa muncii
a grupurilor vulnerabile
Proiectul, demarat în septembrie 2010, se desfăşoară în 8 regiuni ale ţării timp de trei ani şi urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru
facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr
de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv
persoane asistate, deţinuţi, şomeri, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială). Acest
proiect va fi implementat cu parteneri din judeţele
Bistriţa, Alba, Timiş, Buzău, Teleorman, Dolj, Bucureşti, Iaşi.
Centrele de Incluziune Socială înfiinţate în cadrul
acestui proiect vor oferi servicii specializate în consiliere şi formare profesională, asistenţă socială şi
asistenţă psihologică. Aceste servicii sunt acompaniate de activităţi de cercetare în domeniu şi de
campanii pentru promovarea voluntariatului, a
egalităţii de şanse şi a formelor alternative de
angajare a persoanelor cu dizabilităţi.
Proiectul va contribui la reducerea decalajelor în
ceea ce priveşte rata ocupării persoanelor vulnerabile şi la diminuarea efectelor sociale negative
generate de formele de discriminare de pe piaţa
muncii a grupurilor declarate vulnerabile.

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL-CREŞTINĂ

CHRISTIANA
FILIALA CLUJ
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ŞI CLUJULUI
www.christianacluj.ro
Asociaţia Filantropică Medical
Creştină „Christiana” a fost printre
primele asociaţii înfiinţate de
Biserica Ortodoxă Română, în anul
1991, ca filială a Asociaţiei „Christiana” din Bucureşti. Printre membrii fondatori l-a avut şi pe
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Bartolomeu Anania (pe
atunci arhimandrit) care şi-a fixat între priorităţile
arhiepiscopatului său organizarea şi dezvoltarea
asistenţei sociale în cadrul Bisericii. Astfel, Asociaţia a fost integrată în sistemul de asistenţă socială
al Arhiepiscopiei.
Cu binecuvântarea ierarhilor, „Christiana” a iniţiat
şi derulează majoritatea proiectelor sociale din
eparhie, axate pe diferite categorii de beneficiari.
Preşedinte: Academician Horea Colan
Director: Liciniu Iustin Câmpean
Membrii echipei de implementare: 37
Voluntari: 33
Beneficiari: 3.637
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ZOOM
Proiecte:
• Centrul Social-Misionar Sfântul Vasile cel Mare,
Cluj-Napoca (cuprinde proiectele: Şcoala Socială
Christiana, Programul de meditaţii şcolare, Programul de meditaţii şcolare, Cantina Socială
Sfântul Arhidiacon Ştefan, Centrul Comunitar
pentru Tineret);
• Policilinica fără Plată Sf. Pantelimon; ClujNapoca;
• Proiectul Sf. Dimitrie Basarabov – Informare şi
Consiliere în Adicţii, Cluj Napoca;
• Proiectul Pentru Viaţă- pentru combaterea
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 sociale, 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 orientare,
prepararea şi servirea mesei, pregătirea şi distribuirea hranei, consiliere psihologică pentru
copil şi familie şi reintegrare familială.

Centrul Social-Misionar ”Sfântul Vasile cel Mare”
Acest centru multifuncţional cuprinde următoarele
proiecte:
a) Proiectul Şcoala Socială Christiana a fost demarat în 1996 şi are ca obiective prevenirea abandonului şcolar şi recuperarea copiilor aflaţi în
abandon şcolar. În anul 2010, în cadrul proiectului au fost cuprinşi 112 de elevi.
b) Programul de meditaţii şcolare (demarat în
2004) se adresează elevilor claselor I-VIII care
au probleme de învăţare şcolară individuală şi
elevilor care doresc performanţe şcolare. În anul 2010, în cadrul acestui program, au fost
înscrişi 140 de elevi.
c) Proiectul Solidaritate creştină, demarat în 2000,
vizează acordarea de ajutoare materiale familiilor din care provin copiii cuprinşi în programele
Centrului. În anul 2010, au fost acordate pachete
constând în alimente de bază, articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte unui număr de 300
persoane.
d) Începând din 2002, Cantina Socială Sfântul Arhidiacon Ştefan oferă zilnic o masă caldă persoanelor defavorizate din punct de vedere social.
e) Centrul Comunitar pentru Tineret (demarat în
2008) oferă copiilor şi tinerilor posibilitatea participării la activităţi recreative, sportive şi educative
în vederea dezvoltării psiho-fizice, a formării unor
deprinderi şi a ocupării timpului liber.

Aria de acţiune: judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud

www.federatia-filantropia.ro
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MISIUNEA SOCIALĂ

DIACONIA
MITROPOLIA BASARABIEI
www.diaconia.md
În cadrul Mitropoliei Basarabiei,
Misiunea Socială Diaconia promovează în societate conceptul de
caritate creştină, sensibilizând
opinia publică faţă de problemele
persoanelor social-vulnerabile. Principalele direcţii
de activitate ale Misiunii sunt: acordarea de sprijin,
material sau financiar, persoanelor nevoiaşe;
colectarea de bunuri şi distribuirea acestora persoanelor defavorizate; înfiinţarea unor grupuri de
voluntari care să acorde asistenţă socială în spitale,
orfelinate, şcoli auxiliare, la domiciliu; susţinerea,
întreţinerea şi asigurarea activităţii unor stabilimente sociale: spitale, orfelinate, şcoli auxiliare, cantine
sociale.
De la înfiinţare, în urmă cu 10 ani, Diaconia realizează activităţi de susţinere a persoanelor aflate
în dificultate, aducând lumină şi căldură în inimile
oamenilor. “Speranţa e o felie de pâine pe care
suntem bucuroşi să o împărţim copiilor, bătrânilor,
persoanelor suferinde”, mărturiseşte Igor Belei,
directorul executiv al organizaţiei.
Director executiv: Igor Belei
Membrii echipei de implementare: 42
Voluntari: 100
Beneficiari: 7.979
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ZOOM
Proiecte:
• În braţele mamei (asistenţă pentru copii abandonaţi);
• Serviciul de diagnostic mobil Sfântul Nectarie de
Eghina (diagnosticare gratuită a cancerului mamar pentru persoane din mediul rural);
• 6 Centre de zi în cadrul parohiilor din localităţi
ale Rep. Moldova (activităţi extraşcolare pentru
copii, cantine sociale, spălătorii sociale);
• Taberele Soldarităţii – tabere de o zi pentru copii
cu voluntari din Italia şi R. 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;
• Spre independenţă – proiect ce oferă instruire
pentru tinere fete orfane pentru a le ajuta la
integrarea socială şi profesională.

Spre independenţă

Servicii acreditate:
În Republica Moldova legislaţia nu prevede acreditarea serviciilor sociale.

Apartamentul social este un tip de locuinţă asistată
care anual cazează 6-7 fete venite din sistemul
rezidenţial. Beneficiarele sunt selectate din cadrul
internatelor de către o echipă multidisciplinară.
Rezultate: până la moment 22 de fete au beneficiat
de serviciile apartamentului social, 86% dintre ele
fiind angajate. Au fost instruite: 11 fete bucătarcofetar, 7 frizeriţe, 2 chelneriţe şi 2 croitorese.

Arie de acţiune: tot cuprinsul Republicii Moldova
Filiale: 27

La ora actuală, în Republica Moldova sistemul de
protecţie socială a copiilor post-instituţionalizaţi
este ineficient. Aici există peste 11.500 copii plasaţi
în 63 instituţii rezidenţiale. Lipsa unor programe
alternative de reintegrare socială a copiilor postinstituţionalizaţi se răsfrânge negativ asupra lor:
sunt supuşi riscului de a fi traficaţi, de a fi victimele
drogurilor sau a comite diferite infracţiuni, în special din cauza că nu li s-au creeat deprinderile necesare pentru a duce o viaţă autonomă adecvată.
În scopul resocializării acestor categorii de copii, în
2007 Diaconia a lansat Proiectul “Spre independenţă”.
În acest sens, la Orhei, activează un Apartament social
şi Centrul de servicii “Dar din Dar”.

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

FILANTROPIA ORTODOXĂ
ALBA IULIA
ARHIEPISCOPIA ALBA IULIEI
www.filantropiaortodoxa.ro
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba
Iulia este o organizaţie de dezvoltare
comunitară, creştin-ortodoxă, filantropică, non-guvernamentală. A fost
înfiinţată în anul 2001, la îndemnul
Înaltpreasfinţitului Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei la acea vreme.
Domeniile de activitate ale asociaţiei sunt: asistenţă
socială şi socio-medicală, asistenţă medicală, educaţie şi cercetare interdisciplinară, cultură, dezvoltare organizaţională, tineret, mediu, economie.
Preşedinte: Pr. consilier Nicolae Călin Ignat
Director: Laura Pleşa
Membrii echipei de implementare: 246
Voluntari: 150 (30 de preoţi şi 120 de tineri)
Beneficiari: 4.120
Proiecte:
• Reţeaua interregională de centre educaţionale
la nivelul regiunilor Centru şi Vest pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;
• Centrul de consiliere pentru migranţi Târgu Mureş
• Paşaport pentru succes - Integrarea în societate
a tinerilor din grupuri sociale dezavantajate;
• Programul Ziua Copilului în culori - Ediţia a IV-a
• TRANSFORMER - Program pilot de integrare
socială a copiilor şi tinerilor din grupuri sociale
dezavantajate;
• Parteneriat public-privat în administrarea de
servicii sociale – model de excelenţă - Crearea
unui model optim de colaborare în administrarea aşezămintelor sociale;
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• Cursuri de instruire pentru perfecţionarea resurselor umane proprii şi ale partenerilor;
• Dezvoltarea şi susţinerea a 6 Centre de Incluziune
Socială pentru persoanele vulnerabile în jud. Alba,
Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş, prin implicarea clerului şi enoriaşilor;
• Tranziţia spre libertate - centre regionale de
incluziune socială - Împreună pe piaţa muncii;
• 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 campaniile de strângere de
fonduri de Crăciun şi Sf. Paşti;
• SC Pro Filos SRL - a fost înfiinţat cu scopul demarării unor activităţi generatoare de venit, necesare în
susţinerea serviciilor sociale ale asociaţiei noastre.
Servicii acreditate:
• Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu
a vârstnicilor din Alba Iulia, Târgu Mureş, Valea
Lungă, Silivaş, Zlatna, Ocna Mureş, Sebeş, Bistra, Aiud, Roşia de Secaş;
• Casele de tip familial pentru copii Sf. Gheorghe
din Sebeş, Sf. Apostol Andrei din Vingard, Sf.
Prooroc Ilie Tesviteanul din Aiud;
• Centrul pilot pentru persoane cu dizabilităţi Alba;
• Biroul de asistenţă socială şi consiliere a persoanelor cu dizabilităţi Locomotorii Alba Iulia;
• Centrul Social de Urgenţă Alba;
• Centrul Judeţean pentru Informarea şi Consilierea Persoanelor Dependente de Alcool;
• Centrul multifuncţional pentru integrarea 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;

ZOOM
Proiectul Reţea Interregională
de Centre Educaţionale
Proiectul are ca scop prevenirea fenomenului de
părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul
de educaţie a 500 de elevi din regiunile Centru şi
Vest prin intermediul a 16 Centre educaţionale.
Centrele educaţionale vor fi înfiinţate în perioada
2010-2011 în judeţele Alba, Mureş şi Timiş.
Prin acest proiect a luat naştere cea mai mare
reţea de centre educaţionale din Patriarhia
Română, într-un context în care societatea românească se confruntă cu grave probleme sociale şi
economice precum şi cu o degradare tot mai
accentuată a valorilor morale şi spirituale. Centrul
educaţional reprezintă un sistem integrat care
îmbină modalităţi optime de intervenţie asupra
copiilor, familiei şi comunităţii din perspectiva
valorilor creştine. Fiecare Centru oferă servicii unui
număr de 25 de copii.
Proiectul se derulează pe o durată de 36 de luni şi
este finanţat din Fondul Social European. Din
bugetul proiectului, fiecare centru beneficiază de
dotări în valoare medie de 59.000,00 lei, în 7 centre
realizându-se şi investiţii de amenajări şi instalaţii.
Prin acest proiect Biserica promovează un model
optim de prevenire a abandonului şcolar şi de
dezvoltare personală a copiilor, prin îmbinarea valorilor celor trei componente de bază ale sistemului de educaţie: Biserică, Şcoală şi Familie.

Aria de acţiune: judeţele Alba şi Mureş
Filiale: 16

www.federatia-filantropia.ro
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FUNDAŢIA PENTRU COPII

SFÂNTUL SAVA BUZĂU
ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI VRANCEI
www.sfsavabz.ro
Totul a început din dorinţa de a-i ajuta
pe copiii străzii, căci după 1990 acest
fenomen era foarte des întâlnit. Aşadar, pe 12 aprilie 1993, în ziua de prăznuire a Sfântului Sava de la Buzău, la
iniţiativa părintelui prof. dr. Mihail Milea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Epifanie,
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, a luat naştere
Fundaţia pentru copii Sfântul Sava de la Buzău. Ea
este o organizaţie neguvernamentală (ONG) şi 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 după mai bine de 18
ani de activitate intensă, 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, socială, destinată întru totul acţiunilor umanitare şi culturale. A
derulat o serie de programe filantropice în ţară şi
în străinătate: a fost prezentă în Republica Moldova, în Kosovo şi în toate ţinuturile sârbeşti.
Preşedinte: Pr. profesor dr. Mihail Milea
Director: Ionuţ Vuţă
Membrii echipei de implementare: 11
Voluntari: 60
Beneficiari: 1.905
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“Mare este Dumnezeu!”

ZOOM
Proiecte:
• Campusul pentru copii de la Bisoca;
• Cantina Socială;
• Muzeul Sfântul Sava;
• Institutul Ortodox Român de Ştiinţe Creaţioniste;
• Centrul de urgenţă Violenţa în familie;
• Biblioteca de carte religioasă Dionisie Romano;
• Aşezămintele pentru bătrâni din Câmpeni,
Pietroasele, Năieni;
• Microferma agricolă Sf. Sava;
• Grădina zoologică;
• Bisericuţa copiilor;
• Editura Sf. Sava;
• Cimitirul Sf. Sava;
• Tabăra pentru tineri Maliuc, Tulcea.
Servicii acreditate:
• Centrul de urgenţă Violenţa în familie
• Centrul de zi pentru copii Sf. Sava de la Buzău
• Aşezămintele pentru bătrâni de la Câmpeni,
Ulmeni, Năieni.
Arie de acţiune: judeţul Buzău, Tulcea, Republica
Moldova

Campusul pentru copii din Bisoca
În anul 1995, Fundaţia Sfântul Sava a construit o
tabără în localitatea Bisoca, în care copiii săraci din
toată ţara şi din afară să vină şi să se odihnească
gratuit. Campusul este format dintr-o bisericuţă în
stil maramureşean şi două pavilioane cu etaj, unde
pot fi cazate până la 80 de persoane.
Sub deviza „Bisoca nu este un loc, ci o stare de
spirit!”, tabăra a apărut ca o necesitate pentru a-i
încuraja pe copiii şi tinerii defavorizaţi. Aici, la cota
1000 m, copiilor li se oferă gratuit cazare şi masă, dar
şi dragostea noastră şi a voluntarilor noştri. Pe tot
parcursul şederii lor, ei se bucură de un program
educaţional, cultural, dar şi recreativ, oferit de tinerii
voluntari de la diferite licee şi facultăţi din ţară. La
Bisoca, copiii fac şi numeroase drumeţii: la mănăstirea Poiana Mărului, mănăstirea Găvanu, Muntele de
sare, Masa ciobanului Bucur, Muzeul satului.
Campusul din Bisoca obişnuieşte ca în fiecare an să
organizeze şi „Tabăra Internaţională de Creaţie Literară – Ioan Alexandru”, ajunsă deja la a 10-a ediţie, la
care participă tineri din toate judeţele ţării, dar şi
români din Rep. Moldova, Serbia şi Ucraina.
În timpul anului 2010, au fost cazaţi aici peste 1.500
de copii şi tineri, însoţiţi de cadre didactice şi
personal de supraveghere. În anul 2011, Fundaţia
îşi propune să lărgească spaţiul de cazare, prin
construirea unui nou pavilion cu 50 de locuri.

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ CREŞTIN-ORTODOXĂ

SFÂNTUL VASILE CEL MARE
ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS
www.edj.ro
De la începutul existenţei sale, în
data de 12 octombrie 2001, asociaţia
a avut ca misiune asigurarea ocrotirii, educării, combaterii marginalizării sociale, a sărăciei, a suferinţei,
precum şi încurajarea dezvoltării
morale personale bazată pe Evanghelie.
Scopul asociaţiei este acordarea dreptului la educaţie prin următoarele servicii: educaţionale şi de
susţinere materială, de cazare, de asistenţă socială
şi medicală, consiliere psihologică şi de formare în
spiritul moralei creştin-ortodoxe.
„Am înfiinţat această organizaţie la îndemnul
Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării
de Jos, din nevoia de a ajuta copii care provin din
familii defavorizate. De-a lungul celor 10 ani de
când funcţionăm, am încercat şi încercăm să ajutăm tinerele care nu au posibilităţi pentru a-şi continua studiile şi copiii din oraşul Galaţi care provin
din familii defavorizate sau care au părinţii plecaţi
în străinătate”, spune directorul executiv al organizaţiei, pr. Cristian Podaşcă.
Director: Pr. Cristian Podaşcă
Membrii echipei de implementare: 22
Voluntari: 8
Beneficiari: 119
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ZOOM
Proiecte:
• Centrul Rezidenţial de Fete Sfântul Vasile cel Mare;
• Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale
Speranţa.
Servicii acreditate:
• pentru Centrul Rezidenţial de Fete Sfântul Vasile
cel Mare: găzduire pe perioadă nedeterminată,
educare, socializare şi petrecerea timpului liber,
reintegrare familială şi comunitară.
• pentru Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale
Speranţa: educare, socializare şi petrecerea
timpului liber, suport emoţional şi, după caz,
consiliere psihologică.
Arie de acţiune: judeţul Galaţi

Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale
”Speranţa”
Scopul proiectului a constat în creşterea calităţii
vieţii a 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 6-15 ani,
aflaţi într-o situaţie de risc social, prin prevenirea
abandonului şcolar.
Serviciile oferite au constat în consiliere socială,
consiliere psihologică, sala ergoterapie (terapie
prin joc, terapie cognitivă), sală de meditaţii pentru
activităţi educaţionale, asistenţă medicală.
În cadrul Centrului au fost adunaţi copii şcolarizaţi
care provin din familii cu probleme. Prin activităţile
realizate s-a încercat reducerea numărului de copii
cu risc de abandon şcolar, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru copiii asistaţi în cadrul Centrului, precum şi asigurarea unei mese calde şi
suplimentarea alimentaţiei copiilor proveniţi din
familii cu venituri reduse.

www.federatia-filantropia.ro
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FUNDAŢIA

EPISCOP MELCHISEDEC
FILIALA BACĂU
ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ŞI BACĂULUI
www.fembacau.ro
Fundaţia Episcop Melchisedec a fost
înfiinţată în 1994, la Roman, reînnodând tradiţia filantropică a fundaţiei
întemeiate în urmă cu aproape 100
de ani de Episcopul Melchisedec
Ştefănescu.
În 2008 a luat fiinţă şi filiala Fundaţiei de la Bacău,
care, un an mai târziu s-a alăturat Federaţiei
Filantropia.
Organizaţia îşi desfăşoară activitatea sub motto-ul:
“Viaţa mea este aproapele meu”.
Preşedinte: Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul,
Episcop-vicar al Romanului şi Bacăului
Director: Pr. Eugen Cristian Ciuche
Membrii echipei de implementare: 2
Voluntari: 50
Beneficiari: 640
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“Viaţa mea este aproapele meu”

ZOOM
Proiecte:
• Centrul de recuperare neuro-motorie Sf. Vasile
cel Mare Bacău;
• Centrul de consiliere, informare şi sprijin pentru
persoane aflate în situaţie de criză;
• Centre de zi de tip şcoală după şcoală: Sf. Ioan
Botezătorul din Bacău, Sf. Parascheva din Moineşti, Sf. Ioan Teologul din Măgura, Sf. Parascheva din Măgireşti;
• Masa bucuriei - distribuirea de produse alimentare donate de SELGROS Cash & Carry, în toate
centrele sociale ale eparhiei;
• Un mărţişor pentru suflet, program strângere
de fonduri şi activităţi creative pentru copiii din
Centrul Sf. Ioan Botezătorul Bacău;
• Tineri în slujba aproapelui, proiect de ajutorare
a persoanelor vârstnice din Bacău;
• Pâine pentru mâine, proiect de asistenţă a persoanelor defavorizate, prin oferirea unei mese
calde sau de pachete alimentare;
• Parcul de joacă pentru copii, întreprindere socială
pentru susţinerea activităţilor sociale ale Fundaţiei;
• Tabere creştine de vară pentru copii şi tineri cu
situaţie socială precară .
Servicii acreditate:
• Centru de zi pentru copii Sf. Ioan Botezătorul;
• Centrul de recuperare neuromotorie Sf. Vasile
cel Mare;
• Centru de consiliere, sprijin şi informare.

Centrul de recuperare neuro-motorie ”Sf. Vasile
cel Mare”, Bacău
În cadrul programului „Pentru trup şi suflet”, începând cu data de 01.08.2009 s-a deschis Centrul de
recuperare neuro-motorie „Sf. Vasile cel Mare”
Bacău, care are ca scop creşterea calităţii vieţii
copiilor cu dizabilităţi şi a şanselor de integrare în
societate.
Proiectul se adresează copiilor cu handicap neuropsiho-motor, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, din
familii ce locuiesc în Judeţul Bacău, cu o situaţie
materială precară, ce nu le permite accesul la
servicii specializate. Aceşti copii cu dizabilităţi au
diverse afecţiuni, printre care amintim: tulburări de
limbaj, alalie, sindrom Down, distrofie musculară,
tetrapareză spastică, afecţiuni vizuale, agitaţie psihomotorie, retard în limbaj, ADHD, autism, retard
psihic sever, sindrom cerebelos sechelar etc.
De la înfiinţare şi până în prezent, 70 de copii au
beneficiat de serviciile sociale oferite gratuit de
acest centru. Cheltuielile de înfiinţare, amenajare
şi dotare a centrului au fost de 40.000 lei şi au fost
obţinute printr-un proiect finanţat de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

Arie de acţiune: jud. Bacău şi o parte din jud. Neamţ,
cât cuprinde teritoriul canonic al Arhiepiscopiei.

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

FILANTROPIA ORADEA
EPISCOPIA ORADIEI
www.filantropiaoradea.ro
Asociaţia Filantropia Oradea are ca
misiune promovarea spiritului 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 comunităţilor din
cuprinsul eparhiei.
Asociaţia a iniţiat dialogul cu instituţii şi parteneri
în vederea dezvoltării de servicii sociale durabile,
dar şi pentru crearea portofoliului necesar de
proiecte pentru a putea fi recomandată ca organizaţie de utilitate publică. În cursul anului 2010, au
fost identificate activităţi de parteneriat cu administraţia publică locală prin dezvoltarea unor
proiecte comune. Astfel, nu mai puţin de 7 proiecte
cu finanţare europeană au fost depuse pentru
dezvoltarea unui centru de reintegrare socială cu
activităţi de cazare în regim rezidenţial şi crearea
a 7 unităţi de economie socială.
Preşedinte: Preasfinţitul Părinte Sofronie,
Episcopul Oradiei
Director executiv: Pr. consilier Laurenţiu Lazăr
Voluntari: 150
Beneficiari: 500
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ZOOM
Proiecte:
• Cursa Răţuştelor - o iniţiativă de responsabilizare comunitară;
• Seminarul naţional pe teme de scleroză multiplă
• Săptămâna Speranţei pentru persoanele cu scleroză multiplă;
• Seminarul Instruire pentru viaţa independentă
• Tur ciclist Scleroza Multiplă;
• Proiecte de dezvoltare durabilă şi creştere a
capacităţii administrative a asociaţiei (proiecte
depuse în 2010):
a. Dezvoltarea centrului de integrare socială
(aprobat);
b. Dezvoltare durabilă în economie socială
(în evaluare);
c. Dezvoltarea durabilă a economiei sociale
în mediul rural (în evaluare);
d. Economie socială pentru persoanele cu
dizabilităţi (în evaluare);
e. Click pentru Filantropia - reţea informatica (în evaluare);
f. Click pentru Centrul de Scleroză Multiplă
- reţea informatica (în evaluare);
g. Reabilitarea Centrului de Scleroză Multiplă
din Oradea (în evaluare).

Cursa Răţuştelor - o iniţiativă de responsabilizare
comunitară
Asociaţia Filantropia Oradea s-a implicat într-o
serie de activităţi pentru ajutorarea persoanelor cu
dizabilităţi precum este „Cursa Răţuştelor” (o
întrecere între 5.000 de răţuşte din plastic, pe
Crişul Repede, pentru o cauză caritabilă, sumele
strânse din adopţia răţuştelor, însumând peste
24.000 lei, au fost folosite pentru sprijinirea copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi).
De asemenea, asociaţia a mai organizat Seminarul
naţional pe teme de scleroză multiplă, „Săptămâna
Speranţei” pentru persoanele cu scleroză multiplă,
Seminarul “Instruire pentru viaţa independentă” şi
Cursa ciclistă în beneficiul bolnavilor de scleroză
multiplă.

Servicii acreditate:
Cămin pentru persoane vârstnice
Arie de acţiune: judeţul Bihor

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ

MATEI BASARAB
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
www.ascmb.ro
Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab a fost înfiinţată în anul 2002, ca
organizaţie nonguvernamentală a
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, la
iniţiativa vrednicului de pomenire
Presfinţitul Episcop Damaschin. Asociaţia are
caracter creştin, social şi cultural, având ca scop
ajutorarea persoanelor aflate în dificultate.
Asociaţia îşi propune dezvoltarea unui sistem
integrat de asistenţă şi servicii sociale 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 de implementare: 4
Voluntari: 10
Beneficiari: 50
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ZOOM
Proiecte:
• Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi
Copii;
• Centrul de Educaţie Permanentă;
• Centrul de zi Sfânta Hristina;
• Activi în comunitate – structuri parohiale contribuind la dezvoltarea comunităţii;
• Dăruind vei dobândi - pachete cu alimente şi
cadouri de Crăciun pentru copiii cu posibilităţi
materiale reduse;
• Un zâmbet pentru prieteni - program pentru
prevenirea marginalizării sociale a copiilor;
• Centrul de e-Informare pentru tinerii cu HIV/
SIDA.
Servicii acreditate:
• Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii;
• 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.

Activi în comunitate
Acest proiect a apărut din nevoia consolidării capacităţii structurilor parohiale în ceea ce priveşte
promovarea dezvoltării comunitare şi coeziunii
economice în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi. El se
desfăşoară pe durata a doi ani (septembrie 2009 –
septembrie 2011).
Proiectul propune:
• consolidarea capacităţii de promovare a iniţiativelor de incluziune socială a cel puţin 22 de comitete parohiale din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi;
• formarea profesională a cel puţin 22 de lucrători
sociali ca resurse umane specializate pentru
dezvoltarea serviciilor sociale acreditate;
• asistenţă şi sprijin pentru îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare a unor proiecte comunitare
de incluziune socială a 10 comitete parohiale.
Finanţarea provine în cea mai mare parte din
Fondul Social European. Proiectul are 330 de persoane ca beneficiari direcţi. Principalul partener al
Asociaţiei în acest proiect este Episcopia Sloboziei
şi Călăraşilor.

Arie de acţiune: judeţele Ialomiţa şi Călăraşi

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

FILANTROPIA SEVERIN
EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI
www.filantropiaseverin.ro
Înfiinţată în 2004, Asociaţia Filantropia Severin este o asociaţie creştinortodoxă de asistenţă socială şi
filantropică pliată pe nevoile copiilor,
tinerilor, bătrânilor precum şi ale
altor categorii de persoane aflate în dificultate.
“An de an, la momentul bilanţului, observăm că
mai sunt foarte multe de făcut pentru aproapele
nostru, aceasta şi pentru a împlini cuvântul
Evangheliei: Mai mare dragoste decât aceasta
nimeni nu are, ca sufletul său să şi-l pună pentru
prietenii săi (Ioan 5, 13). Aceasta ne stimulează să
ne implicăm şi mai mult pentru căutarea binelui
lor”, mărturiseşte părintele George Smeu,
directorul executiv al organizaţiei.
Preşedinte: Pr. George Daniel Achim
Director: Pr. consilier George Smeu
Voluntari: 30
Beneficiari: 98
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Proiecte:
• Centrul de informare pentru persoanele cu deficienţă de vedere Didim cel Orb, Drobeta Turnu
Severin
• Aşezământul rezidenţial pentru persoanele vârstnice Dr. Laurian Vucea, Balta;
• Centrele informaţionale pentru copii şi tineri din
mediul rural Sf. Irina din Bahna şi Vânjuleţ;
• Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli şi părinţi;
• Oferiţi un zâmbet semenilor noştri;
• Abilitarea comunităţilor de romi în influenţarea
şi monitorizarea agendelor locale în România;
• Împreună pentru comunitate;
• 2% îl dai tu, restul îl facem noi
• ONG PROACTIV;
• Şi bătrânii sunt ai noştri;
• Micul Samarinean Milostiv;
• Hristos Se naşte şi pentru copiii săraci;
• Un bunic de împrumut;
• Sănătate şi credinţă!;
• Imaginea din sufletul tău.
Servicii acreditate:
• consiliere socială;
• sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criză;
• asistenţă medicală şi îngrijire;
• suport emoţional şi consiliere psihologică;
• asistenţă paleativă;
• cantina socială.

Centrul de Informare pentru Persoanele
cu Deficienţă de Vedere ”Didim cel Orb”
Din dorinţa de a facilita accesul persoanelor cu
deficienţe de vedere din Drobeta Turnu Severin la
tehnologiile informaţiei şi comunicării, în anul
2009, Asociaţia Filantropia Severin a iniţiat un
proiect prin care acestea pot fi ajutate să-şi depăşească deficienţa, să devină active în societate,
independente, informate şi educate.
Unul din rezultatele pe termen lung ale acestui
proiect a fost înfiinţarea Centrului de informare şi
comunicare, dotat cu echipamente IT, hardware şi
software speciale, la sediul Asociaţiei Nevăzătorilor din Drobeta Turnu Severin. În cadrul proiectului au fost instruite 15 persoane nevăzătoare.
Sustenabilitatea proiectului este asigurată prin
campanii de fund raising derulate de asociaţie la
nivel local.
Proiectul a contribuit la ameliorarea situaţiei de
excluziune socială în care se găsesc cele mai multe
persoane nevăzătoare, la implicarea lor activă în
viaţa comunităţii şi i-a ajutat să-şi pună în valoarea
potenţialul propriu.

Arie de acţiune: judeţul Mehedinţi, dar şi la nivel
naţional

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

LETCA NOUĂ
EPISCOPIA GIURGIULUI
www.asociaţialetcanoua.ro
Înfiinţată în anul 2006, Asociaţia Letca
Nouă este o organizaţie non-guvernamentală, activă în domeniul social,
care funcţionează cu binecuvântarea
Episcopiei Giurgiului.
Principalele obiective ale programelor sociale
iniţiate şi derulate de asociaţie sunt înfiinţarea de
noi instituţii sociale ca alternative la serviciile de
asistenţă socială pentru persoanele defavorizate
care nu sunt cuprinse în sistemul asistenţei sociale
de stat, precum şi în scopul prevenirii instituţionalizării copiilor din familii cu risc social şi a
bătrânilor singuri.
Preşedinte: Preasfinţitul Părinte Ambrozie,
Episcopul Giurgiului
Director: Pr. consilier Edmond Nicolae Popa
Membrii echipei de implementare: 11
Voluntari: 30
Beneficiari: 1.500
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“Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea
cu care au fost făcute” (Sf. Vasile cel Mare)
Proiecte:
• Lumină din suflet, expoziţia de icoane, pictate de
deţinuţii din Penitenciarul Giurgiu,
• Să trăim împreună bucuria de a dărui, proiect
pentru educarea trăsăturilor pozitive de bunăvoinţă şi caracter.
• Votat! Viaţa fără droguri, intervenţii de limitare
a factorilor de risc în rândul populaţiei şcolare
• Şi ei sunt ai noştri, proiect pentru persoane cu
dificultăţi de deplasare;
• În braţele mamei, proiect pentru asistarea victimelor violenţei în familie;
• Alături de copii instituţionalizaţi, ajutorarea copiilor cu dizabilităţi de la Şcoala Specială din Giurgiu;
• Cu Hristos în spital, acţiuni în spitalele judeţului
pentru ajutorarea bolnavilor cu alimente, haine;
• Cu Hristos în temniţă, asistenţă acordată deţinuţilor din Pentienciarul de maximă siguranţă
din Giurgiu;
• Bătrâneţi fericite, asistenţă la domiciliu pentru
vârstnici, prin dăruirea de pachete cu alimente
şi haine;
• Vindecarea prin credinţă, program pentru vânzarea icoanelor şi sculpturilor realizate de deţinuţi, pentru ajutorarea capelei Penitenciarului
de maximă siguranţă din Giurgiu;
• Dar din dar se face rai, parteneriat cu grădiniţe
din Bucureşti, care aduc daruri, jucarii, dulciuri,
material didactic pentru copiii de la grădiniţele
din comuna Letca Nouă;
• Iată vine Moş Crăciun, organizarea unui concert
de Crăciun, la care sunt invitaţi şi beneficiarii din
celelalte proiecte, eveniment la care se oferă şi
daruri pentru cei prezenţi.

Servicii acreditate:
• Centru de primire în regim de urgenţă - persoane victime ale violenţei în familie;
• Centru maternal;
• Centru cu modul de tip familial;
• Centru de recuperare a mamelor şi copiilor, victime ale violenţei în familie.
Arie de acţiune: judeţul Giurgiu

ZOOM
Votat! Viaţa fără droguri
Programul s-a derulat în parteneriat cu Agenţia
teritoriala Antidrog având ca grup ţintă 200 de elevi
de la clasa a VIII–a, părinţii lor şi profesori diriginţi
de la Sc. cu clasele I-VIII Giurgiu. Scopul acestui
program a fost creşterea factorilor de protecţie la
vârste mici pentru evitarea sau cel puţin întârzierea
debutului consumului de alcool, tutun şi droguri,
desfăşurarea în şcoli de activităţi structurate de
informare a familiei sau privind factorii de risc şi
de protecţie individuală şi de grup: derularea de
intervenţii de limitare a factorilor de risc în rândul
populaţiei şcolare prin colaborare cu autorităţile
publice, locale şi organizaţii neguvernamentale.

www.federatia-filantropia.ro
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ASOCIAŢIA

FILANTROPIA POROLISSUM
EPISCOPIA SĂLAJULUI
www.filantropiaporolissum.wordpress.com
Asociaţia Filantropia Porolissum a fost
înfiinţată la iniţiativa Preasfinţitului
Petroniu, Episcopul Sălajului, în anul
2009 şi are sediul central la Zalău. Ca
instrument prin care se desfăşoară
activităţile filantropice în cadrul eparhiei, organizaţia
are ca obiectiv principal ajutorarea persoanelor şi a
familiilor aflate în situaţii de risc social.
Preşedinte: Pr. Claudiu Nechita
Membrii echipei de implementare: 1
Voluntari: 25
Beneficiari: 625
Proiecte:
• Tu poţi schimba ceva! Tu poţi schimba o viaţă,
proiect de prevenire a marginalizării sociale şi a
abandonului şcolar;
• Un strop de Credinţă, cursuri de informare
/formare în adicţii a preoţilor din cuprinsul
Episcopiei Sălajului;
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ZOOM
• Centru de consiliere şi informare pentru recuperarea persoanelor dependente de consumul de
alcool (Zalău);
• Curs gratuit pentru părinţi în domeniul creşterii
şi educării copilului;
• Centrul de Informare şi Consiliere în adicţii (în
parteneriat cu Centrul Sf. Dimitrie Basarabov din
Cluj);
• Promovarea voluntariatului în parteneriat cu
Agenţia Naţională Antidrog-Sălaj;
• Catehizarea membrilor Asociaţiei Nevăzătorilor;
• Seară de caritate Larg deschideţi poarta sufletelor
voastre! pentru sprijinirea elevilor seminarişti.
Servicii acreditate:
• informare, consiliere, suport material şi financiar pentru persoane şi familii aflate în situaţii de
risc social;
• îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
Arie de acţiune: judeţul Sălaj

Tu poţi schimba ceva! Tu poţi schimba o viaţă
Proiectul are ca scop prevenirea marginalizării
sociale şi a abandonului şcolar la tinerii proveniţi din
familii defavorizate şi se desfăşoară pe parcursul a
patru ani (2010-2014). El urmăreşte sprijinirea complexă a tinerilor care urmează o formă de învăţământ, şi care, din cauza condiţiilor socio-familiale,
se confruntă cu probleme care le afectează activitatea şcolară.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 55 de tineri
proveniţi din familii cu probleme socio-economice,
cum sunt: şomeri, familii monoparentale, părinţi
privaţi de libertate, membrii familiei sunt consumatori de alcool/stupefiante sau suferinzi de boli
cronice etc.
Pentru un numar de 8 elevi de liceu se acordă şi o
bursă şcolară, iar suma se stabileşte la începutul
fiecărui an de învăţământ (pentru anul 2010 a fost de
100 lei/lună).
Tot în cadrul proiectului, pentru aceşti tineri au fost
create şi două infocentre în Zalău şi Borza pentru a
le oferi gratuit acces la internet, servicii de tehnoredactare/multiplicare a documentaţiilor şcolare, dar
şi activităţi de petrecere a timpului liber.

www.federatia-filantropia.ro
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Finanţatori şi parteneri
FINANŢATORI:
Fondul Social European
http://www.fseromania.ro

Renovabis
http://www.renovabis.de

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

Eupolis
http://www.eupolislombardia.it
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

Global Commercium Development
http://www.globalcommercium.com
Fondazione Giacomo Brodolini
http://www.fondazionebrodolini.it
Administraţia Naţională a
Penitenciarelor (ANP)
http://www.anp-just.ro
Ministerul Justiţiei din Italia
http://www.giustizia.it
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Politicilor Sociale din Italia
http://www.lavoro.gov.it
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Expert Italia
http://www.expertitalia.it
Esprit
http://www.esprit.toscana.it
AGEFORM
http://www.ageform.org
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Date financiare pentru anul 2010
Datele şi cifrele din tabele de mai jos reflectă
exerciţiul financiar sintetic al echipei operaţionale
a Federaţiei Filantropia şi a membrilor Federaţiei
derulat în anul 2010 în vederea implementării

activităţilor şi proiectelor proprii. Aceste date şi
cifre sunt bazate pe informaţiile din bilanţurile
financiar contabile aferente anului 2010, depuse de
aceştia la autorităţile fiscale.

Buget Federaţie
Categorie
Venituri
Cheltuieli
Venituri
donaţii/cotizaţii
buget de stat/bugete locale
proiecte
financiare
vânzări, prestări servicii
alte venituri
Total

Suma (lei)
258.373,00
2.433.741,00
Suma (lei)
48.283,00
0
208.401,00
339,00
0
1.350,00
258.373,00

Cheltuieli
beneficiari
personal
materii prime/taxe/impozite
alte cheltuieli

Total

Suma (lei)
354.552,00
1.758.596,00
0
320.593,00

2.433.741,00

Bugete membri
Categorie
Venituri
Cheltuieli
Venituri
donaţii/cotizaţii
buget de stat/bugete locale
proiecte
financiare
vânzări, prestări servicii
alte venituri
Total

Suma (lei)
17.178.598,00
17.138.513,00
Suma (lei)
3.309.948,00
1.022.321,00
1.985.478,00
39.260,00
1.734.763,00
396.420,00
17.178.598,00

Cheltuieli
beneficiari
personal
materii prime/taxe/impozite
alte cheltuieli

Total

Suma (lei)
3.252.368,00
4.983.526,00
1.205.017,00
950.023,00

17.138.513,00

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

Asociaţia “Letca Nouă”
str. Episcopiei nr. 13, Giurgiu cod 080015, jud. Giurgiu
Tel.: 0246.21.40.71
Fax: 0246.21.40.81
Mobil: 0721.55.42.54
E-mail: popa.edmond@yahoo.com

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

Misiunea Socială Diaconia
str. Criuleni 22, Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 46.32.28, (+373 22) 92.28.29
Fax: (+373 22) 46.32.29
E-mail: office@diaconia.md
Coordonator comunicare: Anna Zastavneţcaia
E-mail: annazastavnetcaia@gmail.com

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”
Str. Costache Negri nr. 48, Iaşi, jud. Iaşi
Tel.: 0232.220548
Fax: 0232.271228
E-mail: contact@fundatia.mmb.ro
Asociaţia „Vasiliada”
Str. Fraţii Buzeşti nr. 20, Craiova, jud. Dolj
Tel./Fax: 0251.521.040
Coordonator Relaţii Publice: 0749.402.154
E-mail: office@asociatiavasiliada.ro
Fundaţia „Filantropia Timişoara”
B-dul C. D. Loga nr. 7, Timişoara, jud. Timiş,
Cod postal 300021
Tel.: 0356.715986
Fax: 0256.491176
E-mail: fundatia.filantropia@yahoo.com
Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana”
filiala Cluj
Piaţa Avram Iancu nr. 18, Cluj Napoca 400117, jud. Cluj
Tel.: 0264.43.10.04
E-mail: christiana@arhiepiscopia-ort-cluj.org
sorincalea@yahoo.fr
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
Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab”
Str. Episcopiei nr. 2, Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./Fax: 0243.231.154
E-mail: ascmb_slobozia@yahoo.com
Asociaţia “Filantropia Severin”
Str. I. Ghe. Bibescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin
judeţul Mehedinţi
Tel.: 0252.33.30.49
Mobil: 0788.25.89.19
E-mail: filantropia_severin@yahoo.com
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Fundaţia “Episcop Melchisedec” – filiala Bacău
str. 9 Mai nr. 48, Bacău 600023, judeţul Bacău
Tel.: 0334.423.476,
Fax: 0334.423.476
Mobil: 0771.431.422
E-mail: fembacau@yahoo.com
Fundaţia pentru copii “Sfântul Sava” Buzău
Buzău, str. Bistriţei nr. 19, judeţul Buzău
Tel./Fax: 0238.710.349
Mobil: 0724.216.203 (pr. Mihail Milea)
E-mail: sfsavabz@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 Filantropia Porolissum Zalău
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9, 450143 Zalău, jud. Sălaj
Tel.: 0360.100.333
E-mail: filantropiaporolissum@yahoo.com
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu
Str. Dealului nr. 13, Sibiu, judeţul Sibiu
Tel.: 0369.301.733
Fax: 0369.302.407
E-mail: prcreangaciprian@yahoo.com
Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă
„Sfântul Vasile cel Mare” Galaţi
Str. Basarabiei, nr. 109, Galaţi 800113, jud. Galaţi
Tel.: 0236.471682
Fax: 0236.328857
E-mail: asociatiasfvasile@yahoo.com
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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 2010.
Mulţumim partenerilor noştri pentru cooperarea fructuoasă cu
Federaţia Filantropia, de-a lungul anului 2010, 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 implementării
proiectelor, pe tot parcursul anului ce a trecut.
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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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