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Mulþumiri ºi recunoºtinþã
Mulþumim membrilor Federaþiei Filantropia pentru efortul lor de a
întãri legãturile de parteneriat în interiorul Federaþiei ºi le suntem
recunoscãtori pentru ajutorul ºi deschiderea cu care au cooperat cu
echipa operaþionalã a Federaþiei, în implementarea proiectelor
acesteia, în anul 2012.
Mulþumim partenerilor noºtri pentru cooperarea fructuoasã cu
Federaþia Filantropia, de-a lungul anului 2012, ºi pentru efortul
depus pentru implementarea cu succes a proiectelor noastre.
Mulþumim finanþatorilor noºtri pentru deschiderea pe care ne-au
arãtat-o în identificarea de soluþii pentru facilitarea implementãrii
proiectelor, pe tot parcursul anului ce a trecut.

„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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O Biserică mereu vie prin membrii Săi şi relevantă
prin faptele sale pentru oameni şi comunităţile lor.

Sprijinim Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei
social-filantropică săvârşită pentru oameni şi
comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine.

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.

}
}
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Am fost întrebaþi la un moment dat, în contextul
încercãrilor noastre de a elabora un concept
pentru partea vizualã a prezentului raport: cum aþi
caracteriza anul 2012 pentru Federaþia Filantropia?
Am rãspuns: unul în care am „rãzbit”. Se ºtie:
toatã România a traversat un an 2012 dificil. Criza
economicã dublatã de frãmântãrile de pe scena
politicã au avut reverberaþii în activitatea organizaþiilor ca a noastrã ºi ale membrilor noºtri care,
prin activitãþile lor, încearcã sã îi ajute pe cei în
nevoie. Nu o datã mass media a semnalat cã ONGurile sunt la capãtul puterilor în încercarea lor de a
continua proiectele începute cu finanþãri dintr-un
POSDRU care între timp s-a blocat ºi de a le susþine
cu resurse proprii.
Dar, cum spuneam, am rãzbit. Am dus la bun
sfârºit trei proiecte importante cofinanþate prin
Fondul Social European. Am reuºit chiar sã ne
extindem: în 2012 numãrul de membri ai Federaþiei a ajuns la optsprezece. Am reuºit sã ne facem
mai auziþi „în cetate”, sã ne facem cunoscute
poziþiile în dezbaterea unor legi importante cum
este cea a economiei sociale.
Am mers înainte, reuºind sã nu ne oprim, ºi asta
mulþumitã unor oameni de excepþie, atât din
echipele membrilor, cât ºi din echipa executivã pe
care o coordonez. Sunt oameni care au înþeles
foarte bine nevoia de sacrificiu: au sacrificat timp
ºi energie, dãruindu-le boiereºte, fãrã limitã ºi fãrã
sã cearã vreodatã ceva în schimb. ªi lor þinem sã
le mulþumim.
Mulþumim însã mai ales Domnului pentru ca El
este Cel care ne-a cãlãuzit ºi ne-a întãrit în fiecare
din zilele lui 2012. Se cuvine deci sã-i aducem
cuvânt de laudã: „Mare eºti Doamne ºi minunate
sunt lucrurile Tale ºi nici un cuvânt nu este de ajuns
spre lauda minunilor Tale”.

Diac. Cosmin GRIGORESCU
Director executiv
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Prezentare
Federaţia Filantropia este o organizaţie privată non-profit,
care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Ea reuneşte în acest moment
18 din cele mai active asociaţii şi fundaţii care lucrează în domeniul social, în eparhiile Patriarhiei Române.
Pe termen lung, Federaţia intenţionează să devină o platformă de acţiune comună pentru toate organizaţiile nonguvernamentale care activează cu binecuvântarea eparhiilor BOR
- braţul de acţiune în domeniul social prin intermediul căreia

Biserica să îşi pună în practică strategia de acţiune filantropică.
De la înființare și până în prezent, Federația Filantropia a
derulat, în calitate de aplicant sau partener, șapte proiecte de
anvergură națională și internațională, dintre care cinci s-au
încheiat deja. Aceste proiecte au urmărit în primul rând
dezvoltarea organizațională a Federației, a organizațiilor
membre și a sectoarelor social-filantropice din cadrul eparhiilor, perfecționarea lucrătorilor din cadrul acestora și
îmbunătățirea serviciilor sociale oferite.

Conducere

Membri

Preºedinte de onoare:
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

Asociaþia „Diaconia”

Consiliul Director:
Pr. Narcis Constantin Axinte - colegiul mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Președintele Federației
Filantropia
Pr. Ionuț Iordăchescu - colegiul mitropolitan al
Mitropoliei Munteniei și Dobrogei
Pr. Cristian Pavel - colegiul mitropolitan al Mitropoliei
Banatului
Pr. Nicolae Călin Ignat - colegiul mitropolitan al
Mitropoliei Ardealului
Pr. Adrian Stănulică - colegiul mitropolitan al Mitropoliei
Olteniei
Liciniu Câmpean - colegiul mitropolitan al Mitropoliei
Clujului, Maramureșului și Sălajului

Fundaþia „Solidaritate ºi Speranþã”

Secretar General al Federaþiei Filantropia:
Pr. Dorel Nicolae Moţoc

Fundaþia „Bucuria ajutorului”

Asociaþia „Filantropia Ortodoxã Sibiu”
Asociaþia „Vasiliada”
Fundaþia „Filantropia Timiºoara”
Asociaþia Filantropicã Medical-Creºtinã
„Christiana” Filiala Cluj
Misiunea Socialã Diaconia
Asociaþia „Filantropia Ortodoxã Alba-Iulia”
Fundaþia pentru copii „Sfântul Sava” Buzãu
Asociaþia Filantropicã Creºtin-Ortodoxã
„Sfântul Vasile cel Mare”
Fundaþia „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacãu
Asociaþia „Sf. Voievod ªtefan cel Mare” - Hârja

Director executiv:
Diac. Cosmin Grigorescu

Asociaþia „Filantropia Oradea”
Asociaþia Socio-Culturalã „Matei Basarab”
Asociaþia „Filantropia Severin”
Asociaþia „Letca Nouã”
Asociaþia „Filantropia Porolissum”
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Istoric
Lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre se desfăşoară atât prin sectoarele de specialitate din
cadrul eparhiilor, cât şi prin asociaţii şi fundaţii înfiinţate de centrele eparhiale sau care funcţionează
cu binecuvântarea acestora.
În ultimii ani s-a constatat însă necesitatea de a consolida această lucrare în scopul creşterii impactului
acţiunii social-filantropice a Bisericii la nivel regional şi naţional. Astfel, pentru a unifica şi coaliza
energiile şi resursele existente, consilierii coordonatori ai sectoarelor de specialitate de la centrele
eparhiale au propus crearea unei structuri federative prin care să se acţioneze unitar, în baza unei
strategii comune de implicare socială, la nivel naţional.
Iniţiativa s-a concretizat în anul 2007, când cele mai puternice şi mai reprezentative opt organizaţii
din eparhiile Patriarhiei Române, active în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România, au solicitat
Sfântului Sinod să acorde binecuvântarea pentru înfiinţarea unei asemenea structuri.
Astfel, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (temei nr. 292/2007), a
luat ființă Federaţia Filantropia, prima organizaţie nonguvernamentală de tip federativ din Patriarhia
Română. Această formă de organizare, asemănătoare celei a Patriarhiei, conferă unitate de acţiune
membrilor, la nivel naţional, dar, în acelaşi timp, le permite acestora să-şi păstreze propria identitate
şi propriul program de acţiune la nivel local.
În ziua de 29 mai 2008, a fost înregistrat Statutul organizaţiei la Tribunalul Municipiului Bucureşti.
Începând din anul 2009, Federației Filantropia i s-au adăugat, an de an, încă 10 organizații
nonguvernamentale ale eparhiilor din țară, numărul actual al membrilor ajungând la 18. Cel mai
tânăr membru al Federației, primit în cadrul organizației în luna decembrie a anului trecut, este
Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” - Hârja, din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o
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Acoperirea
teritorialã

Evoluþia numãrului
de beneficiari ºi servicii
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În cei cinci ani de existență ai Federației Filantropia, organizația noastră și-a lărgit rândurile în mod constant, primind an de an noi
membri. Deși în contextul economic al anului 2012 a existat o diminuare a numărului de beneficiari, serviciile oferite acestora au
crescut, atât calitativ, cât și cantitativ. În tabelele și graficele prezentate mai jos, se poate urmări evoluția acestor indicatori între anii
2008-2012. Cifrele privind numărul de beneficiari și servicii din cele două tabele sunt luate în considerare numai începând din
anul aderării fiecărei organizații la Federația Filantropia.
Beneficiari în proiecte
Organizaþie
Fundația Solidaritate și Speranță
Asociația Diaconia
Asociația Vasiliada
Fundația Filantropia Timișoara
Asociația Filantropică Medical Creștină
Christiana Cluj
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Asociația Filantropică Creştin-Ortodoxă
Sf. Vasile cel Mare
Asociația Socio-Culturală Matei Basarab
Fundația Episcop Melchisedec
Asociația Filantropia Severin
Fundația Sf. Sava Buzău
Asociația Letca Nouă
Asociația Filantropia Oradea
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
Asociația Filantropia Porolissum Zalău
Fundația Bucuria Ajutorului
Misiunea Socială Diaconia
Asociația Sf.Voievod Ștefan cel Mare - Hârja
Total
Servicii sociale acreditate
Organizaþie
Fundația Solidaritate și Speranță
Asociația Diaconia
Asociația Vasiliada
Fundația Filantropia Timișoara
Asociația Filantropică Medical Creștină
Christiana Cluj
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Asociația Filantropică Creştin-Ortodoxă
Sf. Vasile cel Mare
Asociația Socio-Culturală Matei Basarab
Fundația Episcop Melchisedec
Asociația Filantropia Severin
Fundația Sf. Sava Buzău
Asociația Letca Nouă
Asociația Filantropia Oradea
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
Asociația Filantropia Porolissum Zalău
Fundația Bucuria Ajutorului
Misiunea Socială Diaconia*
Asociația Sf.Voievod Ștefan cel Mare - Hârja
Total

2008
6904
124
450
66

2009 2010
5074 13017
137
174
460
570
50
250

2011
5154
160
1820
451

2012
5528
138
3445
457

3345
1055

3455
1122

3530
1266

3630
2735

3637
4120

145
68
70
119
158
203
80
240
50
98
521
752
640 1713
244
- 1559
90
289
- 1785 1905 1905 1905
500
625 1528
523
890
500 3105
177
400
354
186
625
196
698
344
- 5700 7979 15781 5112
161
12092 21029 35604 36847 26675

2008
7
2
10
3

2009
7
2
12
3

2010
7
3
9
3

2011
8
3
9
3

2012
7
3
10
4

9
18

9
22

12
20

12
26

12
26

8
2
59

8
2
2
9
5
4
85

8
4
3
6
5
5
1
7
4
11
108

8
5
5
7
5
4
3
6
4
1
11
120

8
5
5
7
5
2
4
6
4
1
11
2
122

* În Republica Moldova, legislația nu prevede acreditarea serviciilor sociale.
w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o
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Echipa operaþionalã
În acord cu obiectivele pe care Federaþia Filantropia ºi le-a
propus încã de la înfiinþare, activitatea din anul 2012 a
organizaþiei, la nivelul echipei operaþionale, s-a desfãºurat
pe câteva direcþii principale:
l

Implementarea proiectelor în derulare

l

Acþiuni în parteneriat, fie alãturi de membrii Federaþiei,
fie de parteneri tradiþionali sau noi, ca rãspuns la unele
nevoi punctuale ºi ca instrument de dezvoltare

l

Advocacy ºi reprezentare.

Echipa operaþionalã
A. Proiecte proprii
FORTE - Formare trainicã pentru parteneriat social
Împreunã pentru servicii sociale mai bune
SOCIAL - Strategia de ocupare ºi calificare prin
învãþare ºi activitãþi pentru libertate
ANIMANOVA - Integrare pe piaþa muncii pentru
persoanele traficate
Reþea teritorialã de furnizori creºtini de servicii sociale
B. Centrul Naþional de Formare Continuã
„Dumitru Stãniloae” - prezentare
C. Oportunitãþi de parteneriat pentru
dezvoltarea de noi proiecte
D. Advocacy ºi reprezentare

9
11
12
14
16
18
20
22
24
25

Proiecte

organizaþionalã

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o
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Proiecte proprii
în 2012
În activitatea sa, Federaţia Filantropia porneşte spre semenii aflaţi în nevoie
din două direcţii: fie dinspre organizaţiile membre, fie dinspre echipa
operaţională, care acţionează de la nivelul executiv central al Federaţiei.
Echipa operaţională derulează și coordonează proiecte de anvergură
naţională pe care le implementează întotdeauna prin intermediul echipelor
organizaţiilor membre, partenere sau a structurilor de acţiune socială ale
Bisericii Ortodoxe Române.
Pe parcursul anului 2012, echipa operaţională a Federaţiei Filantropia a fost
implicată în implementarea a cinci proiecte de dezvoltare organizaţională
şi intervenţie socială. Aceste proiecte, prezentate în continuare, au fost
derulate împreună cu o serie de parteneri, atât din ţară, cât şi din străinătate.
Finanţatorul principal al proiectelor este Fondul Social European prin
Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

18

organizaþii membre
implicate

peste

1500
de beneficiari
direcþi

16

parteneri naþionali
ºi transnaþionali

peste

10.000
de beneficiari
indirecþi

5

proiecte

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o
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FORTE
Formare trainicã pentru
parteneriat social
Data începerii proiectului:
1 septembrie 2010
Perioada de implementare: 36 luni
Beneficiari: 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 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,
prin proiectul Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale.
Proiectul a debutat cu 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 componentă de formare, structurată în funcţie
de nevoile identificate, cuprinzând sesiuni
de training intensiv alternate cu asistenţă
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în teren şi consultanţă de specialitate.
Scopul acestei etape este să îmbunătăţească
competenţele şi abilităţile echipelor beneficiarilor, atât pe formare de adulţi, cât şi
pe implementarea propriilor programe.
Această etapă va fi urmată de o serie de
vizite de studiu în Spania, ţara de origine
a 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 Centrului Naţional de
Formare Continuă al Patriarhiei Române
şi al Centrelor eparhiale de consultanţă şi
resurse în care vor lucra traineri şi
consultanţi pregătiţi prin proiect.
Dintre rezultatele proiectului
menþionãm:
• vor fi dezvoltate rapoarte de evaluare,
planuri strategice şi planuri operaţionale
pentru eparhiile din proiect şi pentru
Administraţia Patriarhală;
• va fi creat un Centru Naţional de Formare Continuă care va oferi servicii de
training angajaţilor Bisericii Ortodoxe
Române şi partenerilor sociali ai acesteia;
• vor fi înfiinţate 10 Centre de Resurse;
• 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi specializaţi
ca formatori;

F I L A N T R O P I A

• 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi formaţi ca
şi consultanţi ai Centrelor de Resurse;
• 800 de beneficiari direcţi vor fi instruiţi
în 40 de sesiuni de training;
• 420 de reprezentanți ai eparhiilor implicate vor participa în procesele de evaluare
organizaţională şi planificare strategică.
Ce am realizat în 2012
Anul 2012 a fost cel mai intens și bogat
în realizări în cadrul proiectului. Primul
rezultat notabil a fost finalizarea procesului de evaluare a serviciilor sociale în
cele nouă eparhii, conform eșantionărilor
realizate de specialiștii din echipele partenerilor în cooperare cu echipele locale.
De asemenea, Centrul pentru Formare
Continuă „Dumitru Stăniloae” din București a devenit realitate, finalizându-se
lucrările de amenajare și echipare. Acesta
funcționează în spațiile puse la dispoziție
de Centrul cultural-social Iustin Patriarhul al Facultății de Teologie Ortodoxă
din București. Inaugurarea a avut loc în
28 octombrie 2012, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Centrele de Resurse înființate la nivelul
eparhiilor implicate și-au continuat activitățile, organizând peste 170 evenimente,
în cadrul cărora au prezentat și lucrat
teme de actualitate social-filantropică.
Activitatea centrelor a fost monitorizată
permanent de echipa de management a
proiectului. De asemenea, s-au semnat
Protocoale de cooperare pentru asigurarea
sustenabilității și durabilității, conform
cerințelor finanțatorului și organismelor
europene.
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Tot în acest an, Federația Filantropia a
devenit furnizor de formare continuă
acreditat. Astfel, au fost acreditate nouă
cursuri, pentru altele trei așteptându-se
acreditarea.
Echipa de formatori a Centrului pentru
Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”
a organizat și livrat deja două cursuri
despre managementul serviciilor socialfilantropice, care au avut loc la Timișoara
și Sibiu.
A fost organizat Cursul Planificare
Strategică, în beneficiul celor nouă eparhii
implicate, la care au participat 85 delegați,
dintre care 56 s-au prezentat la examenele
de certificare. Cele cinci sesiuni ale
cursului au avut loc în lunile martie și
aprilie, în mai multe locații din țară.
După finalizarea cursului, în toate
eparhiile implicate au demarat procesele
de planificare strategică, echipele desemnate lucrând pentru identificarea misiunii
și viziunii în domeniul incluziunii sociale,
afirmarea principiilor și valorilor specifice,
identificarea și prioritizarea aspectelor
cheie în domeniile considerate prioritare
pentru eparhie, formularea direcțiilor strategice de dezvoltare, planurile operaționale urmând să fie realizate în cursul
anului 2013.
În lunile septembrie și octombrie a avut
loc vizita de studiu în Spania. Scopul
vizitei a fost acela de a cunoaște modele
de incluziune socială și proiecte care pot
fi replicate la noi, dar și de a deschide noi
oportunități de parteneriat transnațional
cu posibili parteneri din Spania.
În afara activităților de informare obiș-
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nuite, prin știri și interviuri în presa tipărită și cea audiovizuală, echipa centrală a
realizat și un newsletter ce prezintă activitățile proiectului, din care s-au transmis,
deja, 3 numere către echipele locale,
membrii nucleelor de planificare, parteneri și alte persoane/instituții interesate.
Până în acest moment, peste 3000 de
persoane dintre angajații eparhiilor,
protopopi, preoți, voluntari și personal al
ONG-urilor din eparhiile respective au
fost implicate și au beneficiat de activitățile proiectului și ale Centrelor de resurse.
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eparhii ºi
Administraþia
Patriarhalã

Centrul Naþional de
Formare Continuã
„Dumitru Stãniloae”

10

Centre Regionale de
Consultanþã
ºi Resurse

800

beneficiari direcþi

10

planuri strategice
de acþiune

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o

13

R A P O R T

A N U A L

2 0 1 2

Împreunã pentru
servicii sociale mai bune
Construirea capacitãþii organizaþionale a unei
reþele naþionale de ONG-uri creºtine
Data începerii proiectului:
1 septembrie 2010
Perioada de implementare: 33 luni
Beneficiari: angajaţii, colaboratorii şi
voluntarii organizaţiilor membre
Aplicant principal:
Organizaţia Internaţională de Caritate
Creştin Ortodoxă (IOCC)
Parteneri: Federaţia Filantropia şi
Patriarhia Română.

• standardizarea politicilor şi procedurilor
de acţiune intra-organizaţională;
• furnizarea a peste 1.500 de ore de
asistenţă specializată pentru angajaţii
organizaţiilor membre;
• certificarea ca formatori a 5 angajaţi din
cadrul Federaţiei;
• instruirea a 70 de manageri de diferite
niveluri, manageri de proiect şi financiari.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţii
instituţionale a Federaţiei şi a organizaţiilor
membre, în calitate de beneficiari. Obiective
principale: îmbunătăţirea competenţelor
organizaţionale şi manageriale ale beneficiarilor pentru a creşte eficienţa furnizării
serviciilor şi elaborarea unui plan strategic de
acţiune comună al ONG-urilor Federaţiei.

Ce am realizat în 2012
Au fost finalizate raportul de evaluare
organizațională şi procedura de evaluare a
nevoilor de formare pentru fiecare organizaţie membră. În a doua parte a anului,
s-au desfășurat 7 sesiuni de formare
pentru 95 de angajați ai organizațiilor
membre.
La începutul anului a devenit funcțional
noul site web al Federației Filantropia, cu
un nou design și o nouă structură. De
asemenea, echipa de proiect a realizat anul
trecut și un buletin informativ (newsletter) al Federației, care își propune să
informeze periodic despre cele mai noi

Dintre rezultatele proiectului
menþionãm:
• crearea unui mecanism de planificare,
monitorizare şi evaluare al Federaţiei;
• elaborarea unei strategii pe trei ani a
Federaţiei;
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activităţi şi evenimente desfăşurate de
echipa executivă şi de organizaţiile membre. Acesta include şi informaţii despre
cele mai recente linii de finanţare disponibile, noutăţi din domeniul fondurilor
structurale, a serviciilor sociale, economiei
sociale, legislaţie. Au fost distribuite deja
două numere din acest buletin informativ.
Pe parcursul anului s-a desfășurat
procesul de planificare strategică la nivelul
Federației Filantropia, care a fost finalizat
cu un plan de activitate pe trei ani. S-a
lucrat în mai multe sesiuni tip atelier, la
care au participat membrii nucleului de
planificare şi expertul contractat. Planul
strategic și operațional rezultate urmează
să fie prezentate și aprobate în Permanența Sinodului BOR.
În paralel cu procesul de planificare
strategică, a avut loc și dezvoltarea manualui organizațional al Federației, care
cuprinde procedurile de organizare și
funcționare a organizației, managementul
resurselor umane, proceduri financiarcontabile și cele de comunicare internă și
externă.
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În scopul promovării externe a activităților Federației, a fost tipărit un nou
raport anual de activitate, care cuprinde
realizările organizației în anul 2011, atât
în cadrul proiectelor și în afara lor, dar și
prezentări actualizate ale organizațiilor
membre și ale proiectelor lor. De asemenea, o noutate în cuprinsul raportului
anual a fost evidențierea oportunităților
de cooperare între organizațiile membre,
dintre care multe s-au concretizat în proiecte comune. Tot în scopuri promoționale a fost conceput și tipărit un nou
calendar al Federaţiei, pe anul 2013, care
evidențiază și ilustrează categoriile principale de beneficiari pentru care lucrează
organizațiile membre.
În prima parte a anului, echipa de
proiect a realizat o evaluare a nevoilor de
promovare a organizațiilor membre. Astfel, organizațiile au primit șansa de a-și
promova activitățile și serviciile cu ajutorul unor materiale tipărite - rapoarte
anuale, pliante, broșuri etc. Designul acestor materiale a fost realizat de fiecare organizație prin resurse proprii, iar tiparul a
fost asigurat și finanțat prin intermediul
proiectului. În cursul anului trecut, trei
dintre organizațiile membre au folosit
această oportunitate și au tipărit diverse
materiale promoționale.
A fost realizat conceptul şi regulamentul
pentru simpozionul şi Gala Federaţiei,
evenimente care se vor desfășura în luna
mai a anului 2013.
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1.500
de ore de asistenþã
specializatã
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planul strategic al
Federaþiei

organizaþii membre

dezvoltare
organizaþionalã

300

beneficiari direcþi

vizibilitate
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SOCIAL
Strategia de ocupare ºi calificare prin învãþare ºi
activitãþi pentru libertate
Data începerii proiectului:
1 octombrie 2009
Perioada de implementare: 36 luni
Beneficiari: 124 deţinuţi, 30 de specialişti
în economie socială, 60 de angajaţi din
cadrul sistemului penitenciar, 25 de angajaţi
şi colaboratori ai Arhiepiscopiei Craiovei şi
ai Arhiepiscopiei Timişoarei, Fundaţia „Filantropia Timişoara” şi Asociaţia „Vasiliada”,
24 de unităţi penitenciare, 15 angajaţi ai
sistemului penitenciar.
Aplicant principal: Administraţia
Naţională a Penitenciarelor (ANP)
Parteneri: Federaţia Filantropia, Patriarhia Română şi 5 parteneri din Italia:
Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii,
Sănătăţii şi Politicilor Sociale, Eupolis
Lombardia, Obiettivo Lavoro şi Unione
degli Assessorati.
Proiectul urmăreşte creşterea egalităţii de
şanse a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi, în
tranziţia lor de la penitenciar la viaţa
socială şi de muncă.

Cele mai importante obiective
specifice sunt:
• creşterea nivelului de cunoaştere,
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.
Dintre rezultatele proiectului
menþionãm:
• crearea a două structuri de economie
socială funcţionale şi a 10 locuri de
muncă în cadrul acestora. Acestea vor fi
administrate de Fundaţia „Filantropia
Timişoara” şi Asociaţia „Vasiliada”;
• 124 de deţinuţi vor participa la cursuri
de formare profesională şi vor beneficia
de servicii de consiliere, mediere şi
orientare profesională;

16

F E D E R A Þ I A

F I L A N T R O P I A

• 25 de persoane din organizaţiile membre
ale Federaţiei Filantropia vor urma un
program de instruire practică în
domeniul gestionării de întreprinderi
sociale;
• 60 de lucrători din sistemul penitenciar
vor fi instruiţi în domenii relevante
pentru implementarea proiectului;
• 15 lucrători din sistemul penitenciar vor
participa la sesiuni de instruire practică
în penitenciare din Italia;
• studiu privind bunele practici italiene ce
pot fi adaptate contextului din România.
Ce am realizat în 2012
Proiectul s-a încheiat la finalul anului.
Principala realizare a fost finalizarea celor
două întreprinderi sociale și planurile de
afaceri aferente pentru activități de
panificație și patiserie în care lucrează, pe
lângă cei 10 foști deținuți angajați, două
echipe de specialişti: una economicotehnică şi una psiho-socială. Valoarea
investițiilor în cele două întreprinderi este
de 3.619.356,11 lei. Acestea au fost
dezvoltate la Craiova și Timișoara prin
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implicarea celor patru structuri locale cu
care Federaţia colaborează: Asociaţia
Vasiliada, Arhiepiscopia Craiovei, Fundaţia Filantropia Timişoara şi Arhiepiscopia
Timişoarei.
Aceste două întreprinderi fac parte din
modelul de intervenţie mai larg, cristalizat
de Federația Filantropia, împreună cu
partenerii din proiect și are în centru ideea
de reţea, de acţiune integrată, proactivă,
susţinută prin implicarea cat mai multor
actori sociali, dar şi prin activitatea întreprinderii sociale.
Astfel, au fost puse la punct două Reţele
de suport, alcătuite din ONG-uri,
instituţii publice, agenţi economici şi alte
tipuri de organizații și grupuri interesate,
construite pe relaţii de parteneriat şi
colaborare vechi.
Crearea Punctelor de Informare şi
Sprijin oferă suport pentru identificarea
potenţialilor
angajaţi
în
cadrul
întreprinderii, dar şi oportunităţi de
angajare mai avantajoase pentru
beneficiarii aflați deja în echipele
întreprinderilor, sprijinind astfel procesul
de reinserţie socială și profesională a
acestora. În proiect echipele locale au
lucrat cu 124 deţinuţi care au fost
calificați în meseriile de brutar și patisier.
Produsele întreprinderilor vor fi folosite
în centrele educaționale, culturale şi sociale din plan local, dar şi în comunităţi,
prin intermediul acţiunilor filantropice
desfăşurate în parohii.
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În cursul anului trecut, modelul de
reintegrare prin întreprinderi de economie socială a fost promovat prin intermediul unor campanii de informare, care au
inclus conferințe de presa în cele 8 regiuni
de dezvoltare, emisiuni radio, tipărituri și
organizarea de evenimente locale.

2

întreprinderi sociale

10

124

deþinuþi calificaþi
profesional

egalitate de ºanse

foºti deþinuþi
reintegraþi social

cercetãri comparative,
studii ºi schimburi de
experienþã cu parteneri
din Italia
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ANIMANOVA
Integrare pe piaþa muncii
pentru persoanele traficate

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

onal, 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.

Proiectul și-a propus să dezvolte capacitatea organizaţiilor şi instituţiilor care
acţionează în domeniul prevenirii şi
combaterii traficului de persoane şi al
integrării persoanelor traficate pe piaţa
muncii – prin crearea de noi metode şi
instrumente.

Dintre rezultatele proiectului
menþionãm:
• 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

Obiective specifice:
• să dezvolte colaborarea şi parteneriatul,
la nivel regional, naţional şi transnaţi-
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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 unei campanii naţionale de
conştientizare a situaţiei privind traficul
de persoane în România şi Italia;
• 16 seminarii transnaţionale la care vor
participa un total de 480 de practicieni
în domeniu, din mediul ONG şi din
instituţii publice;
• 8 vizite de studiu de câte 5 zile, la care
participă 15 reprezentanţi ai instituţiilor
româneşti în domeniu;
• 2 sesiuni de internship de 30 de zile
pentru 24 de persoane, reprezentanţi ai
unor organizaţii neguvernamentale din
România;
• 31 de întâlniri regionale de lucru între
actorii relevanţi în prevenirea traficului
şi reintegrarea victimelor.
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Ce am realizat în 2012
În luna iulie, proiectul ANIMANOVA
a ajuns la final. În luna mai a fost
prezentat în cadrului unui eveniment
public studiul „Speranţe, la vânzare”, o
cercetare calitativă privind traficul de
persoane în vederea exploatării sexuale în
România şi Italia. Studiul a fost realizat în
perioada 2007- 2011, de către o echipă
mixtă de cercetători români și italieni.
Tot în luna mai a demarat și campania
de prevenire a traficului de persoane
„Protejează-i pe cei dragi!”, derulată în
România la nivel naţional, până la
sfârșitul lunii iunie 2012. În cadrul acestei
campanii, derulate atât la nivel urban, cât
și rural, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, au fost direct implicate circa 3000
de persoane.
În cadrul campaniei a fost difuzat și
filmul documentar „Speranțe, la vânzare”,
bazat pe mărturii ale unor femei traficate
și ale familiilor acestora. Acest film a fost
realizat în cadrul proiectului.
De asemenea, amintim și crearea
comunității de practică online ANIMANOVA a profesioniştilor în domeniul
prevenirii şi combaterii traficului de
persoane. În această comunitate sunt deja
înscriși 300 de experți din România şi
Italia. Ea poate fi accesată online la adresa
www.animanova.ro.
În cadrul proiectului a fost realizat un
model de integrare a victimelor pe piața
muncii și a fost furnizată formare specializată pentru utilizarea acestui model.
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2012
larg parteneriat
transnaþional

modele inovative de
integrare a
persoanelor traficate

Comunitãþi
de Practicã
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specialiºti conectaþi
în reþea

8

vizite de studiu
în Italia
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Reþea teritorialã de furnizori creºtini
de servicii sociale
Parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale
Data începerii proiectului:
1 octombrie 2009
Perioada de implementare: 24 luni
Beneficiari: Administraţia Patriarhală şi
trei eparhii - Arhiepiscopia Bucureştilor,
Arhiepiscopia Iaşilor şi Arhiepiscopia
Craiovei
Aplicant principal:
Organizaţia Internaţională de Caritate
Creştin Ortodoxă (IOCC)
Parteneri: Federaţia Filantropia şi
Patriarhia Română
Proiectul a urmărit 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.

2012
20
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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;
• îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor
din structurile social-filantropice ale
celor 3 eparhii, astfel încât acestea să
acţioneze mai eficient în cadrul
parteneriatelor locale şi regionale în
domeniul asistenţei sociale.
Dintre rezultatele proiectului
menþionãm:
• 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
strategic;
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• 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 structurile
decizionale ale celor 3 eparhii implicate
în proiect;
• 132 de ore de instruire vor fi livrate
pentru 80 de beneficiari (personal de
conducere şi executiv al Patriarhiei şi
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.
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Ce am realizat în 2012
În luna martie, acest proiect (replicat
deja la o scară mai largă, în cadrul
proiectului FORTE) a fost finalizat.
Principala realizare a fost dezvoltarea
planurilor strategice și a planurilor
operaționale pentru domeniul socialfilantropic în trei eparhii: Arhiepiscopia
Bucureștilor, Arhiepiscopia Iașilor și
Arhiepiscopia Craiovei.
În activitatea de evaluare, planificare și
training, în cele trei eparhii au fost implicate un număr de 313 persoane din care
92% reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe
Române și 8% reprezentanți ai partenerilor in domeniu social ai Bisericii Ortodoxe Române.
În procesul de evaluare au fost
investigate un număr de 67 de unități
bisericești, dintre care 39 cu activități
filantropice și 28 furnizoare de servicii
sociale acreditate, s-au realizat 111
interviuri cu personalul angajat și 9
ateliere tip focus-grup la care au participat
un număr de 100 de persoane.
În lunile ianuarie și februarie, reprezentanții celor trei eparhii beneficiare, au
organizat evenimente publice în cadrul
cărora au fost prezentate planurile strategice rezultate, cu principalele obiective
și direcții de acțiune.
La finalul lunii februarie a avut loc o
conferință de închidere, în care partenerii
implicați și reprezentanții celor trei eparhii au prezentat rezultatele acestui proiect.
A fost evidențiat, printre altele, și
pionieratul realizat prin procesul de planificare strategică în cadrul Bisericii Orto-
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doxe Române, eparhiile implicate fiind
primele din Patriarhia Română care au un
plan strategic și operațional pentru activitățile social filantropice pentru următorii ani.
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Centrul Naþional pentru Formare
Continuã „Dumitru Stãniloae”
Una din cele mai importante realizări a
proiectului „FORTE - Formare trainică
pentru parteneriat social” este înființarea
Centrului Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” din București.
Lucrările de amenajare au fost finalizate
în luna septembrie a anului trecut cu
ajutorul finanțărilor primite în cadrul
proiectului.
Centrul Naţional pentru Formare Continuă se adresează, în primul rând, angajaţilor Bisericii Ortodoxe Române,
personal clerical și neclerical, și personalului asociațiilor și fundațiilor care
funcționează cu binecuvântarea Bisericii
sau care lucrează în parteneriat cu eparhiile. În acest fel se asigură îndeplinirea
obiectivelor proiectului, prin care se urmărește dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Bisericii, dar și sustenabilitatea și
durabilitateai ntervențiilor.
Inaugurarea Centrului a avut loc la data
de 28 octombrie 2012, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române şi Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Efrem de
Ydra, Spetses şi Eghina, care au oficiat și
o slujbă de sfințire a acestui așezământ.
Cu această ocazie, Patriarhul României
a rostit și un scurt cuvânt despre însemnătatea acestei realizări. Prefericirea Sa a
arătat că „această lucrare este în spiritul
testamentului Părintelui Stăniloae care, spre
sfârşitul vieţii, a spus că pe lângă lucrarea
de teologie patristică, dogmatică şi filocalică
trebuia să fi insistat mai mult asupra
dimensiunii sociale a teologiei întrucât a
constatat la bătrâneţe că de mare folos este
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ajutorarea bătrânilor, ajutorarea celor care
au nevoie de un sprijin şi această lucrare este
o lucrare de importanţă dublă”.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
subliniat că Arhiepiscopia Bucureştilor a
răspuns pozitiv la solicitarea Patriarhiei
Române și a Federaţiei Filantropia, ca să
pună la dispoziție spaţiul din incinta
Centrului Cultural Social „Iustin Patriarhul”. „Sfinţirea şi inaugurarea acestui
centru cu prilejul manifestărilor ocazionate
de hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel
Nou şi aducerea moaştelor Sfântului
Nectarie, care a avut o deosebită grijă faţă
de săraci, faţă de oamenii care erau în
nevoie de ajutorul semenilor lor, desigur este
o bucurie şi pentru sufletul părintelui nostru
Patriarh Justin care a iniţiat construcţia
acestui ansamblu în anii ‘80. Cinstim aici
şi memoria părintelui Stăniloae, şi memoria
patriarhului de vrednică pomenire Iustin
Moisescu, şi, desigur, şi a Preafericitului
PărinteP atriarh Teoctist”.
Preafericirea Sa a oferit Centrului o
icoană pictată cu Mântuitorul Iisus
Hristos, pentru că „teologia Părintelui
Stăniloae este o hristologie trinitară”, mai
multe volume cu ultimele apariții
editoriale ale editurilor Patriarhiei, iar
celor prezenţi iconiţe cu chipul Sfântului
Nectarie şi a Sfântului Cuvios Dimitrie
cel Nou.
Înalt Preasfinţitul Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina, a adresat
un cuvânt de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi colaboratorilor
care au contribuit la organizarea Centrului pentru Formare Continuă „Dumitru
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Stăniloae”: „Dorim să Vă felicităm pentru
sfinţirea acestui centru, care, fără îndoială,
va ajuta pe cei ce urmează aceste cursuri.
Preafericirea Voastră aţi acumulat o foarte
frumoasă pregătire teologică, dar iată că nu
neglijaţi nici dimensiunea socială, practică,
a Bisericii. Vă doresc ca acest centru să-şi
îndeplinească scopul pentru care a fost
construit, prin programele şi cursurile care
se vor desfăşura aici!”
Centrul Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” dispune de
spaţii pentru cursuri, seminarii, conferinţe
și colocvii, ateliere de lucru şi întâlniri,
spaţii pentru traineri şi formatori, unde să
îşi desfăşoare activitatea la nivel individual
şi la nivel de grupuri mici. De asemenea,
tot aici există și spaţii de birouri pentru
echipa de management şi pentru celelalte
componente ale Federaţiei Filantropia.
Tot aici va funcționa și Centrul de resurse
pentru incluziune socială al Patriarhiei
Române, o structură care va avea rol de
monitorizare şi sprijin pentru celelalte
centre de resurse deja înfiinţate în cele
nouă eparhii care funcţionează în cadrul
proiectului.
Oferta de cursuri
În cadrul Proiectului FORTE, prin
Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”, se vor desfășura
cursuri cu tematici și subiecte diverse care
se adresează personalului angajat al
eparhiilor și unităților bisericești (protopopiate, parohii, mânăstiri, centre socialfilantropice, etc), clerical, neclerical sau
personal administrativ, precum și perso-
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nalului ONG-urilor eparhiale sau partenere ale eparhiilor în diferite activități
social-filantropice, misionar-pastorale și
cu tineretul.
Federația Filantropia este în prezent
furnizor autorizat de cursuri de formare și
perfecționare, cursurile fiind autorizate de
către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).
În acest moment, Centrul oferă un
număr de 11 cursuri de perfecționare autorizate, după cum urmează: Competenţe
antreprenoriale, Manager proiecte, Formator, Competenţe de învăţare, Expert accesare
fonduri structurale şi de coeziune europene,
Antreprenor în economia socială, Asistent
relaţii publice şi comunicare, Specialist în
activităţi de lobby, Expert achiziţii publice,
Contabil, Manager resurse umane.
De asemenea, în portofoliul proiectului
se mai află și cursul de perfecționare
pentru Dezvoltare competențe sociale și
civice, susținut împreună cu partenerii din
proiect, cursul pentru Managementul
serviciilor social-filantropice, dezvoltat și
susținut de experți din echipa de proiect,
cursurile pentru Strângere de fonduri și
Managementul voluntarilor.
Pe lângă acestea, cursul de calificare
pentru Lucrătorul social se află în curs de
autorizare.
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Pentru oferta de cursuri ale Centrului, participanþii eligibili sunt:
• angajați ai structurilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, personal clerical
și neclerical;
• angajați ai organizațiilor neguvernamentale, care au experiență de colaborare
sau doresc pe viitor să dezvolte parteneriate sau colaborări cu instituții din
cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
Aspecte logistice:
• prin intermediul proiectului, se oferă cazare, masă, materialele necesare
participării la formare;
• tot prin intermediul proiectului sunt susținute costul formării și decontarea
transportului (în limita a 7,5 l/100km);
• cursurile sunt organizate la București, în incinta Centrului pentru Formare
Continuă „Dumitru Stăniloae” sau în alte locații ale proiectului, în funcție de
ponderea participanților;
• pentru cursurile autorizate, participanții care promovează examenul final
primesc certificare ANC.
Modul de lucru este interactiv ºi susþinut prin:
• activităţi individuale şi de grup
• aplicaţii şi simulări folosind instrumente specifice
• discuţii de grup, dezbateri şi negocieri
• prezentări către grup cu oferire şi primire de feedback
• implicarea în proiecte individuale şi de grup.
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Oportunitãþi de parteneriat pentru
dezvoltarea de noi proiecte
Pe tot parcursul anului, echipa executivă
a Federației a continuat să caute și să
identifice noi oportunități de a realiza
proiecte în parteneriat cu alte organizații
din țară și din străinătate, în vederea
atingerii obiectivelor asumate prin Planul
strategic 2013-2015.
Un astfel de parteneriat s-a concretizat în
dezvoltarea proiectului internațional „Exchange and Learn”, proiect care urmărește
promovarea cetățeniei active europene, a
cooperării europene și contribuția la dezvoltarea unor metode inovative de lucru cu
tinerii. Partenerii Federației Filantropia
sunt Oeuvre de l`Eglise Orthodoxe Roumaine en Belgique „St. Nicolas” (Belgia),
Asociacion Hispano-Rumana de CastillaLa Mancha (Spania), Unione degli
Assessorati alle Politiche Socio Sanitarie e
del Lavoro (Italia). Proiectul finanţat de
Uniunea Europeană a demarat în luna
decembrie 2012, dar activitățile principale
vor fi implementate în cursul anului 2013.
Federația Filantropia a semnat în luna
noiembrie 2012 contractul de finanțare
pentru proiectul „Compendiu de bune
practici – o resursă ecumenică”. Implementarea proiectului va demara în 2013.
Acesta vizează identificarea bunelor practici
în livrarea de servicii sociale în eparhiile
BOR, dar şi în alte Biserici reprezentative
din România. Ele vor fi identificate și
cumulate într-o lucrare practică uşor acce-

24

F E D E R A Þ I A

sibilă şi care să servească drept ghid de
replicare a bunelor practici identificate.
Proiectul va fi derulat cu ajutorul finanțării
oferite de organizația Renovabis a Conferinței Episcopilor Catolici din Germania,
organizație cu care Federația a mai colaborat în primul proiect al ei derulat după
înființare. În cadrul acestui din urmă
proiect, Federația va colabora și cu Confederaţia Caritas, organizația filantropică a
Bisericii Romano-Catolice. Această cooperare este un rezultat al discuțiilor
anterioare care au urmărit găsirea unor
oportunităţi de parteneriat între cele două
organizații.
În vederea consolidării rețelei de întreprinderi sociale dezvoltate în cele două
proiecte de economie socială derulate de
Federație, echipa executivă a dezvoltat
proiectul „ECO.S.NET – Dezvoltare în rețea prin economie socială”, pe care l-a
depus în cadrul Programului de Cooperare
Româno-Elveţian, administrat de Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul se află încă în evaluare. Pentru același
obiectiv, Federația Filantropia a reușit să
includă organizațiile membre active în
domeniul economiei sociale în lista scurtă
de invitați la concursul de proiecte pe temă
lansat în septembrie 2012 de departamentul de Responsabilitate Socială Corporativă
a Unicredit Ţiriac Bank.
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Advocacy ºi
reprezentare
Unul din obiectivele echipei executive a
Federației în anul 2012 a fost conectarea la
realitățile socio-economice actuale, dezvoltarea de contacte cu alte organizații și promovarea Federației.
Astfel, o primă inițiativă importantă a
fost participarea în Liban, la Balamand, la
Atelierul de lucru internaţional, care a
reunit directorii organizaţiilor sau structurilor reprezentative pentru activitatea
filantropică a şase patriarhii ortodoxe: rusă,
greacă, antiohiană, etiopiană, alexandrină
şi română şi a Conferinței Episcopilor
Ortodocși Canonici din SUA (SCOBA).
Participanţii au constatat oportunitatea
creării de legături de cooperare între aceste
organizaţii şi au decis să supună fiecare
Întâistătătorului Bisericii sale, spre avizare,
iniţiativa de a continua discuţiile cu celelalte organizaţii ortodoxe în vedere identificării şi creării unei platforme comune de
cooperare. S-a obținut avizul favorabil al
tuturor, inclusiv al Patriarhiei Române.
În urma conferinţei „European CSR
Lessons” din luna mai – eveniment destinat să reunească cei mai activi actori
corporativi din România în domeniul
asumării responsabilităţii sociale corporative (CSR) cu reprezentanţi ai societăţii
civile, directorul Federației a reuşit să stabilească mai multe contacte urmate de
întâlniri bilaterale cu OMV Petrom,
GlaxoSmithKline, Unicredit-Ţiriac Bank
şi BCR-Erste Bank în care s-au căutat
puncte de interacțiune între activitatea
Federației la nivelul țării și obiectivele de
CSR ale companiilor.
Cu ocazia participării în septembrie la al
16-lea congres anual al Renovabis, intitulat
„Discovering Faith today. New Ways of

Evangelization in Europe”, directorul executiv al Federației a reuşit să perfecteze
condițiile în care Federația poate depune
un nou proiect spre finanțare la Renovabis.
Proiectul a şi fost câştigat în noiembrie,
urmând a fi implementat începând cu anul
2013.
La „Conferinţa Naţională a Economiei
Sociale” organizată de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în
noiembrie, directorul Federației a prezentat
în plen viziunea și activitățile organizaţiei
referitoare la acest al treilea sector, al
economiei în comunitate. Cu acest prilej,
s-au realizat contacte cu mai multe
organizații active în domeniu.
În ceea ce privește reprezentarea intereselor Federației în fața instituțiilor guvernamentale, dar și susținerea punctelor de
vedere ale organizațiilor membre, anul ce a
trecut a fost unul ce a adus câteva realizări
notabile. Astfel, au avut loc cu succes
demersuri pe lângă Ministerul Muncii şi
AMPOSDRU pentru includerea Federaţiei Filantropia între entităţile participante
la Grupurile de Lucru pe cele 5 tematici
principale pe care se va axa dezvoltarea
următoarelor Programe Operaţionale ale
FSE 2014-2020 în România.
De asemenea, s-a înregistrat succes și în
demersurile pentru includerea Federației în
Grupul Tehnic de Lucru organizat de
AMPOSDRU pentru optimizarea instrumentelor de implementare. Această structură reunește mai mulți beneficiari de
proiecte POSDRU, fiind un organism
informal consultativ.
Reprezentanții Federației au participat la
multiplele întâlniri de dezbatere a proiectului de lege a economiei sociale inițiat de

Ministerul Muncii, atât cu organizaţiile
non-guvernamentale reunite la iniţiativa
FDSC, cât şi cu reprezentanţii Ministerului Muncii, unde au fost expuse și
adoptate punctele de vedere și propunerile
venite din partea membrilor organizației
noastre. În faza preliminară, directorul
executiv al Federației a luat parte la
atelierele Grupului de lucru pe Antreprenoriat şi Economie Socială inițiat de
FDSC, unde s-au agreat punctele de vedere
susţinute.
Federația Filantropia a participat alături
de FDSC și de alți reprezentanți ai societății civile la şedinţa Comisiei pentru
Politici Economice din Camera Deputaţilor. În cadrul acestei întâlniri am obținut împreună avizul negativ pentru
proiectul de lege a antreprenoriatului social
- un proiect inoportun în condiţiile în care
Ministerul Muncii pregăteşte legea economiei sociale care circumscrie domeniul.
În vederea facilitării accesului organizațiilor non-guvernamentale la instrumente de finanțare a proiectelor (credite
bancare și garanții guvernamentale), Federația a avut o serie de întâlniri și discuții
cu structura de coordonare a Coaliţiei
ONG-urilor pentru Fonduri Structurale,
cu FDSC, cu preşedintele Fondului
Naţional Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii (prin intermediul conducerii partenerului IOCC
Romania). Au fost identificate modele
europene (ex. modelul portughez de
garantare guvernamentală) pe care am
făcut eforturi să le prezentăm factorilor de
decizie din România.

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o

25

2 0 1 2

R A P O R T

A N U A L

Asociaþia „Diaconia”

29

Fundaþia „Bucuria Ajutorului”

30

Fundaþia „Solidaritate ºi Speranþã”

32

Asociaþia „Filantropia Ortodoxã Sibiu”

35

Asociaþia „Vasiliada”

37

Fundaþia „Filantropia Timiºoara”

40

Asociaþia Filantropicã
Medical-Creºtinã „Christiana”, Filiala Cluj

42

Misiunea Socialã Diaconia

44

Asociaþia „Filantropia Ortodoxã Alba-Iulia”

46

Fundaþia pentru copii „Sfântul Sava” Buzãu

49

Asociaþia Filantropicã
Creºtin-Ortodoxã „Sfântul Vasile cel Mare”

51

Fundaþia „Episcop Melchisedec”, Filiala Bacãu

52

Asociaþia „Sf. Voievod ªtefan cel Mare” - Hârja

54

Asociaþia „Filantropia Oradea”

56

Asociaþia Socio-Culturalã „Matei Basarab”

58

Asociaþia „Filantropia Severin”

59

Asociaþia „Letca Nouã”

61

Asociaþia „Filantropia Porolissum”

62

Membri

Organizaþiile membre

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o

27

R A P O R T

A N U A L

2 0 1 2

La sfârşitul anului 2012, Federaţia Filantropia avea în rândurile ei 18
organizaţii membre, care acţionează în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale
României. Acestea au acordat asistenţă pentru peste 26.000 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, deţinuţi şi foşti deţinuţi etc.) în cadrul a
122 de tipuri de servicii.
În cursul anului trecut, membrii Federaţiei au angrenat în activităţile lor
social-filantropice 584 de angajaţi şi 1125 de voluntari, investind peste
17.700.000 lei lei în derularea proiectelor.

122

tipuri de servicii

26675
de beneficiari

18

organizaþii membre

584
angajaþi
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ASOCIAÞIA
„DIACONIA”
Arhiepiscopia Bucureºtilor
www.asociatiadiaconia.ro
Asociaţia „Diaconia” din Bucureşti este o
organizaţie non-guvernamentală fondată în
anul 1999, cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preşedintele de onoare al
Asociaţiei este Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul României.

Preºedinte:
Arhid. Ionuț Viorel Iordăchescu
Director executiv:
Pr. Florin Cătălin Dabu
Membrii echipei: 14 persoane
Voluntari: 6 persoane
Beneficiari: 138 persoane, din care:
• 65 persoane victime ale violenţei
domestice;
• 54 copii cu risc de abandon şcolar;
• 19 persoane consiliate.

primire pentru 42 mame cu 1-5 copii.
Prin acest proiect se acordă beneficiarilor
protecţie, adăpost de tip rezidenţial (cu
trei mese pe zi), asistenţă socială şi moralreligioasă, consiliere psihologică, juridică
şi psihoterapie de grup. De asemenea,
echipa centrului oferă sprijin în reintegrarea socială a mamelor prin identificarea
de locuri de muncă și spații de locuit, dar
și în soluționarea proceselor de divorț sau
încredințare a minorilor.
• Centrul de zi pentru copii şcolari proveniţi
din familii monoparentale şi/sau sărace. În
cadrul centrului se oferă copiilor asistență
medicală, consiliere psihologică, două
mese pe zi, asistare în efectuarea temelor,
programe educative, cursuri de limbi
străine, iniţiere în utilizarea computerului,
activităţi recreative/sportive, excursii, pelerinaje şi tabere etc.
• Centrul de Consiliere şi Terapie de Familie. Serviciile oferite de acest centru au
două componente: cea de consiliere de
familie, prin dezvoltarea unui mecanism
de informare şi colaborare între instituţiile cu impact asupra familiei – şcoală,
asistenţă medicală, asistenţă socială, juridică, și cea de intervenţie, prin abordarea în regim de urgenţă a cazurilor de
abuz sau violenţă în familie.

Proiecte:
Așezământul social Patriarh Justinian
Marina, în cadrul căruia funcționează trei
unități de asistență socială acreditate:
• Centrul de primire în regim de urgenţă a
mamelor cu copii victime ale violenţei în
familie, care are o capacitate anuală de

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.

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

Aria de acþiune: Municipiul Bucureşti,
jud. Ilfov şi Dâmboviţa
Buget: 408.432 lei
Parteneriate:
• Patriarhia Română - Administrația Patriarhală
• Arhiepiscopia Bucureștilor
• Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1
• Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice
• Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială
a Municipiului București
• Facultatea de Teologie Ortodoxă București
• Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială
• SOS Satele Copiilor România
• Cofetăria CAFINA
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FUNDAÞIA
„BUCURIA AJUTORULUI”
Arhiepiscopia Bucureºtilor
www.bucuria-ajutorului.ro
Fundația Bucuria Ajutorului, este o organizaţie nonguvernamentală, înființată
sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureștilor la iniţiativa Preafericitului Părinte
Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române în anul 2010 și este furnizor
acreditat de servicii sociale din luna iulie
2011.
Viziunea organizației este o lume în care
oamenii vor realiza că a ajuta înseamnă nu
doar a dărui, înseamnă mai ales bucuria
împărtăşită între cel care oferă şi cel care
primeşte.
Misiunea Fundaţiei Bucuria Ajutorului
este sprijinirea persoanelor singure, copiilor şi familiilor aflate în situaţii de dificultate prin programe de asistență socială
și spirituală, care promovează dialogul și
solidaritatea socială, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a păstrării demnității
umane.
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Fundaţia Bucuria Ajutorului și-a propus ca
obiective dezvoltarea capacității organizaționale a fundației și implementarea de
servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice cu probleme de sănătate,
în vederea degradării fizice şi sociale şi
pentru evitarea riscului vital. Grupul ţintă
căruia se adresează serviciile oferite este
format din: persoane vârstnice aflate în
dificultate cu probleme de sănătate;
familii în dificultate cu mulţi copii şi/sau
monoparentale; copiii şi tinerii aflați în
dificultate‚ ale căror familii prezintă un
risc ridicat de marginalizare socială‚ care
solicită sprijin pentru orientare școlară sau
profesională.
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Preºedinte:
Arhidiac. Ionuţ Iordăchescu
Director executiv: Radu Neuman
Membrii echipei: 3 persoane
Voluntari: 19 persoane
Beneficiari: 698 persoane, din care:
• 613 persoane vârstnice cu probleme de
sănătate;
• 30 copii din sistemul rezidenţial de
protecţie;
• 55 copii provenind din familii aflate în
dificultate.
Proiecte:
• Centrul medico-farmaceutic „Vasiliada” Programul se adresează persoanelor defavorizate, cu probleme de sănătate, în
special vârstnici. Centrul oferă asistență
farmaceutică (sprijin pentru efectuarea
tratamentelor prescrise prin eliberarea de
medicamente gratuite pe baza rețetei
medicale) și asistență medicală (consultații medicale - stabilirea diagnosticului,
prescrierea unui tratament, monitorizarea stării de sănătate, recomandarea de
investigaţii de specialitate).
• Centrul de zi pentru copii Valea Crângului
- Urlați - Proiectul urmărește creșterea
calității vieții copiilor cu risc de abandon
școlar care provin din familii aflate în dificultate, din localitatea Urlați, județul Prahova, prin oferirea de programe integrate
de asistență educațională și consiliere (pregătirea temelor la materiile de bază, educație civică și pentru protecția mediului,
socializare și petrecere a timpului liber,
consiliere a elevilor și a părinților în vederea prevenirii părăsirii timpuri a școlii).
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• Acces la online și pentru tine - Proiect
pentru sprijinirea incluziunii sociale a 30
de copii aflați în sistemul rezidențial de
protecţie, prin inițierea în utilizarea
computerului și dobândirea de abilități
de comunicare interpersonală și socială.
• Sprijin pentru performanță - Proiectul
urmărește sprijinirea performanțelor educaționale și sportive în rândul elevilor din
București cu rezultate deosebite la învăţătură, care provin din familii aflate în
dificultate. Elevilor li se oferă sprijin material lunar constând în rechizite,
manuale școlare, materiale educaționale
și sportive, dar și sprijn financiar pentru
achitarea taxelor de participare la
concursuri școlare.
Servicii acreditate:
Centrul de informare şi consiliere pentru
persoane aflate în dificultate, care oferă
servicii precum: identificarea nevoilor
sociale individuale şi familiale ale beneficiarilor, informare despre drepturi şi
obligaţii, consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare
profesională, suport şi asistenţă în vederea
integrării comunitare.
Aria de acþiune: Bucureşti, judeţele
Ilfov şi Prahova
Filiale: 1 (Urlați, Prahova)
Buget: 102.000 lei
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Parteneriate:
• Colegiul Farmaciștilor din București
• Primăria Sectorului 2
• Protoieria Urlați
• Asociația Ateliere Fără Frontiere
• D.G.A.S.P.C. Sector 1

Centrul Medico-Farmaceutic
„Vasiliada”
Unul din programele Fundației Bucuria
Ajutorului este Centrul medico-farmaceutic „Vasiliada” în cadrul căruia funcționează Farmacia Socială „Vasiliada” și un
cabinet medical. Programul se desfășoară
în parteneriat cu Primăria Sectorului 2
prin Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 2 și
Colegiul Farmaciștilor din București.
Scopul acestui program este de a preveni
agravarea stării de sănătate a beneficiarilor
din cauza lipsei accesului la îngrijire medicală și a problemelor financiare în
achiziționarea medicamentelor necesare
tratamentului.
Centrul oferă asistență farmaceutică
(sprijin pentru efectuarea tratamentelor
prescrise prin eliberarea de medicamente
gratuite pe baza rețetei medicale) și
asistență medicală (consultații medicale stabilirea diagnosticului, prescrierea unui
tratament, monitorizarea stării de sănătate, recomandarea de investigaţii de spe-

cialitate). Asistența beneficiarilor este
asigurată cu ajutorul unui medic, a unui
farmacist și a unui asistent de farmacie.
Beneficiarii acestui program sunt
persoane defavorizate cu probleme de
sănătate, în special vârstnici, aflate în
evidența Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a
Fundației Bucuria Ajutorului. Anul trecut
au beneficiat de asistență farmaceutică și
medicală 613 persoane defavorizate cu
probleme de sănătate.
Farmacia Socială „Vasiliada” este singura
unitate farmaceutică cu profil social autorizată de Ministerul Sănătății.
Fundația Bucuria Ajutorului a încheiat
o convenție de colaborare cu Primăria
Sectorului 2, prin care Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
asigură personalul specializat, necesar
pentru funcţionarea farmaciei (farmacist
și asistent de farmacie), personalul specializat, necesar pentru funcţionarea
cabinetului medical (medic) din cadrul
Centrului medico-farmaceutic Vasiliada și

R A P O R T

A N U A L

personalul care va evalua și va monitoriza
cazurile beneficiare ale programului (asistent social sau inspector).
Celălalt partener din program, Colegiul
Farmaciștilor din București, contribuie cu
o sumă echivalentă a 10% din cotizația
anuală a membrilor Colegiului Farmaciștilor București în vederea achiziționării
de medicamente.
În anul 2012 Colegiul Farmaciștilor din
București a contribuit cu suma de 30.000
lei pentru achiziționarea de medicamente.
Din această sumă, în perioada iuniedecembrie 2012, au fost achiziționate și
eliberate gratuit în baza rețetelor medicale, medicamente în valoare de
28.961,45 lei. De asemenea, în anul
2012, au fost primite cu titlul de donație
și distribuite beneficiarilor, vitamine și
suplimente nutritive în valoare de
10.298,53 lei de la firma Cosmopharm.
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FUNDAÞIA „SOLIDARITATE ªI
SPERANÞÃ”
Arhiepiscopia Iaºilor
www.fundatia.mmb.ro
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” (FSS)
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.
Decizia de înființare a acestei instituții a
venit din dorința de a fi alături de persoanele nevoiașe prin sprijinirea lor
materială și spirituală cu scopul de a-i ajuta
să depășească dificultățile vieții, dezvoltând,
astfel, serviciile sociale pe care Sectorul de
Asistență Socială și Medicală Diaconia al
Arhiepiscopiei le oferea deja comunității.
Organizația își propune ca, prin servicii
sociale adecvate, beneficiarii săi să-și poată face singuri viața decentă, să poată
asigura toate cele necesare lor și familiilor
lor, să fie responsabili, independenți social
și cu perspective de viitor. În prezent, în
cadrul Fundației funcționează 12 centre,
care oferă servicii sociale de înaltă calitate,
la standarde europene.
Preºedinte:
Pr. Narcis Constantin Axinte
Vicepreºedinte: Viorel Roman
Director executiv:
Pr. Mihai Eduard Doroşincă
Membrii echipei: 48 persoane
Voluntari: 47 persoane
Beneficiari: 5528 persoane
• bătrâni îngrijiţi la domiciliu şi asistaţi –
89 persoane.
• persoane cu dependenţă de alcool/ dro-
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guri (prevenție și terapie) – 4776 persoane
• copii defavorizați din centrele de zi – 82
persoane
• Centrul de Incluziune Socială (consiliere
și formare profesională) - 270 persoane
• cantina socială – 215 persoane
• servicii educaționale în școala postliceală
– 32 persoane
• servicii recuperare medicală – 96 persoane
Proiecte:
• Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la
domiciliu pentru vârstnici „Sf. Mina”–
oferă servicii de asistenţă bătrânilor cu un
grad ridicat de dependenţă fizică și/sau
psihică, cu probleme medicale ori cu
posibilităţi materiale reduse. Dintre
serviciile oferite menţionăm: evaluare
socio-medicală, consiliere socială, activităţi de socializare, intervenţie în situaţii
de criză (prin oferirea de ajutoare materiale), îngrijire de bază, suport (preparare
hrană, menaj, cumpărături, plată facturi
etc.), consultaţii şi tratamente medicale,
recuperare.
• Centrul Social pentru Vârstnici „Vovidenia”
– proiect ce are ca scop îmbunătăţirea
calităţii vieţii vârstnicilor săraci și marginalizaţi social din municipiul Iaşi, prin
oferirea de servicii sociale şi de menținere
a sănătății.
• Centrul de consiliere şi reabilitare persoane
dependente de alcool şi droguri „Sf.
Nicolae”. Activităţile principale derulate
de acest centru constau în informare şi
prevenire (în special în şcoli, licee, spitale,
penitenciare și parohii), evaluare psihologică, consiliere individuală şi terapie de
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grup, formare prin seminarii, conferinţe,
cursuri de pregătire.
• Centrele de zi pentru copii „Sf. Marina” și
„Mia Casa Inculeț” Bârnova – proiecte de
prevenire a abandonului şcolar în rândul
copiilor proveniţi din familiile vulnerabile, defavorizate şi marginalizate social.
• Centrul de incluziune socială –demarat în
2011 şi realizat în parteneriat cu
Institutul de Politici Sociale din Bucureşti, proiectul urmăreşte promovarea
măsurilor de facilitare a participării pe
piața muncii a grupurilor vulnerabile.
Serviciile oferite constau în informare şi
consiliere profesională, asistenţă în căutarea unui loc de muncă, cursuri de
calificare în diverse ocupații, asistenţă
pentru integrarea pe piaţa muncii a
persoanelor cu dizabilităţi.
• Centrul „Sfinţii Ioachim şi Ana” – Înfiinţat
în 2010, centrul are ca obiectiv principal
combaterea fenomenului avortului.
• Cantina socială „Sfântul Sava” – proiect
care are circa 110 beneficiari zilnic, dintre
cei lipsiţi de posibilităţi materiale, vârstnici, cu dizabilităţi sau fără adăpost.
Pentru persoanele nedeplasabile se asigură
transportul hranei la domiciliu.
• Centrul de recuperare și îngrijire medicală
la domiciliu „Sfânta Ana” - o întreprindere
socială dezvoltată prin intermediul
proiectului Întreprinderi sociale pentru
incluziune socială, implementat de către
Federaţia Filantropia. Acesta asigură
servicii de recuperare medicală la domiciliu sau la sediu pentru persoanele cu
afecțiuni motorii, mai ales pentru cei cu
venituri reduse.
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• Școala postliceală pentru pedagogi de
recuperare „Olga Sturdza” – instituția,
înființată în 2009, oferă cursuri de calificare în ocupația de „pedagog de recuperare” pentru persoane cu handicap sau
alte categorii de persoane aflate în
dificultate.
• Centrul de formare în agroecologie – proiect demarat în 2011 pentru promovarea
şi transmiterea principiilor, cunoştinţelor
şi practicilor agroecologiei ca etică a vieţii
sănătoase.
• Centrul de studii interdisciplinare în religie
şi ştiinţă – proiect ce are ca scop promovarea dialogului interdisciplinar între
religie și știință în mediul studențesc și
liceal.
Servicii acreditate ºi autorizate:
• Cantina socială „Sf. Sava”;
• Centrul de asistenţă social-medicală şi
îngrijire la domiciliu pentru persoane
aflate în dificultate;
• Centrul de prevenţie, consiliere, reabilitare
şi terapie ocupaţională pentru persoane
dependente de alcool şi droguri;
• Centrul de zi pentru copii „Sf. Marina”;
• Centrul de zi pentru copii „Mia Casa”;
• Şcoala postliceală pentru pedagogi de
recuperare „Olga Sturdza”;
• Centrul de incluziune socială (mai multe
cursuri autorizate: lucrător în comerț,
îngrijitor bătrâni la domiciliu, îngrijitor
bolnavi la domiciliu, bucătar).
Aria de acþiune: judeţele Iaşi, Botoşani
şi Neamţ (Arhiepiscopia Iaşilor)
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Filiale: 9
Buget: 1.576.174 lei
Parteneriate:
• Ministerul Muncii și Ordinii Sociale, a
Familiilor si Femeilor – Bavaria
• Eine Patenschaft für Sasca Mica e.V
(fundație germană care oferă burse de
studii elevilor și colaborează cu școala în
organizarea de cursuri de formare pentru
elevi si profesori)
• Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale
• Primăria Municipiului Iași
• Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Iași – Consiliul
Judeţean Iaşi
• Direcţia de Asistenţă Comunitară Iași –
Primăria Municipiului Iaşi
• Serviciul Public de Asistență Socială
Bacău
• Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Bacău
• Primăria Țibana
• Complexul Național Muzeal
• Poliția Bârnova
• Maternitatea „Cuza Vodă”, Iaşi
• Centrul Medical „Providența”
• Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică
• Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru
Persoane Vârstnice „Împreună”
• Centrul de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Sever
• Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Adulți
• Cabinet Medical Bârnova
• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi, Facultatea de Psihologie si Știinte
ale Educației
• Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi,
Facultatea de Psihologie, Asistenţă
Socială, Sociologie
• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae”, secția Pastorală și
secția Asistență Socială
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2012
• Mitropolia Moldovei şi Bucovinei –
Biroul de Asistenţă Socială Diaconia
• Fundația „Lazarus Stiftung Hilfswerk
Deutscher Zaharzte”
• Fundația „Mia Casa” Norvegia
• Fundația pentru Dezvoltare Economică
și Integrare Europeană
• Asociația Centrul de Cercetare și Formare
a Universității de Nord Baia Mare
• Centrul Diecezan „Caritas”
• Asociaţia „Primul Pas”
• Asociaţia „Familia Nostra”
• Asociaţia „Alternative Sociale”
• Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi
Români, filiala Iaşi
• Institutul de Politici Sociale
• Fundaţia „Hecuba”
• Asociația Națională a Surzilor din România, filiala Iași
• Biserica „Naşterea Domnului”, Iaşi
• Parohia „Tăierea capului Sfântul Ioan
Botezătorul”
• Parohia „Binecredinciosul Ștefan cel
Mare și Sfânt”
• Parohia „Sfântul Sava”
• Colegiul Tehnic CF „Unirea”
• Studioul Teritorial TVR Iași
• Radio „Trinitas”
• Grupul de presă „Medianet”
• SC Live Media Sales SRL
• SC Impact Media SRL
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Centrul de Zi pentru Copii
„Mia Casa” Inculeþ
Centrul de Zi pentru Copii Mia Casa
Inculeţ Bârnova a fost înfiinţat în aprilie
2009, cu ajutorul Fundației Mia Casa
Norvegia, al Primăriei și Consiliului Local
Bârnova. Autoritățile locale din Bârnova
au primit finanțare din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
Începând cu anul 2011, Fundația Mia
Casa Norvegia și Mitropolia Moldovei și
Bucovinei au rămas finanțatorii principali, la care se adaugă diverse persoane și
instituții.
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Zilnic, 27 copii cu vârste cuprinse între
7-13 ani și cu posibilități materiale
precare beneficiază de activitățile desfășurate în instituție. Acestea urmăresc
dobândirea unor abilităţi generale şi
specifice menite să aducă beneficiarii la
standardele calitative ale unei vieţi normale, comparabile cu a copiilor proveniţi
din familii echilibrate afectiv şi economic.
Specialiștii centrului au ca obiective
prevenirea abandonului școlar, dezvoltarea abilităților de comunicare ale copiilor
și pregătirea pentru viața adultului.
Alături de serviciile oferite copiilor, părinții acestora beneficiază și ei de consiliere de specialitate.
Beneficiarilor Centrului li se asigură
transport zilnic, masa de prânz și participarea la o serie de activități recreative.
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ASOCIAÞIA „FILANTROPIA
ORTODOXÃ SIBIU”
Arhiepiscopia Sibiului
www.socialma.ro/asociatii-si-fundatii/asociatia-filantropia-ortodoxa-sibiu
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu a
luat fiinţă în luna octombrie 2009, în
vederea dezvoltării activităţilor de asistenţă socială de la nivelul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Sibilui, prin lărgirea
capacităţii de absorţie a fondurilor destinate înfiinţării şi dezvoltării unor proiecte
cu caracter social şi nu numai.
Asociaţia are ca misiune asistarea persoanelor care traversează momente dificile ale
vieţii, pentru dezvoltarea 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.
Preºedinte:
Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
Director executiv:
Pr. Ciprian Creangă
Voluntari: 3 persoane
Beneficiari: 177 persoane, din care:
• 30 persoane fără adăpost
• 30 copii din centrele de zi
• 50 elevi ai cercului de etică Sophia
• 23 familii aflate în dificultate
• 44 persoane vârstnice.
Proiecte:
• „Nu lăsa strada să-i fure” – Acţiuni de
ajutorare a persoanelor fără adăpost sau
aflate în dificultăţi materiale. Cele două
acțiuni s-au desfășurat la Biserica
„Sfântul Ioan Iacob Românul” din
Sibiu, unde 30 de persoane fără adăpost

au primit pachete cu alimente, și la
Centrul de zi pentru copii „Casa
Deschisă” din Sibiu, unde peste 30 de
copii au primit pachete cu alimente,
dulciuri, rechizite şi produse de patiserie.
• „Tabere şi tineret” - campanie de informare,
prevenire şi combatere a consumului de
droguri etnobotanice în taberele pentru
copii din împrejurimile Sibiului. Proiect
derulat în colaborare cu Agenţia Naţională
Antidrog şi CPECA Sibiu.
• Campanie de informare „Traficul de
persoane: o realitate a zilelor noastre”.
Evenimentul s-a adresat elevilor din
clasele a X-a şi a XII-a de la Grupul
Şcolar de Industrie Alimentară din
Sibiu. Au fost prezentate fenomenul
traficului de persoane, etapele traficului,
instituţiile care previn sau intervin în
acest domeniu, paşi de urmat pentru a
nu deveni o victimă a traficanţilor de
persoane, studii de caz.
• Excursie la Mănăstirea „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov. Cei 50 de
elevi de la Cercul de etică „Sophia” al
Colegiului „Octavian Goga” Sibiu au avut
ocazia să cunoască aspecte ale vieţii liturgice monahale din perioada Postului
Mare, istoricul mănăstirii, vizitarea muzeului, bibliotecii mănăstirii, atelierului de
pictură şi de restaurare a icoanelor.
• Fii implicat 2% - Campanie de colectare
a 2% din impozitul pe venit, de la
persoanele active pe piața muncii, fonduri care urmează a fi utilizate în activităţile desfăşurate de organizaţie.
• Asistenţă Socială Primară pentru persoane cu risc ridicat de excluziune socială.

Servicii acreditate:
Asociaţia oferă servicii sociale primare
acreditate pentru persoane și familii aflate
în dificultate:
• identificarea nevoii sociale individuale
sau familiale
• informare despre drepturi şi obligaţii
• consiliere socială
• acţiuni de sprijin şi sensibilizare socială
• măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea
reducerii efectelor situaţiilor de criză:
sprijin material, sprijin financiar, consiliere religioasă
• măsuri şi activităţi cu scop de prevenire
sau limitare a unor situaţii de dificultate
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„Colaborarea cu Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu a început în anul 2011 când am
început să desfăşurăm sesiuni de informare, în tabere de tineret, şcoli şi licee, pe tema
prevenirii consumului de etnobotanice. Acest partenerial a oferit ocazia celor de la
CPECA Sibiu de a se adresa şi segmentului de beneficiari, din mediul rural şi din
interiorul judeţului Sibiu, inclusiv beneficiari din rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor,
proveniţi din medii defavorizate, posibile victime ale consumului de etnobotanice.
Intervenţia noastră a fost înlesnită de deschiderea Bisericii Ortodoxe şi de aplecarea ei
înspre nevoile oamenilor”.
Lucian Ghidiu, Inspector principal de Poliţie – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Sibiu
şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială.
Arie de acþiune: judeţele Sibiu şi Braşov
Parteneriate:
• Consiliul Județean Sibiu
• Direcța Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sibiu
• Asociaţia „Societatea Femeilor Ortodoxe” Sibiu
• Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu, jud. Sibiu
• Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
Sibiu
• Facultatea de Ştiinţe Sibiu – Catedra de
Sociologie şi Asistenţă Socială
• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu
• Consiliul local Sălişte, jud. Sibiu
• Protopopiatul Ortodox Sălişte, jud. Sibiu
• Asociaţia Persoanelor cu Handicap PsihicS ibiu
• Secretariatul Tehnic Permanent al
Regiunii Centru
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Serviciul de Asistenþã Socialã
Primarã
Acest serviciu acreditat al Asociației
Filantropia Ortodoxă Sibiu are ca scop
prevenirea excluziunii sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor cu risc
ridicat de excluziune socială. Prin acest
program se urmărește dezvoltarea activităţilor de identificare şi evaluare iniţială a
nevoilor sociale individuale, prevenirea
excluziunii sociale și crearea condiţiilor
necesare pentru atingerea unui anumit
grad de autonomie, dar și furnizarea de
consiliere religioasă, în funcţie de caz,
persoanelor aflate în situaţie de criză.
Programul se adresează mai multor tipuri
de beneficiari: persoane cu situaţie economico-socială precară, persoane vârstnice
fără aparţinători sau cu aparţinători care nu
îi pot sprijini, persoane cu probleme de
sănătate şi nevoi sociale, elevi și studenţi cu
risc de abandon şcolar.
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Echipa de profesioniști a Asociației acționează pentru sprijinul beneficiarilor în mai
multe direcții, precum: identificarea nevoii
sociale individuale sau familiale, consiliere
socială, acţiuni de sprijin şi sensibilizare
socială, măsuri şi acţiuni de urgenţă în
vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
(sprijin material, sprijin financiar, consiliere
religioasă), măsuri şi activităţi cu scop de
prevenire sau limitare a unor situaţii de
dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la
marginalizarea sau excluziunea socială.
Serviciile de suport ale organizației sunt
direcționate către îngrijirea în comunitate a
beneficiarilor pentru ca aceștia să poată trăi
într-un mod cât mai independent posibil,
în propriile lor locuinţe, ori în mediul
„obişnuit” al comunităţii, incluzând şi o
integrare în viaţa religioasă.
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ASOCIAÞIA „VASILIADA”
Arhiepiscopia Craiovei
www.asociatiavasiliada.ro
„Am descoperit la Asociația Vasiliada niște oameni ca îngerii... Dorința
lor de a face lucruri bune, implicarea, iubirea, frumusețea sufletelor lor
te fac să îți dorești să-i întâlnești cât mai des, să lucrezi cu și alături de
ei, să înveți de la ei ce înseamnă să fii suflet mare.
Îmi face o deosebită plăcere să fac parte din „familia” lor, cu care, de
câțiva ani încoace, am strâns fonduri pentru cei aflați în nevoie, în
cadrul spectacolelor ColinDAR pe care Asociația Vasiliada le
organizează în preajma sărbătorilor. Sunt fericită că pot să le fiu alături
și pot să vă spun că activitatea lor este o rază de lumină într-o lume care
are atâta nevoie de ea. Toată dragostea și aprecierea!”
Paula Seling, Membru de Onoare al Asociației „Vasiliada”
Asociaţia „Vasiliada” este o organizaţie
nonguvernamentală cu caracter creştin şi
social, înfiinţată în anul 2001 sub
patronajul Mitropoliei Olteniei. Preşedintele de Onoare al organizației este
Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu,
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolitul
Olteniei.
Organizaţia are ca misiune oferirea de
servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale şi comunităţilor aflate în
situaţii de dificultate sau generatoare de
marginalizare/excluziune socială, având la
bază dragostea faţă de semeni. În realizarea
misiunii sale, asociaţia se ghidează întotdeauna după următoarele valori: Credinţa,
Dragostea, Onestitatea, Solidaritatea, Implicarea, Valorizarea, Responsabilitatea şi
Profesionalismul.
În anii care au trecut de la înființare,
Asociația „Vasiliada” s-a impus drept unul
dintre cele mai reprezentative ONG-uri
filantropice din sud-vestul României. Anul

2012 a reprezentat cel de-al 11-lea an în
care Asociaţia a furnizat servicii sociale
acreditate pentru mai multe grupuri ţintă:
copii abandonaţi sau cu risc de abandon
(şcolar, familial, social), tineri postinstituţionalizaţi, copii şi tineri de etnie romă,
persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice,
persoane private de libertate sau eliberate
din sistemul de detenție, persoane fără
adăpost, șomeri sau persoane inactive pe
piața muncii.
În anul 2012, activitatea socială a
Asociaţiei Vasiliada s-a concentrat în jurul
celor 10 aşezăminte sociale acreditate
pentru furnizarea de servicii sociale, care
funcţionează în judeţele Dolj şi Gorj, în
cadrul cărora au beneficiat de servicii sociale
un număr total de 3445 de persoane, din
diverse categorii sociale, acestea fiind
susţinute de specialişti ai asociaţiei: asistenţi
sociali, lucrători sociali, psihopedagogi,
psihologi, educatori, preoți, consilieri de
orientare profesională și formatori.

Asociaţia „Vasiliada” este membru activ al
comunităţii locale în domeniul social, prin
prezenţa în diferite organisme şi consilii
locale, judeţene şi naţionale, cu
responsabilităţi în acest domeniu:
• Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi
Incluziune Socială,
• Comisia Judeţeană Anti-Sărăcie şi pentru Promovare a Incluziunii Sociale;
• Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
din România;
• Comisia de Acreditare Judeţeană a
Furnizorilor de Servicii Sociale Dolj
• Grupul local de coordonare HIV/SIDA
• Grupul de lucru în domeniul incluziunii
sociale prin Metoda Deschisă de
Coordonare;
• Rețeaua APARTE, a specialiștilor în
colectare de fonduri.
Preºedintele de onoare:
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Preºedinte:
Pr. consilier Adrian Stănulică
Director de programe:
Sorin Boboc
Manager financiar:
Ec. Irina Văduva
Coordonator fundraising:
Cătălina Tănăsescu
Coordonator relaþii publice:
Gabriela Popescu
Membrii echipei: 39 persoane
Voluntari: 73 persoane
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Beneficiari: 3445 persoane, din care:
• 791 copii cu risc de abandon școlar
• 116 persoane fără adăpost
• 335 persoane cu dizabilități
• 751 şomeri
• 70 deținuți
• 1342 persoane aflate în situații de criză
(beneficiari ai programului Masa Bucuriei)
Proiecte:
• „Tineri pentru Comunitate” – proiect
lansat în iulie 2012, cu o durată de 6
luni. A fost finanțat prin Programul de
Responsabilitate Socială „Heineken
pentru Comunități” și s-a desfășurat în
parteneriat cu Centrul Regional de
Dezvoltare Comunitară și Mediu.
• „Voluntariat pentru coeziune socială” este
implementat în parteneriat cu Centrul de
Voluntariat pentru Tineret din Vidin,
Bulgaria, începand cu luna noiembrie
2012. Proiectul are ca scop promovarea și
dezvoltarea Voluntariatului Social în zona
de frontieră româno-bulgară (Jud. Dolj,
Gorj și localitățile Vidin și Montana)
• „Caravana cu Povești” a fost lansat în
luna decembrie 2012, în parteneriat cu
Asociația „Fapte Bune pentru Comunitate” și finanțat de CEZ Romania.
Proiectul se desfașoară pe o perioadă de
12 luni și are ca scop să dezvolte
interesul a peste 100 de copii din mediul
rural de a citi basme populare românești,
pentru a-și dezvolta abilitățile de viață
independentă.
• „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participarii pe
piata muncii a grupurilor vulnerabile”,
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derulat în parteneriat cu Institutul de
Politici Sociale din România. În anul
2012, în cadrul acestui proiect, 308
persoane au fost calificate in meserii
precum: îngrijitor persoane vârstnice,
bucătar, lucrător în cultura plantelor,
lucrător comercial și operator calculator.
• „Dezvoltarea infrastructurii de educație și
asistență pentru copiii cu risc crescut de
abandon școlar și părăsire timpurie a
școlii”, derulat în parteneriat cu Fundația
„Copii în Dificultate” și Primăria Sărulești, jud. Călărași. În cadrul acestui
proiect, în anul 2012, peste 250 de copii
proveniți din familii defavorizate au
beneficiat de servicii sociale și educative,
în 5 centre sociale de zi.
• Programul „Masa Bucuriei”, derulat de
Asociația Vasiliada în parteneriat cu
Magazinul Selgros Craiova, a continuat
să ofere și în anul 2012 sprijin cu
alimente pentru familiile nevoiașe.
• Spectacol caritabil de colinde „ColinDAR
cu Paula Seling”, Ediția a V-a. Concertul
a fost organizat în parteneriat cu Casa de
Cultură „Traian Demetrescu” și
Fundația Culturală „Phoenix” București.
În cadrul concertului din 2012 au
susținut recitaluri: Paula Seling (Membru de Onoare al Asociației Vasiliada din
anul 2008), Corul mimico-gestual
ANGHELOS, Mădălina Amon și Grupul Psaltic „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane
din Craiova. Scopul concertului a fost
strângerea de fonduri pentru persoanele
cu dizabilităţi din Craiova.
• „Servicii Integrate pentru Ocupare”, finanțat
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din Programul POSDRU 2007-2013. În
cadrul acestui proiect, încheiat în
decembrie 2012, au fost înființate două
Centre de Servicii Integrate pentru Ocupare, în Craiova și Tg.-Jiu, în cadrul cărora
peste 500 de persoane au fost ajutate să își
găsească mai ușor un loc de muncă.
Proiectul a fost implementat în parteneriat
cu Universitatea din Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă și Federația Patronatelor din Regiunea Olteniei.
Servicii acreditate:
• Centrul de Informare si Consiliere pentru
Persoane cu Dizabilități „Sf. Ecaterina”
• Centrul Rezidential pentru persoane
fără adăpost din Craiova „Sf. Vasile”
• Centrul pentru Copii „Aripi de Lumină”
Craiova
• Centrul pentru Copii „Sf. Stelian” Lipovu,
• Centrul pentru Copii „Sf. Vasile cel
Mare” Tg.-Jiu
• Centrul pentru Copii „Sf. Nicolae” Filiași;
• Compartiment de primire, evaluare,
intervenție și sprijin pentru persoanele
aflate în dificultate
• Centrul de Incluziune Socială Craiova
• Centrul de Servicii Integrate pentru
Ocupare Craiova
• Centrul de Servicii Integrate pentru
Ocupare Târgu Jiu.
Aria de acþiune: judeţele Dolj şi Gorj
Filiale: 1 (Târgu Jiu)
Buget: 2.081.786 lei
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2012
Parteneriate:
• Școala Specială „Sf. Vasile” Craiova
• Institutul pentru Politici Sociale
• Fundația „Copii în Dificultate”
• TVR Craiova
• Fundația Culturală „Phoenix”
• Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”
• Magazinele bauMax și Selgros Craiova
• Biblioteca Județeană „Alexandru și
Aristia Aman”
• Penitenciarul Craiova

Centrul Social de Urgenþã pentru
persoane fãrã adãpost „Sf. Vasile”
Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile” Craiova a
fost înfiinţat de către Asociaţia Vasiliada
în cadrul Programului de Interes Naţional
„Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre
sociale de urgenţă – 2006”, în parteneriat
cu Consiliul Local al Municipiului
Craiova și Arhiepiscopia Craiovei.
Obiectivul general al proiectului constă în
prevenirea şi depăşirea unor situaţii de
dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă
în scopul reintegrării sociale a persoanelor
fără adăpost, dar și protecţia socială a
persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii
marginalizării şi excluziunii sociale.
Centrul oferă beneficiarilor găzduire și
hrană zilnică (3 mese/zi), servicii sociale

primare și specializate, consiliere psihologică, servicii medicale primare, calificare
profesională, mediere pentru găsirea unui
loc de muncă.
În anul 2012, au beneficiat de serviciile
acestui centru 116 de persoane fără
adăpost, dintre care 14 au fost ajutate să
își găsească un loc de muncă, începând
astfel o viață independentă din punct de
vedere social.
„Locuim de un an și două luni în
Centrul Sf. Vasile al Asociației Vasiliada,
atât eu, cât și nepoțelul meu. În toamna
anului 2011, la îndemnul celor care ne
cunoșteau situația, că am rămas pe
drumuri, în urma accidentului suferit,
prin care mi-am pierdut copiii, am deschis ușa acestui locaș, în care tot personalul de aici ne-a compătimit și ne-a
înțeles problemele cu care ne confruntăm.
Prin căldura sufletească și prin ajutorul pe
care ni l-au oferit de a locui pe o perioadă,
până ne rezolvăm problemele ce le avem,
noi ținem să mulțumim, ne închinăm și
ne rugăm pentru sănătatea tuturor celor
care ne-au ajutat atunci când ne-a fost mai
greu și în continuare dorim și sperăm să
se rezolve cât mai repede situația noastră”
(M. S., una dintre beneficiarele Centrului
social)
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FUNDAÞIA „FILANTROPIA
TIMIªOARA”
Arhiepiscopia Timiºoarei
www.fft.ro
Fundaţia „Filantropia Timişoara” (FFT)
a fost înfiinţată în ianuarie 2006, sub
patronajul Mitropoliei Banatului. Este o
fundaţie creştină de dezvoltare comunitară și de caritate, care implementează
programe sociale, filantropice, culturale,
educaţionale şi civice.
Fundaţia funcţionează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi
Mitropolit Nicolae Corneanu şi cu purtarea de grijă a Preasfinţitului Episcopvicar Paisie Lugojanul.
Dintre domeniile în care activează organizația menționăm: asistenţă socială şi
social-medicală, asistenţă şi dezvoltare
comunitară, asistenţă medicală, educaţie
şi cercetare interdisciplinară, cultură,
dezvoltare organizaţională, tineret, mediu.
Prin proiectele sale, Fundația și-a îndreptat atenția spre victime ale traficului de
persoane, vârstnici, familii și persoane
aflate în situații de risc de excluziune
socială, persoane cu dizabilități, tineri
proveniți din sistemul instituționalizat de
protecție a copilului, persoane aflate în
sistemul penitenciar.
FFT a fost unul dintre partenerii și beneficiarii în cadrul proiectului SOCIAL Strategia de ocupare şi calificare prin
învăţare şi activităţi pentru libertate, derulat de Federația Filantropia. La finalul
proiectului, organizația a devenit administrator al uneia dintre fabricile de
panificație dezvoltate în proiect, care va
oferi o șansă la reintegrare socială foștilor
deținuți prin angajarea acestora în cadrul
unității.
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„Parteneriatul cu Fundația Filantropia Timișoara a reprezentat o punte
de legătură între doua instituții ce au în comun grija faţă de om şi care
au desfășurat proiectul SOCIAL cu succes, pentru incluziunea socială a
persoanelor private de libertate în societate. după perioada de detenție.
Acest parteneriat a necesitat angajament responsabil şi efort continuu,
implicând cei mai buni experți cu privire la categoria de beneficiari
menţionaţi. Sunt încrezator în capacitatea Fundaţiei Filantropia
Timişoara de a propune noi proiecte de colaborare, dovedind astfel încă
odată utilitatea parteneriatului public-privat.”
Chestor Dr. Ioan Băla, Director al Penitenciarului Timișoara
Preºedinte: Pr. consilier Cristian Pavel
Vicepreºedinte:
Pr. Ioan Mircea Toie
Director: Adrian Ghiran
Membrii echipei: 13 persoane
Voluntari: 60 persoane
Beneficiari: 457 persoane
Proiecte:
• Centrul de Zi pentru Integrarea Socială,
Economică şi Familială a Persoanelor
Traficate (CISEF) - Serviciul iniţiat în
2009 de Fundaţia „Filantropia Timişoara”
în beneficiul persoanelor care au statut de
victimă a traficului de fiinţe umane,
indiferent de etnie, religie, apartenenţă
politică, stare materială, vârstă, orientare
sexuală. Serviciile oferite includ: asistenţă
psihologică în situaţie de criză, asistenţă
educaţională, asistenţă privind sănătatea,
asistență juridică, consiliere vocaţională,
orientare profesională, consiliere familială.
Victimele asistate în cadrul Centrului de
Zi provin din județul Timiş.
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• „Centrele de Incluziune Socială
oportunitate pentru facilitarea participanţilor pe piaţa muncii a grupurilor
vulnerabile”. Proiectul urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a
persoanelor vulnerabile care se află în
risc de excluziune socială sau sunt deja
excluse social. Proiectul este cofinanţat
din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
• Centrul de Informare Sprijin si Consiliere
a Persoanelor aflate in Dificultate
(CISCPAD) – serviciu care are ca scop
sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, în procesul de reintegrare socială, prevenirea sau limitarea unor situații
de dificultate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială. CISCPAD
oferă servicii de asistență socială persoanelor care locuiesc în judeţul Timiș și
care se confruntă cu dificultăți socioeconomice sau medicale.
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• CIVICA – program de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu
Servicii acreditate:
• Centrul de Informare, Sprijin şi Consiliere a Persoanelor Aflate în Dificultate
(CISCPAD) - serviciu înfiinţat în cursul
anului 2012
• Centrul de Incluziune Socială - CIS
• Centrul pentru integrare socială, economică şi familială a persoanelor traficate
(CISEF)
• Serviciul de îngrijire a vârstnicilor la
domiciliu - CIVICA
Aria de acþiune: judeţul Timiş
Parteneriate:
• Arhiepiscopia Timişoarei
• Penitenciarul Timişoara
• ANITP
• Institutul pentru Politici Sociale
• Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi
• Asociaţia Vasiliada
• Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia
• Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
• Federaţia Caritas
• Parohia Ortodoxă Sf. Ilie
• DGASPC

„Centrele de Incluziune Socialã oportunitate pentru facilitarea
participanþilor pe piaþa muncii a
grupurilor vulnerabile”
Din luna septembrie 2010, Fundaţia
Filantropia Timişoara, în parteneriat cu
Institutul pentru Politici Sociale (în
calitate de beneficiar) și cu alte șase
organizații nonguvernamentale, implementează proiectul „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru
facilitarea participanților pe piața muncii
a grupurilor vulnerabile.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de
36 luni (septembrie 2010 - august 2013)
în 8 regiuni ale ţării și urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea
accesului pe piaţa muncii a unui numar de
4210 de persoane vulnerabile care se află
în risc de excluziune socială sau sunt deja
excluse social.
Beneficiari ai proiectului sunt familii
monoparentale, persoane cu dizabilităţi,
persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani
care părăsesc sistemul instituţionalizat de
protecţie a copilului, familii care au mai
mult de 2 copii, victime ale traficului de
persoane, persoane foste dependente de
droguri, persoane afectate de boli care le
influenţează viaţa profesională şi socială,
persoane aflate în detenţie, alte grupuri
vulnerabile.
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Prin acest proiect este sprijinită combaterea marginalizării sociale și se acţionează
în vederea îmbunătăţirii accesului la măsuri
active de integrare pe piaţa muncii. Se
ajunge astfel la cresterea posibilității de
calificare a forței de muncă în raport cu
necesitățile regionale și cu cerințele actuale.
În cadrul proiectului au fost organizate
cursuri de formare profesională pentru
meserii precum bucătar, coafor, lucrător în
comerț, confecționer/asamblor articole
textile. Un număr de 177 de persoane au
beneficiat de serviciile oferite în cadrul
proiectului, dintre care 146 de persoane au
urmat cursuri de formare profesională.
Bugetul alocat prin proiect Fundației
Filantropia Timișoara este de 293.017,09
lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul
Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
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ASOCIAÞIA FILANTROPICÃ
MEDICAL-CREªTINÃ „CHRISTIANA”,
FILIALA CLUJ
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi 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
vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul
Părinte Bartolomeu Anania (pe atunci
arhimandrit) care, odată ajuns la
conducerea Arhiepiscopiei Vadului
Feleacului şi Clujului, şi-a fixat între
priorităţi organizarea şi dezvoltarea
asistenţei sociale în cadrul Bisericii în
vederea implicării preoţilor şi a structurilor bisericeşti în activitatea filantropică.
Astfel, organizația a fost integrată în
sistemul de asistenţă socială al Arhiepiscopiei. Activitatea ei continuă cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop
şi Mitropolit Andrei şi sub coordonarea şi
îndrumarea directă a Preasfinţitului Vasile
Someşanul. AFMC „Christiana” derulează la ora actuală principalele proiecte
sociale din eparhie.
În prezent, Asociaţia este acreditată ca
furnizor de servicii sociale specializate
pentru servicii precum: 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.
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Preºedinte de onoare:
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului
şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului
Preºedinte: Academician Horea Colan
Vicepreºedinte: Preasfinţitul Părinte
Vasile Someşanul, Episcop Vicar
Director: Iustin Liciniu Câmpean
Membrii echipei: 34 persoane
Voluntari: 45 persoane
Beneficiari: 3.630 persoane
Proiecte:
• Centrul Social-Misionar „Sfântul Vasile
cel Mare”, Cluj-Napoca (cuprinde
proiectele: Şcoala Socială „Christiana”,
Programul de meditaţii şcolare, Cantina
Socială „Sfântul Arhidiacon Ştefan”,
Centrul Comunitar pentru Tineret);
• Policlinica fără Plată „Sf. Pantelimon”,
Cluj-Napoca;
• Proiectul „Sf. Dimitrie Basarabov” Informare şi Consiliere în Adicţii, Cluj
Napoca;
• Pentru Viaţă - proiect 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
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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.
Aria de acþiune: judeţele Cluj şi
Bistriţa-Năsăud
Buget: 991.325 lei
Parteneriate:
• Consiliul Judeţean Cluj
• Primăria Cluj Napoca
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• DGASPC Cluj
• Direcţia de sănătate publică a judeţului
Cluj
• Terapia/Ranbaxy
• Primăria Turda
• Primăria Câmpia Turzii
• Orthodox Christian Mission Center
(SUA)
• Acţiunea Unita din Berlin
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Proiectul „Sfântul Dimitrie
Basarabov” – informare
ºi consiliere în adicþii
Proiectul „Sfântul Dimitrie Basarabov”
este un program de consiliere şi informare
pentru persoanele dependente de alcool
sau alte droguri, pentru membrii
familiilor lor şi pentru membrii comunităţii interesaţi de domeniul adicţiilor. În
Cluj-Napoca, activitățile proiectului se
desfășoară în două tipuri de unităţi: un
program ambulatoriu de consiliere în
adicţii şi un punct de contact şi informare
pentru persoanele dependente de alcool şi
droguri (Centru de Zi).
Beneficiarii proiectului sunt persoanele
toxico-dependente (clienţi primari) şi
membrii familiei beneficiarilor direcţi
(clienţi secundari), precum şi comunitatea
cu participanţii ei (specialişti din mediul
medico-social şi publicul larg).
Metodologia serviciilor oferite de centru
se bazează pe modelul Minnesota de
tratament al adicţiilor, cunoscut şi ca
modelul de recuperare bio-psiho-sociospiritual sau multi-disciplinar. Echipa
multidisciplinară (consilierul în adicţie,
medic, medic psihiatru, psiholog, asistent
social, consilier spiritual, consilier familial
etc.) conlucrează în încercarea de a-l sprijini pe beneficiar să realizeze recuperarea
în toate dimensiunile vieţii lui.

În derularea acestui proiect Asociația
colaborează cu Spitalul Clinic Judeţean
Cluj, Spitalul de Pneumoftiziologie ClujNapoca (Secţia de Toxicomani Adulţi),
Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,
Orthodox Christian Mission Center din
SUA, Laboratorul de Sănătate Mintală
Copii Cluj-Napoca, Fundaţia Estuar,
Asociaţia Familia Regăsită, Universitatea
de Medicină şi Farmacie Iaşi, Mitropolia
Moldovei prin Fundaţia Solidaritate şi
Speranţă Iaşi, Serviciul de Asistare a
Victimelor şi Supraveghere a Infractorilor
de pe lângă Tribunalul Cluj, Adăpostul de
Noapte Ruhama, Secţiile locale de Poliţie,
Unitatea de Primire Urgenţe Cluj și cu
alte instituţii sociale sau de învăţământ
din ţară şi străinătate.
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MISIUNEA SOCIALÃ „DIACONIA”
Mitropolia Basarabiei
www.diaconia.md
„Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei din Republica
Moldova reprezintă un răspuns laborios şi profesional la multiplele
nevoi generate de complicatul proces de tranziţie şi întemeiere a unui
stat independent. Deşi nu sunt singurii furnizori de servicii sociale, pot
spune cu certitudine, însă, că au potenţial să fie cea mai mare reţea de
servicii sociale din eparhia diasporă a Bisericii Ortodoxe Române.
Afilierea la structura Federaţiei aduce un plus de valoare deoarece
dovedeşte că într-un context potrivnic, cu resurse limitate, dar cu multă
bunăvoinţă şi profesionalism, este posibil ca filantropia să nu fie
considerată secundară slujirii aproapelui. [...] Nădăjduim ca lucrarea
Misiunii Sociale Diaconia din Basarabia să fie model şi inspiraţie
celorlalte eparhii din afara ţării, contribuind exemplar la fundamentarea
unei reţele internaţionale a Filantropiei.”
Preot consilier Cristian Pavel, Arhiepiscopia Timișoarei
Misiunea Socială „Diaconia” este organizația nonguvernamentală care acționează
în domeniul social pe teritoriul Republicii
Moldova, sub patronajul Mitropoliei Basarabiei. Organizația își propune să promoveze în societate conceptul de caritate
creştină și sensibilizarea publicului faţă de
problemele persoanelor vulnerabile. Principalele direcţii de activitate ale „Diaconia”
sunt: acordarea de sprijin material sau
financiar persoanelor nevoiaşe, înfiinţarea
unor grupuri de voluntari care să se
implice în oferirea anumitor servicii
sociale, susţinerea activităţii a diverse
așezăminte sociale.
Director: Igor Belei
Secretar general: Oleg Paraschiv
Membrii echipei: 55 persoane
Voluntari: 130 persoane
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Beneficiari: 5112 persoane, din care:
• 262 de copii
• 97 de bătrâni
• 42 de cupluri mamă-copil
• 42 familii
• 7 tinere ieşite din sistemul rezidenţial
• 20 victime ale dependenţelor
• 4600 de persoane asistate în diverse
activități (printre care și serviciul de diagnosticare gratuită în cadrul Programului de
prevenire a cancerului la sân).
Proiecte:
• În braţele mamei, asistenţă pentru cuplurile mamă-copil aflate în dificultate, prin
Centrul de consultanţă şi Centrul
maternal. Până în prezent, în Centrul
Maternal au fost asistate 23 de cupluri
mamă-copil, iar de serviciile Centrului de
consultanţă au beneficiat 15 cupluri
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mamă-copil. Acestea au primit asistenţă
psihosocială, juridică şi suport material. În
luna septembrie 2012, la Centrul Maternal a fost inaugurat terenul de joacă şi
parcarea pentru cărucioare.
• Serviciul de diagnostic mobil „Sfântul
Nectarie de Eghina” oferă diagnosticare
gratuită a cancerului mamar pentru
persoane din mediul rural. Peste 2000
de persoane au beneficiat anul trecut de
investigații gratuite.
• 6 Centre parohiale în diverse localităţi, în
care sunt organizate activităţi extraşcolare educaționale pentru copii și în care
funcționează cantine și spălătorii sociale;
• Taberele Solidarităţii – tabere de o zi pentru
copii cu voluntari din Italia şi Moldova. În
cadrul taberelor se organizează activități
recreative și sociale (ajutorarea bătrânilor și
activități ecologice)
• Young Diaconia - creşterea numărului de
tineri implicaţi în programele „Diaconiei” prin sprijinirea participării lor în
diverse activităţi de tip non-profit
pentru beneficiul comunităţii;
• Cooperare transfrontalieră pentru o viaţă
fără droguri, în cadrul căruia au fost
înfiinţate 3 centre de reabilitare pentru
victimile traficului şi consumului de
droguri (Chișinău, Leova, Orhei);
• Spre independenţă – proiect ce oferă
instruire tinerelor fete ce părăsesc sistemul rezidențial, pentru a le ajuta la
integrarea socială şi profesională;
• Braţele părinteşti - proiect care are ca
scop susţinerea materială a familiilor
vulnerabile social din comunitate. Acestea beneficiază lunar de pachete care
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acoperă o parte dintre nevoi (produse
igienice, alimentare, îmbrăcăminte, medicamente).
• Un început sănătos de viață – proiect ce
are ca scop îmbunătăţirea speranţei de
viaţă şi a calităţii vieţii copiilor din
familii social-vulnerabile din Chişinău şi
Orhei. În baza unui plan individual de
intervenție, aceștia beneficiază de un
pachet alimentar adaptat nevoilor vârstei, cu produse aprobate de Ministerul
Sănătăţii al Republicii Moldova.
• Campania de Crăciun „De la mame
pentru mame”, proiect care promovează
solidaritatea pentru susţinerea cuplurilor
mamă-copil aflate în dificultate.
• Campania de Paşti, „Masa Bucuriei”, în
cadrul căreia au fost colectate 1500 de
kg de produse alimentare, care au fost
distribuite beneficiarilor centrelor parohiale şi ai cantinelor sociale.
Alte activitãþi:
• În luna februarie, organizația a oferit gratuit 500 de plăpumi pentru familiile socialvulnerabile din raioanele afectate de ger;
• În luna martie a fost inaugurat Centrul
parohial „Sf. Stelian”, în localitatea
Feteşti (raionul Edineţ);
• Pe 22 noiembrie a fost organizată Conferinţa ştiinţifico-practică „Aproape de
tine. Biserica Ortodoxă - promotor al intervenţiei sociale integrate”;
• Misiunea Socială Diaconia a fost desemnată Cea mai activă organizaţie care promovează voluntariatul în Republica Moldova,
în cadrul Festivalului Voluntarilor, ediţia
a X-a.

Arie de acþiune: teritoriul Republicii
Moldova
Filiale: 27
Bugetul: 300.647 euro

Cooperarea transfrontalierã
pentru o viaþã fãrã drog
Proiectul a fost lansat în anul 2011 și are
ca scop prevenirea traficului și consumului
de alcool şi droguri. Acesta se desfășoară în
parteneriat cu Fundaţia „Solidaritate şi
Speranţă” din Iaşi și este finanțat de
Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-UcrainaRepublica Moldova.
Activităţile de bază ale proiectului vizează
reducerea cererii pe piaţa drogurilor, prevenirea traficului şi consumului de alcool şi
droguri, formarea unei reţele primare de
intervenţie comunitară, iniţierea şi dezvoltarea unui program specializat de reabilitare
pentru victimele traficului şi consumului de
alcool/ droguri.
Pentru a se asigura prevenţia consumului
de alcool şi droguri în şcoli au loc diverse
acțiuni educative. Partea de intervenţie comunitară este realizată prin sesiuni de formare pentru profesioniștii care intervin la
nivel comunitar (medici, preoţi, poliţişti,
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asistenţi sociali, cadre medicale), organizarea unor workshop-uri, programe de reabilitare pentru victimele traficului şi consumului de alcool/droguri, precum şi prin
înfiinţarea Centrelor de reabilitare pentru
victimile traficului şi consumului de alcool.
Proiectul propus implementează metode
de tratament (precum Minnesota și De
Hoop) pentru reabilitarea victimelor traficului și consumului de alcool/droguri,
metode care pun accent pe conştientizarea
forţei de grup a beneficiarilor, precum şi
perceperea dependenţei de alcool ca „boală
a sufletului”, în primul rând.
Până în prezent, 1579 de tineri din 20 de
instituţii de învăţământ au participat la
activitățile de informare. Alte 17 persoane
au beneficiat de consiliere în cele trei centre
specializate de la Chişinău, Orhei şi Leova.
La sesiunile de formare au participat 60 de
profesionişti care pot interveni la nivel
comunitar.
Unul dintre motivele implementării unui
asemenea program în Republica Moldova
este și Raportul Anual Global asupra
Alcoolului realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, conform căruia în Republica Moldova consumul mediu anual pe
cap de locuitor este de 18.2 litri de alcool
pur, fiind pe primul loc în acest clasament.

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o

45

R A P O R T

A N U A L

2 0 1 2

ASOCIAÞIA „FILANTROPIA
ORTODOXÃ ALBA IULIA”
Arhiepiscopia Alba Iuliei
www.filantropiaortodoxa.ro
Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba
Iulia” (AFO) este o organizaţie creştin-ortodoxă de dezvoltare comunitară, filantropică,
nonguvernamentală, fără scopuri politice şi
nediscriminatorie confesional, aflată sub
patronajul direct al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Înfiinţată în anul 2001,
organizaţia are ca scop îmbunătăţirea
calităţii vieţii în comunităţile teritoriale din
Alba şi Mureş prin: servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice
şi de mediu, furnizate în spirit creştin.
Având în vedere că asociaţia activează la
nivelul a două judeţe, Alba şi Mureş, iar
activitatea este foarte intensă, pentru o mai
mare dezvoltare şi eficienţă au fost înfiinţate
mai multe filiale, care au adoptat statutul şi
actele de reglementare internă a asociaţiei
mamă, dar cu personalitate juridică proprie.
În prezent, pe teritoriul celor două județe
activează 17 filiale.
Preºedinte: pr. Călin Nicolae Ignat
Vicepreºedinte: pr. Mihail Ioan Dan
Membrii Consiliului Director: pr.
Ştefan Urda, pr. Dumitru Vanca, pr.
Marius Slevaş
Director executiv: Marilena Mazilu
Membrii echipei: 274 persoane
Voluntari: 160 persoane (40 de preoţi şi
120 de tineri)
Beneficiari: 2735 persoane, din care:
• Copii: 418
• Persoane vârstnice: 339
• Persoane cu dizabilități: 100
• Detinuți: 437
• Victime ale violenței domestice: 5
• Persoane ce au urmat cursuri calificare /
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specializare: 84
• Adulți în dificultate: 1003
• Persoane fără adăpost: 203
• Alte categorii :
- femei în situație de criză pre- și post
avort: 34
- emigranți: 62
- copii cu handicap: 30
- familii în dificultate: 20
Proiecte:
• Reţeaua interregională de centre educaţionale la nivelul regiunilor Centru şi Vest
pentru prevenirea părăsirii timpurii a
şcolii. 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. Cele 16 centre educaţionale înfiinţate prin proiect în judeţele Alba,
Mureş şi Timiş au devenit cea mai mare
reţea de centre educaţionale la nivelul
Patriarhiei Române;
• Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea
de proiecte la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
Proiectul are ca obiectiv diversificarea
serviciilor de asistenţă socială a persoanelor vulnerabile, susţinerea şi dezvoltarea a şase Centre de Incluziune Socială
în jud. Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara,M ureş.
• Tranziţia spre libertate prin Centre regionale de incluziune socială - Împreună pe
piaţa muncii. Proiectul este implementat
de Centrul Român pentru Educaţie şi
Dezvoltare Umană, Asociaţia „Filantro-
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pia Ortodoxă Alba Iulia” fiind partener.
Prin intermediul acestui proiect, AFO a
înfiinţat în luna septembrie 2011 Centrul Regional de Incluziune Socială Alba
prin care care se derulează activităţi de
informare, consiliere şi orientare profesională a persoanelor aflate în pragul de
părăsire a sistemului de detenţie.
• „Promovarea sustenabilităţii pe termen
lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea
forţei de muncă” – servicii de informare,
consiliere şi orientare profesională,
cursuri de calificare în ocupaţiile de
zidar, pietrar, tencuitor şi tâmplar,
dulgher, parchetar.
• „Asistenţă pentru resortisanţi ai unor tări
terţe în România” - integrarea străinilor
cu şedere legală pe teritoriul României,
prin asigurarea unor servicii relevante de
informare şi consiliere care să faciliteze
accesul nediscriminatoriu al migranţilor
la serviciile publice.
• „Coordonarea naţională a acţiunii de
integrare a resortisanţilor din ţări terţe în
România” - activităţi de informare şi
consiliere, mediere pe piaţa muncii, facilitatrea înscrierii la cursuri de formare,
facilitarea comunicării instituţionale
prin crearea unui portal de internet, asistenţă materială pentru beneficiarii în
situaţii de risc, asistenţă medicală.
• Aşezământul Social Pentru Vârstnici
„Sfântul Andrei” Bărăbanţ - activităţi de
informare şi consiliere, mediere pe piaţa
muncii, facilitarea înscrierii la cursuri de
formare, facilitarea comunicării instituţionale prin crearea unui portal de
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internet, asistenţă materială pentru
beneficiarii în situaţii de risc, asistenţă
medicală.
• Parc de distracţie pentru copii, întreprindere socială înfiinţată în cadrul
proiectului Întreprinderi sociale pentru
incluziune socială, derulat de Federaţia
Filantropia.
• Programul Ziua Copilăriei în culori derulat cu ocazia zilei de 1 iunie având
ca beneficiari un număr de 547 de copii
care aparţin caselor de tip familial şi
centrelor de zi aflate în subordinea
Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă Alba
Iulia” şi a Arhiepiscopiei Ortodoxe de
Alba Iulia. Cea de a VI-a ediţie s-a
desfăşurat sub genericul temei „Copilăria, tărâm de poveste”.
• 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 Paşti.
• Masa Bucuriei - Prin proiectul social
realizat la iniţiativa Patriarhiei Române
în colaborare cu lanţul de magazine
Selgros Cash & Carry au fost sponsorizate cu produse alimentare toate centrele
sociale ale eparhiei.
• Modulul DYNAMIS de dezvoltare personală - program de formare continuă
pentru cadre didactice pe componenta
de dezvoltare personală prin metode și
tehnici de educație non-formală.

Servicii acreditate:
• Casa de tip familial din cadrul Aşezământului Social „Sf. Mc. Ciprian”Ocna Mureş;
• Centrul de zi pentru copii antepreşcolari
„Sf. Irina” Blaj;
• Serviciul socio-medical de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice
Livezile;
• Serviciul socio-medical de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice cu
handicap din cadrul Aşezământului Social „Sf. Gheorghe” Sebeş;
• Centrul de zi pentru copii „Sf. Ilie Tesviteanul” Aiud;
• Centrul de zi pentru copii din cadrul
Aşezământului Social „Serafim de Sarov”
Războieni;
• Serviciul socio-medical la domiciliu
pentru persoane vârstnice din cadrul
Aşezământului Social „Serafim de Sarov”
Războieni.
• Locuinţa Protejată 1 şi Locuinţa Protejată 2 din cadrul Aşezământului Social
„Sf. Nectarie” Tiur.
• Serviciul socio-medical de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice „Sf
Varvara” Baia de Arieş;
• Centrul de zi pentru copii din cadrul
Aşezământului Social „Sf. Filofteia”
Silivaş;
• Serviciul socio-medical de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice
Târgu Mureş;
• Serviciul socio-medical de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice
Alba Iulia;
• Serviciul socio-medical de îngrijire la
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domiciliu pentru persoane vârstnice
Ocna Mureş.
Aria de acþiune: judeţele Alba şi Mureş
Filiale: 17 (Reghin, Târgu Mureș, Sighișoara, Daneș, Lunca Bradului, Sărmașu,
Dâmbu, Luduș, Iernut, Târnăveni, Blaj,
Ocna Mureș, Sebeș, Câmpeni, Aiud,
Totoi, Izvoarele)
Buget: 11.084.281 lei
Parteneriate:
• Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia
• Arhiepiscopia Timişoarei
• Episcopia Caransebeşului
• Arhiepiscopia Aradului
• Patriarhia Română
• Parohii din cadrul Arhiepiscopiei Alba
Iulia
• Consiliul Judeţean Alba
• DGASPC Alba
• Consiliul Judeţean Mureş
• DGASPC Mureş
• Consiliul Judeţean Timiş
• DGASPC Timiş
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
• Primăria Municipiului Alba IuliaServiciul public de asistenţă socială Alba
Iulia
• Consiliile locale din Ocna Mureş, Bistra,
Roşia de Secaş, Lunca Bradului, Valea
Lungă
• Inspectoratele de Poliţie ale judeţelor
Alba, Mureş şi Timiş
• Spitalul Judeţean Alba

w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o

47

R A P O R T

A N U A L

2 0 1 2

„Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a crescut ca organizaţie specializată în furnizarea de servicii sociale
în judeţul Alba odată cu dezvoltarea sistemului judeţean de asistenţă socială. Și-a dezvoltat capacitatea de a
accesa programe de finanţare pentru completarea resursele financiare existente la nivel local. A iniţiat, alături
de autorităţi, acţiuni inovatoare care au devenit proiecte pilot la nivel judeţean.
Asociaţia este cel mai activ furnizor de servicii sociale de la nivelul judeţului Alba. Dacă în urma cu 10 ani,
primele case de copii organizate pe lângă parohia Vingard şi Dumbrava erau paşi importanţi în evoluţia
sistemului de protecţie a copilului, azi funcţionează un număr de 50 de servicii la nivelul întregului judeţ.
În spatele acestor cifre statistice se află efortul constant al celor care au crezut în misiunea lor sprituală,
trasferând-o din spaţiul pur ecleziastic şi în spaţiul laic, lângă cei mai nevoiaşi dintre semenii noştri.
Parteneriatul existent în acest moment în dezvoltarea serviciilor sociale comunitare între Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba este expresia unei colaborări mature, care a trecut proba
timpului şi poate aborda viitorul cu încredere, în interesul comunităţilor pe care le deservesc.”
Mariana Hurbean, Secretar al Consiliului Judeţean Alba

• Centrul Local Antidiscriminare Alba
• Şcoala „Avram Iancu” nr. 3 Alba Iulia
• Şc. Primară cls. I-IV Sângeru de Pădure
• Centrul Regional de Prevenire, Evaluare
şi Consiliere Antidrog Alba
• Penitenciarele Aiud şi Târgu Mureș
• Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba
Iulia
• Fundaţia PAEM Alba
• Asociaţia Profesională a Asistenţilor
Sociali Alba
• CRED
• Radio Reîntregirea Alba Iulia
• Asociaţia Comitetului Local O. V. R.
Blaj- Valea Lungă – Morlanwelz
• Asociaţia „Sf. Andrei” Bărăbanţ
• Organizaţia Naţională Cercetaşii
României (ONCR) – Filiala Braşov
„Virgil Oniţiu”

Centrul de zi pentru copii
antepreºcolari „Sf. Irina” Blaj
În anul 2010, din nevoia de a veni în
ajutorul familiilor marginalizate social cu
copii mici, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și Primăria municipiului
Blaj au intrat într-un parteneriat pentru
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înfiinţarea unui centru de îngrijire pe
timpul zilei a copiilor cu vârste de 1-3 ani.
În acest parteneriat a fost cooptată și
Parohia Ortodoxă Veza-Blaj. Scopul acestei inițiative a fost de a veni în sprijinul
părinţilor care au o situaţie socioeconomică dificilă, oferindu-le o alternativă pentru îngrijirea şi educarea copiilor
mici care provin din familii defavorizate,
în vederea prevenirii abandonului/ neglijării familiale şi pentru asigurarea unui
mediu propice dezvoltării armonioase a
acestora.
Astfel, primăria a dat în folosinţă un
spaţiu dezafectat cu scopul amenajării
centrului de zi. Costurilor necesare renovării, amenajării şi dotării spaţiului au fost
evaluate la peste 100.000 euro. Suma de
20.000 euro a fost pusă la dispoziţie de
Parohia Ortodoxă Blaj-Veza, iar diferenţa
de 80.000 euro a fost asigurată de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia,
comunitate şi diverşi sponsori.
În urma eforturilor celor trei parteneri,
în luna iunie 2012 îşi începe activitatea
Centrul de zi pentru copii antepreşcolari
„Sf. Irina” Blaj.
Centrul oferă servicii de îngrijire și
supraveghere a copiilor care frecventează
centrul (timp de 12 ore pe zi), asigură
alimentația acestora conform nevoilor
vârstei și dezvoltă programe de educaţie
timpurie adecvate vârstei, nevoilor, poten-
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ţialului de dezvoltare şi particularităţilor
acestora. Specialiștii centrului oferă și
consiliere şi informare destinate părinţilor.
La ora actuală, de serviciile centrului
beneficiază 25 de copii cu vârste cuprinse
între 1-3 ani care au domiciliul sau
reşedinţa în municipiul Blaj, apţi din
punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea şi care provin din
familii defavorizate social.
Centrul dispune de personal de specialitate format din: asistent social, asistent
medical, animatori socio-educativi, psiholog/logoped, îngrijitori.
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Motto: „Mare este Dumnezeu!”

FUNDAÞIA PENTRU COPII
„SFÂNTUL SAVA” BUZÃU
Arhiepiscopia Buzãului ºi Vrancei
www.sfsavabz.ro
După 1990, fenomenul copiilor străzii a
luat amploare. Din dorinţa de a-i ajuta pe
aceștia, la iniţiativa părintelui prof. dr.
Mihail Milea şi cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Înaltpreasfinţitul Părinte Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi
Vrancei, a luat naştere Fundaţia pentru copii
„Sfântul Sava de la Buzău”, chiar în ziua de
12 aprilie 1993, ziua de prăznuire a
Sfântului Sava. Organizația funcţionează în
cadrul Catedralei municipale „Sfântul Sava”.
„Fundaţia Sfântul Sava este un miracol
divin în sine şi o dovadă vie că Dumnezeu
este mare. Această Fundaţie a început ca
în Evanghelie cu bobul de muştar, care
astăzi a devenit un copac mare, cu multe
ramuri, prin lucrarea Sfântului Duh şi
prin jertfa multor creştini ortodocşi, care
s-au străduit cu timp şi fără de timp la
înfăptuirea binelui pentru semenii din
jurul lor, indiferent de etnie, religie, sex
sau stare socială”, spune părintele Milea,
preşedintele Fundaţiei.
Fundaţia este o instituţie caritabilă,
socială, dedicată acţiunilor umanitare şi
culturale. A derulat o serie de programe
filantropice în ţară şi în străinătate: în
Republica Moldova, în Kosovo şi ţinuturile sârbeşti.
Preºedinte:
Pr. profesor dr. Mihail Milea
Director: Ionuţ Vuţă
Membrii echipei: 12 persoane
Voluntari: 147 persoane
Beneficiari: 1905 persoane

Proiecte:
• Campusul pentru copii de la Bisoca. Înfiinţat
în anul 1994, are o capacitate de 80 de
paturi. În fiecare an, campusul găzduieşte
gratuit circa 1500 de beneficiari, elevi şi
tineri defavorizaţi din ţara noastră şi din
străinătate: Republica Moldova, Serbia,
Albania. Campusul este dotat cu o
bisericuţă de lemn stil maramureşan, unde
se fac slujbe religioase în fiecare zi. Zilnic
se organizează activităţi culturale şi
drumeţii la mânăstirile din împrejurimi,
cât şi la alte puncte turistice.
• Tabăra pentru tineri Maliuc, Tulcea.
Înfiinţată anul 2006, are o capacitate de
40 de locuri/serie. În fiecare an, aici sunt
găzduiţi gratuit circa 500 de copii şi
tineri cu posibilităţi financiare reduse.
Zilnic sunt organizate activităţi sportive,
pescuit, concursuri.
• Tabăra de pictură și sculptură „Nicolae
Steinhardt” din Câmpeni. Această tabără
a fost inaugurată în anul 2011 şi are o
capacitate de 20 locuri/serie.
• Tabăra de sculptură tradițională de la
Năieni. În localitatea buzoiană Năieni,
Fundaţia organizează anual tabere cu
tineri doritori să înveţe arta cioplitului
în piatră sub îndrumarea unor artişti
renumiţi. Creaţiile tinerilor, realizate în
timpul şederii la Năieni, îmbogăţesc
tezaurul artistic al acestei tabere. Tot în
Năieni, Fundaţia a amenajat şi o ,,Casă
de creaţie literară” pentru afirmarea
tinerilor cu talent literar. Centrul cultural este dotat cu o vastă bibliotecă.
• Centrul de voluntariat din Câmpeni. Întro clădire veche, cu multe încăperi, Funda-

ţia a amenajat un ,,centru de voluntariat”,
unde tinerii sunt instruiţi în domeniul
voluntariatului atât teoretic, cât şi practic,
de unde sunt selectaţi ulterior pentru a
lucra în cadrul proiectelor de asistenţă
socială ale organizaţiei. Anual, centrul
oferă pregătire pentru peste 100 de tineri
din România şi din alte ţări europene.
• Cantina Socială. Este primul proiect
social al Fundaţiei. A luat fiinţă în anul
1993 şi are o capacitate de 100 de locuri.
La această cantină servesc masa elevii de
la Centrul de zi ,,Sfântul Sava” din Buzău, persoanele de la ,,Centrul de
violenţă în familie” din Buzău, elevii
Şcolii de arte şi meserii, dar şi alte
persoane defavorizate. Personalul cantinei este format exclusiv din voluntari.
• Centrul de urgenţă „Violenţa în familie”.
A luat fiinţă în anul 2005, la Buzău, şi
are o capacitate de 8 locuri. Victimele
violenţei familiale, găzduite în acest
centru, primesc consiliere spirituală,
juridică şi medicală. La plecare primesc
şi un ajutor material.
• Aşezămintele pentru bătrâni din Câmpeni, Pietroasele (Ulmeni), Năieni.
- Căminul de bătrâni de la Câmpeni
funcţionează în fosta clădire a Primăriei din localitate din anul 1995 şi are
o capacitate de 40 de locuri. În cadrul
centrului sunt găzduite femei bătrâne,
abandonate de familii, care sunt îngrijite de tineri ce au fost nevoiţi să
părăsească centrele de plasament la
împlinirea vârstei de 18 ani. Are şi o
biserică cu hramul ,,Acoperământul
Maicii Domnului”.
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2012
- Căminul de bătrâni de la Pietroasele
(Ulmeni) a luat fiinţă în anul 2007 şi
are o capacitate de 20 de locuri.
Beneficiarii sunt doar bărbaţi defavorizaţi din punct de vedere social. Pe lângă aceşti bătrâni, sunt găzduiţi şi patru
tineri proveniţi de la orfelinat, care ajută
la treburile gospodăreşti. Pe lângă acest
cămin funcţionează o microfermă agricolă, care asigură o parte din produsele
alimentare necesare la pregătirea mesei.
Are o capelă cu hramul ,,Sfântul Mucenic Haralambie”.

- Căminul de bătrâni de la Năieni a luat
fiinţă în 2011 şi are o capacitate de 20
de locuri. Beneficiarii sunt femei defavorizate social. Căminul a fost amenajat
într-o fostă clădire a Cooperativei
Agricole de Producţie, din timpul regimului comunist. Bătrânelor li se oferă
posibilitatea să lucreze la confecţionarea
de produse tradiţionale din lână, dar
numai în funcţie de puterea de muncă
a fiecăreia.
Alte proiecte ale Fundaþiei:
• Microferma agricolă „Sf. Sava”;
• Muzeul „Sf. Sava”;
• Institutul Ortodox Român de Ştiinţe
Creaţioniste;
• Biblioteca de carte religioasă „Dionisie
Romano”;
• Grădina zoologică;
• Editura Sf. Sava.
Servicii acreditate:
• Centrul de urgenţă „Violenţa în familie”;
• Centrul de zi pentru copii „Sf. Sava de
la Buzău”;
• Aşezămintele pentru bătrâni de la
Câmpeni, Ulmeni, Năieni (jud. Buzău).
Arie de acþiune: judeţele Buzău,
Tulcea, Prahova, Republica Moldova
Buget: 893.453 lei
Parteneriate:
• Avicola Buzău
• Ginar Prod Panif
• Cris Tim România
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• ACCA România
• COS
• Ariston România

Aºezãmântul pentru persoane
vârstnice, localitatea Nãieni
Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul
2010, Fundaţia Sfântul Sava a înființat un
așezământ social în comuna Năieni,
județul Buzău. Acest așezământ are ca
scop îngrijirea bătrânilor proveniţi din
familii cu posibilităţi materiale reduse.
Aşezământul este conceput pe principiul
autogospodăririi şi autofinanţării.
În cadrul Aşezământului pentru bătrâni,
18 bătrâne beneficiază de adăpost, hrană şi
îngrijire personală şi medicală în condiţii
optime.
În această instituție îşi desfăşoară activitatea un asistent social, un medic care face
periodic vizite medicale bătrânilor, o
asistentă medicală, un bucătar şi doi
supraveghetori, în regim de voluntariat.
Asistentul social, angajat în cadrul
Fundaţiei s-a preocupat îndeaproape de
asigurarea calităţii serviciilor. Persoanele
asistate își dedică timpul liber lecturii,
vizionării TV, plimbării în aer liber,
activităţilor de ergoterapie și odihnei.

2 0 1 2

R A P O R T

A N U A L

ASOCIAÞIA FILANTROPICÃ
CREªTIN-ORTODOXÃ
„SFÂNTUL VASILE CEL MARE”
Arhiepiscopia Dunãrii de Jos
www.asociatiasfantulvasile.ro
Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă
„Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi este
o organizaţie nonguvernamentală şi nonprofit, înfiinţată în anul 2001, aflată sub
patronajul Arhiepiscopiei Dunării de Jos,
care implementează programe sociale, filantropice, culturale, educaţionale şi civice, în beneficiul copiilor şi a familiilor
sărace din judeţele Galaţi şi Brăila.
Organizaţia are ca principal obiectiv
combaterea marginalizării sociale, sărăciei,
încurajarea integrării şi dezvoltării persoanei
în comunitate prin îmbunătăţirea calităţii
vieţii. În anul ce a trecut, activitatea Asociaţiei a fost îndreptată spre îmbunătăţirea
calităţii serviciilor sociale prin intermedierea
accesului la cât mai multe activităţi oferite
în parteneriat cu instituţiile locale.
Preºedinte de onoare:
Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Casian
Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos
Preºedinte executiv:
Insp. Pr. Cristian Podaşcă
Membrii echipei: 21 persoane
Voluntari: 7 persoane
Beneficiari: 145 persoane (copii).
Proiecte:
• Centrul Rezidenţial de Fete „Sfântul Vasile
cel Mare”;
• Centrul Multifuncţional de Servicii
Sociale „Speranţa” - pentru prevenirea
abandonului la copii şcolari proveniţi
din familii monoparentale şi/sau sărace;
• Masa bucuriei - distribuirea către cei
nevoiaşi de produse alimentare donate
de Selgros Cash & Carry.

• Agenţia Naţională Împotriva Traficului
de Persoane- Centrul Regional Galaţi
• Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Galaţi
• Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi
• Teatrul „Maria Filotti” Brăila
• Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi

Servicii acreditate:
• Centrul Rezidenţial de Fete „Sfântul
Vasile cel Mare”: găzduire pe perioadă
nedeterminată, educare, socializare şi
petrecerea timpului liber, reintegrare familială şi comunitară;
• Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa”: educare, socializare şi
petrecerea timpului liber, suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică.
Aria de acþiune: judeţele Galaţi şi Brăila.
Buget 743.265 lei
Parteneriate:
• Arhiepiscopia Dunării de Jos
• Primăria Municipiului Galaţi - Consiliul
Local Galaţi
• DGASPC Galaţi
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi
• Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi
• Biblioteca „V. A. Urechia”
• Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Galaţi
w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o
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FUNDAÞIA „EPISCOP MELCHISEDEC”
FILIALA BACÃU
Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului
www.fembacau.ro
Fundaţia „Episcop Melchisedec” – Filiala
Bacău a fost înfiinţată în iulie 2008 de către
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, pentru continuarea operei misionarfilantropice a vrednicului de pomenire
Melchisedec Ştefănescu, Episcopul Romanului (1823-1892) şi dezvoltarea de servicii
sociale pe raza judeţului Bacău.
Misiunea fundaţiei este îndeplinită prin
programe sociale, medicale, comunitare,
educative, culturale, ecologice şi de voluntariat.
Prin programele sale, Fundația își propune
să combată marginalizarea socială, sărăcia şi
suferinţa, să încurajeze dezvoltarea persoanei
umane în comunitate, prin solidaritate şi
angajament social, să lupte împotriva disparităţilor sociale şi pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii și nu în ultimul rând să aplice
cât mai mult din idealurile creştine ale
filantropiei şi comuniunii de iubire.
Preºedinte: Preasfinţitul Părinte
Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Romanului şi Bacăului
Vicepreºedinte:
Pr. Eugen Ciprian Ciuche
Secretar general:
Pr. Marius Iacobeanu
Membrii echipei: 11 persoane
Voluntari: 50 persoane
Beneficiari: 521 persoane
Proiecte:
• Aşezământul Social Filantropic Lazaret
din municipiul Bacău. În cadrul acestui
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aşezământ își au sediul principalele centre de servicii ale Fundației din Bacău.
Alături de acestea funcționează și Centrul pentru Excelenţă în Dezvoltarea
Resurselor Umane C.E.D.R.U. – înfiinţat prin proiectul FORTE, derulat de
Federația Filantropia.
• Centre de zi pentru copii defavorizaţi în
Bacău (două centre), Moineşti, Măgireşti, Măgura, Sascut, Pâncești (Sascut),
Holt. Până în prezent, 150 de copii au
beneficiat zilnic în aceste centre de
servirea unei mese calde, de asistenţă la
efectuarea temelor, programe educative,
socializare, recreere etc.
• Centru de recuperare neuromotorie „Sf.
Vasile cel Mare” Bacău - servicii gratuite
de kinetoterapie şi logopedie pentru
copii cu probleme neuromotorii. Până
în prezent, 98 de copii au beneficiat de
servicii de kinetoterapie şi logopedie.
• Centrul de zi pentru persoane cu autism
„Cosma și Damian” din Bacău, deschis în
2012.
• Centrul de prevenire, evaluare, consiliere
şi informare a persoanelor dependente de
alcool şi alte droguri „Izvorul Tămăduirii”.
• Centrul de consiliere, informare şi sprijin
oferă tuturor beneficiarilor Fundaţiei
ajutoare materiale, financiare, sprijin în
găsirea unui loc de muncă, consiliere,
mediere etc.
• Centrul de Îngrijire la Domiciliu Persoane
Vârstnice „Sf. Gheorghe”, oferă servicii de
îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice din municipiul Bacău;
• Burse şcolare - În parteneriat cu Asociaţia
AXIOS (Franţa), elevii selectați primesc
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burse pe toată perioada anului şcolar, în
valoare totală de 2.650 euro;
• Atelier icoane litografiate „Sf. Ioan
Damaschin”, întreprindere socială în care
se confecționează icoane litografiate și
plastifiate, comercializate în cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Patru
persoane defavorizate social au fost
angajate în cadrul atelierului. Veniturile
obţinute susţin o parte din activităţile
sociale ale Fundaţiei „Episcop
Melchisedec” - Filiala Bacău;
• Parc de joacă pentru copii cu tobogan
gonflabil – întreprindere socială. Din
fondurile obţinute au fost susţinute
activităţi şi programe sociale desfăşurate
de către Fundaţie în municipiul Bacău;
• Masa Bucuriei, ajutoare alimentare pentru 100 de persoane, bisăptămânal, în
parteneriat cu Patriarhia Română, Selgros Cash&Carry Bacău şi ACCA
Ovidenia 2005 Bacău;
• Tineri în slujba aproapelui, proiect
ajutorare a 200 persoane vârstnice, în
parteneriat cu şcoli, licee, colegii şi
diverse instituţii din cuprinsul eparhiei;
• Tabere creştine de vară Constanţa şi
Nemţişor, pentru 120 copii şi tineri cu
situaţie socială precară, în parteneriat cu
Arhiepiscopia Tomisului, respectiv cu
Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Un
program anual, care a ajuns la a VI-a ediţie;
• Un mărţişor pentru suflet, program strângere de fonduri şi activităţi creative aflat la
a 4-a ediție. Beneficiarii campaniei sunt
copiii din centrele de zi ale Fundației;
• „Fii Moş Crăciun. Fă un copil să zâmbească de Crăciun – via Bruxelles,
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Luxemburg, Maastricht”, ediția a VI-a.
Un număr de 450 de copii au primit
daruri personalizate din partea unor
sponsori din străinătate cărora li s-a
prezentat situaţia dificilă pe care o
traversează familiile selectate.
• Atelier de terapie ocupațională, cu stand de
desfacere a produselor lucrate manual în
cadrul unor spații comerciale. Fondurile
rezultate sunt folosite pentru susținerea
proiectelor sociale.
• Ajutor material/financiar permanent pentru
persoane şi familii aflate în situaţie de criză.
Servicii acreditate:
• Centrul de consiliere, informare şi sprijin
Bacău;
• Centrul de zi „Sf. Ioan Botezătorul”;
• Centrul de recuperare neuromotorie „Sf.
Vasile cel Mare” Bacău;
• Centrul de prevenire, evaluare, informare
și consiliere a persoanelor dependente de
alcool și alte droguri „Izvorul Tămăduirii”
Bacău;
• Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentru
Persoane Vârstnice „Sf. Gheorghe”.
Arie de acþiune: jud. Bacău şi o parte
din jud. Neamţ (teritoriul canonic al
Arhiepiscopiei).
Buget: 266.564 lei
Parteneriate:
• Fundația „Episcop Melchisedec” Roman
• DGASPC Bacău
• Asociaţia Părinţilor Copiilor Autişti din
Bacău
• Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Spor-

tului şi Sănătăţii Bacău (secţiile Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională)
• Parohia ortodoxă Lazaret, Bacău
• ACCA Ovidenia 2005, Bacău
• Parohia Măgura II
• Asociația Mutatis Mutandis, Bacău
• Școala cu cls. I-VIII, Sascut
• Școala „Domnița Maria”, Bacău
• Școala cu cls. I-VIII „Emil Brăescu”,
Măgura
• Parohia ortodoxă „Izvorul Tămăduirii”,
Sascut
• Asociația „Izvorul Tămăduirii Născătoarei
de Dumnezeu”
• Parohia Pâncești – Sascut, jud. Bacău
• Primăria Măgura, jud. Bacău
• Primăria Măgirești, jud. Bacău
• Fundația „Urmașii Răzeșilor Găzari de
pe Valea Tazlăului Sărat” Prăjești, com.
Măgirești, jud. Bacău
• Școala cu cls. I-IV, Prăjești

Centrul de zi pentru persoane cu
autism „Sf. Cosma ºi Damian”
Centrul „Sf. Cosma și Damian” a fost
înființat în anul 2012, în condițiile în care
nevoia de servicii specializate pentru recuperarea copiilor diagnosticați cu autism sa constatat a fi tot mai mare în județul
Bacău. Înființarea unui centru de zi cu un
astfel de specific a presupus recrutarea
unei echipe de profesioniști cu experiență
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și oferirea de servicii de specialitate atât
copiilor, cât și familiilor acestora.
Echipa care lucrează aici este formată
din trei terapeuți și un coordonator de
centru, cu experiență în lucrul cu părinții
aflați în acestă situație.
Serviciile oferite în cadrul centrului sunt
următoarele:
• Terapie ABA (singura certificată ca
având rezultate cuantificabile în recuperarea copilului autist)
• Terapie de stimulare senzorială în camera de stimulare senzorială
• Activități educative de grup și socializare
• Terapie cu cai (hipoterapie)
• Consiliere individuală pentru părinți
• Grupuri de suport pentru familiile
copiilor diagnosticați cu autism
Copiii înscriși la centru pot beneficia de
două tipuri de servicii:
• Serviciu tip centru de zi, în care copilul
este implicat în programe de terapie
timp de 4 ore pe zi de luni până vineri.
• Serviciu tip ambulatoriu, în care copilul
face câte o oră de terapie individuală.
În prezent la centrul de zi sunt înscriși
10 copii la grupe și 16 copii la serviciul
ambulatoriu. Până la sfârșitul anului
2012, Centrul a oferit servicii unui număr
de 41 de copii.
Părinților li se oferă posibilitatea să
participe la grupurile de suport organizate
lunar, întâlnind aici atât persoane aflate în
aceeași situație, cât și specialiști din
diverse domenii (psihologi, asistenți
sociali, juriști, preoți etc.).
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ASOCIAÞIA „SFÂNTUL VOIEVOD
ªTEFAN CEL MARE” - HÂRJA
Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului
www.caminharja.ro
Asociaţia „Sfântul Voievod Ştefan cel
Mare” – Hârja este o asociaţie nonguvernamentală cu caracter social–filantropic,
cultural, civic, înfiinţată în anul 2012.
Asociaţia își are sediul în satul Hârja, com.
Oituz, judeţul Bacău. Prin misiunea sa,
asociația își propune să ofere servicii sociale,
medicale, educaţionale, psihologice şi spirituale, de calitate copiilor, cât şi familiilor şi
persoanelor vârstnice aflate în dificultate.
Organizația îşi desfăşoară activitatea în
principal prin intermediul a patru centre
sociale, din care două acreditate. Acestea
oferă îngrijire la domiciliu şi în regim
rezidenţial pentru persoane vârstnice. La
acestea se adaugă două centre de zi pentru
tineri, în curs de acreditare.
Preºedinte: pr. Ilarion Mâță
Vicepreºedinte: Ana Isache
Membrii echipei: 2 persoane
Voluntari: 24 persoane
Beneficiari: 161 persoane, din care:
• 60 vârstnici
• 101 copii
Proiecte
• Centrul Rezidențial de îngrijire a
persoanelor vârstnice – oferă servicii
pentru vârstnici: promovarea relaţiilor
sociale, reintegrare comunitară şi familială, consiliere psihologică, servicii de
îngrijire socio-medicale, găzduire pe
perioadă determinată, asigurarea hranei
şi a suplimentelor nutritive, kinetoterapie, servicii de îngrijire paleativă.
• Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru
vârstnici.
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• Centrul de zi „Sf. Dionisie Exiguul” –
oferă servicii de tip „școală după școală”
pentru copii din comunitate.
• Centrul de creație, artă și tradiție „Sf.
Andrei Apostolul” – un proiect adresat
copiilor pentru redescoperirea valorilor
tradiţionale româneşti prin activităţi
meşteşugăreşti, atelier de creaţie populară, dansuri şi cântece populare, etc.
• Simpozionul Modele de bune practici în
asigurarea de servicii integrate (sociomedicale şi relogioase), oferite de Biserică
persoanelor vârstnice – manifestare care a
avut scopul de a îmbunătăţi calitatea
serviciilor socio-medicale persoanelor
vârstnice instituţionalizate, de a realiza
schimb de bune practici şi de a conştientiza importanţa schimbului de
experienţă şi a comunicării directe fără
scop concurenţial în Centrele rezidenţiale de îngrijire a persoanelor vârstnice.
Servicii acreditate
• Serviciul de îngrijire la domiciliu
• Centrul rezidențial de asistență și îngrijire
socio-medicală a persoanelor vârstnice.

• Cabinet medical individual Dr. Marta
Blenessy
• Centrul Diecezan Caritas Iaşi
• Crucea Roşie
• Asociaţia Anatecor
• Asociaţia „Copii în sânul familiei” Hârja
• Centrul de Tineret şi Voluntariat
Onestin din Oneşti
• Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
Oneşti
• Colegiul Naţional „Grigore Moisil”
Oneşti
• Şcoala cu Clasele I-VIII „Ghiţă Mocanu” Oneşti
• Şcoala Ferăstrău-Oituz şi Grădiniţa
Poiana Sărată
• Spitalul Wittenberh din Germania
• SC Creştina Medicală Munposan SRL
Bucureşti
• Fundaţia Naţională de Caritate „Sf.
Maria” Bucureşti
• Yana Charitable Foundation Bacău
• Fundaţia „Viața pro Vita” Bucureşti
• RO MEDICA Roman

Aria de acþiune:
județele Bacău, Neamț, Iași și Botoșani.
Buget: 33.000 lei
Parteneri:
• Consiliul Judeţean Bacău
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului Bacău
• Consiliul Local Oituz
• Direcţia de Asistenţă Socială Oneşti
• Consiliul Local Oneşti
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Centrul rezidenþial de asistenþã ºi
îngrijire socio-medicalã a
persoanelor vârstnice
Cunoscut și sub numele de Căminul de
bătrâni de la Parohia Hârja, Centrul
funcționează încă din anul 2006, cu
binecuvântarea și sprijinul Arhiepiscopiei
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Romanului și Bacăului. Din anul 2012,
administrarea Centrului a fost preluată de
nou înființata Asociație „Sf. Ștefan cel
Mare și Sfânt” din localitate.
Scopul proiectului este asigurarea pentru
beneficiari a unei bătrâneţi demne şi
sigure, prin crearea unei atmosfere familiale, asigurarea şi garantarea unui standard de viaţă care să corespundă nevoilor
celor vârstnici, socializarea persoanelor de
vârsta a treia, respectarea intimităţii şi
confidenţialităţii în procesul de asistare,
dezvoltarea unei relaţii bazate pe încredere
şi acceptare.
În cadrul centrului, celor vârstnici li se
oferă servicii precum îngrijire şi supraveghere medicală, promovarea relaţiilor
sociale, consilierea psihologică, găzduire
pe o perioadă nedeterminată, kinetoterapie, îngrijire paleativă, asistență religiosspirituală, organizarea şi asigurarea unui
regim raţional de viaţă, în vederea
evoluţiei normale a bătrânilor, asigurarea
unei alimentaţii corecte şi individualizate,
acordarea primului ajutor şi de îngrijiri
medicale necesare în caz de îmbolnăvire,
transportul la unităţile spitaliceşti cu
ambulanţa proprie.
Bătrânii beneficiază periodic de un
control medical, iar rezultatele sunt consemnate în fişa de evidență. Aşezământul
are un contract de colaborare cu un medic
ce efectuează controlul medical zilnic şi în
situaţii de urgenţă, cât şi cu un medic
neurolog din cadrul Spitalului municipal
Oneşti, cu un psiholog şi un asistent social.
Camerele în care locuiesc bătrânii au 24 locuri și sunt dotate cu aer condiționat,
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căldură, apă caldă permanentă, televizor.
Centrul are în dotare și o cantină, unde se
oferă mesele zilnice pentru beneficiari. De
asemenea, există un cabinet medical, dotat cu aparatură medicală de urgenţă,
unde bătrânii pot fi consultaţi de medicul
generalist al Aşezământului şi de medicii
de specialitate, voluntari, de la Spitalul
Municipal Oneşti. Centrul deţine o ambulanţă, dotată pentru a oferi un tranport
în siguranţă, cu aparatură medicală de
prim ajutor, tub de oxigen, ventilaţie,
defibrilator, pentru ca beneficiarul să
ajungă cu bine la primul spital de urgenţă.
Din cauza numărului mare de cereri de
admitere în cămin, Asociația a pus la
punct un proiect de extindere a actualului
așezământ. Este vorba de construcția unei
clădiri cu trei nivele, care va putea oferi
cazare pentru 80 de persoane, în condiții
foarte bune. De asemenea, noua clădire va
găzdui un club de zi, sala de recuperare,
sala de fizioterapie, atelierul de terapie
ocupațională și biblioteca.

2012
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ASOCIAÞIA
„FILANTROPIA ORADEA”
Episcopia Oradiei
www.filantropiaoradea.ro
Asociaţia „Filantropia Oradea” este organizaţia nonguvernamentală care acţionează
în domeniul social, sub patronajul Episcopiei Oradiei. Ea funcţionează din anul
2009, cu binecuvântarea Preasfinţitului
Sofronie, Episcopul Oradiei. În cursul
anului 2011, activitatea organizaţiei s-a
extins la nivelul judeţului Bihor prin
deschiderea a 8 filiale.
Asociaţia 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.
Cu sprijinul Episcopiei Oradiei, organizaţia a iniţiat în ultimii ani o serie de
acţiuni care vin în ajutorul celor suferinzi
de scleroză multiplă.
Preºedinte:
Pr. consilier Laurenţiu Lazăr
Membrii echipei: 45 persoane
Voluntari: 210 persoane
Beneficiari: 890 persoane, dintre care:
• 60 în regim rezidențial
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• 100 - centru de zi și asistență la domiciliu
• 30 copii (servicii tip nurtury)
• 500 în programul Masa Bucuriei
• 200 în programele cu ajutoare de
Crăciun și de Paști
Proiecte:
• Stagiu de voluntariat european - voluntari ai asociaţiei au beneficiat de un
stagiu de voluntariat în localitatea
Peniche (Portugalia), unde au participat
la activităţi interculturale educative
pentru copiii şi tinerii din comunitate.
• Centrul de nurtury din Girișu de Criș.
• Biroul Unic fix şi mobil pentru angajarea
persoanelor cu dizabilităţi din Oradea proiect în parteneriat cu Organizaţia
Naţională a Persoanelor cu Handicap
din România, care se adresează persoanelor cu dizabilități din regiune care
sunt în căutarea unui loc de muncă.
Acestora li se oferă servicii de informare
şi consiliere, servicii de mediere a muncii
pe piaţa internă, precum şi servicii sociale (informare şi orientare, consiliere
socială, integrare profesională, sprijin şi
orientare pentru integrarea, readaptarea
şi reeducarea profesională).
• „De Crăciun, adoptă un suflet”, ediția a
IV-a - proiectul este menit să vină în
sprijinul comunităţii, implicând credincioşi, societăţi comerciale, organizaţii,
colaboratori şi parteneri din cuprinsul
eparhiei Oradiei, într-un demers de
promovare a valorilor creştin-ortodoxe.
Peste 500 de copii, persoane cu dizabilităţi şi membrii ai familiilor aflate în
dificultate au primit ajutor sub formă de
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alimente, îmbrăcăminte, jucării şi
bunuri de folosinţă personală, dar şi
sponsorizări în bani pentru centrele
beneficiare ale proiectului.
• „De Paști, adoptă un suflet” - program de
propovăduire a milei creştine şi a spiritului filantropic, menit să vină în sprijinul comunităţii. Copii și persoane
aflate în dificultate au primit alimente,
jucării și alte bunuri de folosință personală.
• Bursa Filantropia. Programul vizează
sprijinirea financiară a elevilor sau
studenților cu rezultate școlare bune, dar
care au posibilități materiale reduse.
• Tabără internațională pentru tineri cu
oportunități scăzute - inițiativă pentru
integrarea socială a tinerilor cu dizabilități, dar și a celor cu oportunități
scăzute. Tabăra a avut loc la Sevastopol,
în Ucraina, unde asociația a trimis 6
tineri.
• Instruirea asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav - centrul de
resurse al Asociației a organizat un curs
destinat asistenților personali implicați
în îngrijirea și protecția persoanelor cu
handicap. La curs au participat 60 de
persoane din județul Bihor.
• Activități de integrare socială a tinerilor
cu dizabilități - program inițiat de Biroul
de asistență socială a Asociației Filantropia Oradea, la care au participat 40
de tineri cu dizabilități.
• Biblioteca SM - inițiativă în cadrul
Centrului de Servicii Sociale din Oradea, pentru informarea celor afectați de
scleroza multiplă.
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• Centrul de Informare și Consiliere pentru
Cetățeni Străini (Resortisanți ai Țărilor
Terțe în România) - inițiativă realizată în
parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației. Centrul sprijină integrarea socială, economică și culturală a
cetățenilor străini în societatea românească.
• Centrul de servicii sociale „Acoperământul
Maicii Domnului” din Oradea - servicii
pentru persoanele cu dizabilități, în special celor afectate de scleroza multiplă.
• Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Bratca „Sf. Haralambie” - program de protecție socială a
persoanelor cu handicap grav. Centrul
are, din 2012, și o fermă pentru activități de terapie ocupațională destinată
beneficiarilorcen trului.
• Campanie de susținere a copiilor afectați
de cancer - strângere de fonduri în
ajutorul unui copil afectat de cancer care
trebuie să primească tratament în
străinătate.
Servicii acreditate:
• Cămin pentru persoane vârstnice;
• Centrul de recuperare şi reabilitare a
persoanelor cu handicap;
• Formare profesională continuă, pentru
specializarea competențe civice –
managementul serviciilor sociale.
• Formare profesională continuă, pentru
specializarea de Asistent personal pentru
persoane cu handicap grav (Autorizare).
Arie de acþiune: judeţul Bihor

Filiale: 8 („Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” - Oradea, Beiuș, Girișul de
Criș, Centrul de Recuperare și Reabilitare
Bratca, Nucet, Tinăud, Abrămuț,
Husasău de Tinca)
Buget: 1.503.239 lei

Centrul de servicii sociale
„Acoperãmântul Maicii
Domnului” din Oradea
Centrul este destinat persoanelor cu
diferite dizabilităţi, în special celor afectate
de scleroză multiplă, aflat sub ocrotirea
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei,
prin Asociaţia Filantropia Oradea. Acest
așezământ a fost sfinţit şi inaugurat în 16
noiembrie 2012, de către Preasfinţitul
Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.
Centrul de servicii sociale „Acoperământul Maicii Domnului” din Oradea, a
deservit până în anul 2011 un număr de
50 de persoane cu scleroză multiplă, din
cele peste 500 diagnosticate cu această
boală din judeţul Bihor, oferind servicii de
informare şi consiliere, de kinetoterapie şi
fizioterapie, ergoterapie, psihoterapie şi
socializare. Centrul are în dotare şi o
ambulanţă, pentru asistenţă la domiciliu.
Centrul de scleroză multiplă din Oradea
a luat fiinţă în anul 1993. De la început,
acesta a funcţionat în clădirea în care se
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află şi astăzi, diversificându-şi serviciile de
la un an la altul. Odată cu înfiinţarea
Asociaţiei Filantropia Oradea, în anul
2009, Centrul de scleroză multiplă a
devenit parte integrantă a Asociaţiei
Filantropia Oradea. Din anul 2011
clădirea centrului a intrat în ample lucrări
de reconstrucţie, reabilitare, renovare şi
modernizare, lucrări finalizate în toamna
anului trecut.
În urma reabilitării, baza materială a
centrului s-a înnoit complet, iar cele 5
cadre medicale specializate care asigură
tratamentele pentru cei bolnavi au de
acum spaţiul şi dotările necesare pentru
un act medical de înaltă calitate. Astfel,
numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi
poate creşte până la 90 de persoane.
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ASOCIAÞIA SOCIO-CULTURALÃ
„MATEI BASARAB”
Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor
www.ascmb.ro
Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” a fost înfiinţată în anul 2002, ca
organizaţie nonguvernamentală aflată sub
patronajul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, la iniţiativa vrednicului de pomenire
Preasfinţitul Episcop Damaschin. Asociaţia are caracter creştin, social şi cultural,
având ca scop ajutorarea persoanelor
aflate în dificultate.
Organizaţia desfăşoară activităţi în sprijinul următoarelor categorii: copii, persoane
în vârstă, persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă, persoane cu handicap, persoane
sau familii cu posibilităţi materiale reduse,
bolnavi, refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi
familiile acestora.
Asociaţia îşi propune dezvoltarea unui
sistem integrat de asistenţă şi servicii sociale care să ofere soluţii adecvate pentru
ajutorarea celor în nevoie prin oferirea de
servicii directe şi prin dezvoltarea unei
reţele de sprijin.
Preºedinte de onoare: Preasfinţitul
Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi
Călăraşilor
Director executiv: Pr. consilier DanielGeorge Sturzoiu
Voluntari: 30 persoane
Beneficiari: 203 persoane, dintre care:
• familii aflate în dificultate - 30
• copii – 76
• absolvenți ai cursurilor de formare - 27
Proiecte:
• Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru
Părinţi şi Copii, înfiinţat în 2006, funcţionează în clădirea Centrului Socio-Cul-
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tural „Episcopul Damaschin” şi oferă
servicii de identificare a nevoilor,
evaluare, consiliere, sprijin emoţional şi
sprijin de urgenţă pentru copiii și
părinții acestora, aflaţi în dificultate.
• Centrul de Educaţie Permanentă, oferă
programe de formare profesională acreditate în ocupațiile de lucrător social,
animator socio-educativ și manager de
proiect.
• Dăruind vei dobândi. Implementat din
2009 în parteneriat cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor şi instituţii de învăţământ preuniversitar din Ialomiţa,
proiectul oferă an de an sprijin pentru
familii şi copii aflaţi în situaţii de
dificultate.
Servicii acreditate ºi autorizate:
• Centrul de consiliere şi sprijin pentru
părinţi şi copii;
• Centrul de Educaţie Permanentă;
• Program de formare profesională pentru
calificarea de Lucrător social;
• Program de formare profesională pentru
ocupaţia de Manager;
• Program de formare profesională pentru
ocupaţia de Animator social.
Arie de acþiune: judeţele Ialomiţa şi
Călăraşi
Buget: 112.183 lei
Parteneriate:
• Episcopia Sloboziei și Călărașilor;
• Primăria Slobozia;
• Direcția Generală de Asistență Socială și
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Protecția Copilului Ialomița;
• Consiliul Județean al Persoanelor
Vârstnice Ialomița;
• Penitenciarul Slobozia;
• Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul
Ioan Gură de Aur”;
• Serviciul de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Ialomița;
• Colegiul Național „Mihai Viteazul”
Slobozia;
• Liceul Pedagogic „Matei Basarab”
Slobozia;
• Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia;
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ASOCIAÞIA
„FILANTROPIA SEVERIN”
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
www.filantropiaseverin.ro
Asociația „Filantropia Severin” este o
organizaţie nonguvernamentală creştinortodoxă, de asistenţă socială şi filantropică, care funcţionează din anul 2004
sub patronajul Episcopiei Severinului şi
Strehaiei. Organizaţia oferă asistenţă
socială şi filantropică pliată pe nevoile
copiilor, tinerilor, bătrânilor precum şi ale
altor categorii de persoane aflate în
dificultate.
Preºedinte: Pr. George Daniel Achim
Director executiv:
Pr. consilier George Smeu
Directori de programe: Pr. Daniel
Săvescu, Pr. Stelian Corcoveanu
Voluntari: 30 persoane
Beneficiari: 244 persoane, din care:
• copii - 150
• persoane vârstnice - 27
• persoane cu dizabilităţi - 35
• victime ale violenței domestice - 1
• adulți în dificultate - 31.
Proiecte
• Dăruieşte bucurie!, campanie de strângere de fonduri, derulată cu ocazia
sărbătorii Nașterii Domnului, cu scopul
de a dezvolta spiritul filantropic în
rândul populaţiei din municipiului
Drobeta Turnu Severin;
• Atelier de icoane, o întreprindere socială
înfiinţată în 2011, în cadrul proiectului
„Întreprinderi sociale pentru incluziune
socială”, derulat de Federaţia Filantropia;
Activitatea întreprinderii se derulează şi
în prezent, având 4 angajaţi, din rândul
persoanelor cu situaţie socială dificilă, iar

fondurile obţinute din vânzarea produselor finanţează o parte din activităţile
Asociaţiei;
• De la inimă la inimă, spectacol susţinut
de copiii aflaţi în centrele DGASPC
Mehedinţi şi copiii de la şcolile din
nordul judeţului Mehedinţi. La finalul
acestui eveniment, au fost împărţite
cadouri copiilor şi tuturor celor care au
participat la spectacol;
• Centru-resursă pentru voluntari în Drobeta Turnu Severin, proiect ce urmăreşte
creşterea gradului de implicare a tinerilor
în activităţi de voluntariat;
• Campania „2% îl dai tu, restul îl facem
noi”, scopul acestei campanii a fost conştientizarea mehedinţenilor cu privire la
reglementările Codului Fiscal, care
permite direcţionarea a 2% din
impozitul pe venit către ONG-uri;
• Hristos, Prietenul copiilor. Cu ocazia Zilei
Internaţionale a Copilului, elevii școlii
din satul Cerneţi au primit 110 pachetecadouri, conţinând alimente şi reviste
pentru copii. Copiii au vizionat și un
film educativ despre Biserică şi au fost
sensibilizaţi cu privire la importanţa
participării la slujbele religioase şi la
trăirea unei vieţi creştine, atât în familie,
cât şi în şcoală şi în societate.
• Copiii în suferinţă, strigă ajutor! Campanie organizată pentru ajutorarea a
patru copii din judeţul Mehedinţi, bolnavi de tetrapareză şi cu situaţie materială precară, cu vârste cuprinse între
7-10 ani. Beneficiarii acestei campanii
au primit ajutoare financiare pentru
achiziţionare de medicamente, ajutoare

materiale (alimente şi haine) şi materiale
de construcţii.
• Fabrica de lumânări „Făclia credinței”, în
localitatea Cerneți – întreprindere socială pentru producerea lumânărilor
• Centrul de servicii socio-educaționale „Sf.
Veronica” din Drobeta - Turnu Severin.
Servicii acreditate:
• consiliere socială
• sprijin de urgență în vederea reducerii
efectelor situațiilor de criză
• asistență socială și îngrijire
• suport emoțional și după caz, consiliere
psihologică
• asistență paleativă
• transport
• cantină socială
Aria de acþiune: județul Mehedinți.
Buget: 145.884,50 lei
Parteneriate:
• Hospice „Casa Speranței” – București
• Asociația Română de Consiliere și
Sprijin – Drobeta Tr. Severin
• Centrul Național de Voluntariat din
Cluj Napoca;
• CEED – România (Centru pentru
Educație Economică și Dezvoltare)
• DGASPC Mehedinți
• Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Mehedinți
• Ambasada S.U.A. la București
• Inspectoratul de Poliție al Județului
Mehedinți
• Penitenciarul Drobeta - Turnu Severin
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„Avem bucuria să fi finanțat deja trei, și al patrulea proiect să înceapă în curând, într-o colaborare
extraordinară cu Filantropia Severin, unde sunt oameni extraordinari de devotați și care reușesc să stârnească
tinerii să se implice de bună voie, deci să fie voluntari (...) Suntem bucuroși că există o receptivitate la nivelul
organizației Filantropia Severin față de ajutorarea aproapelui, față de implicarea în comunitate, apelând și la
modele de genul american, unde voluntariatul este aproape a doua natură a americanului (...) Cu mare plăcere
remarc faptul că proiectele pe care noi le-am inițiat, au continuitate”.
Mihaela Paraschivescu, Ofițer de grant, Centrul Cultural American, Ambasada Statelor Unite ale Americii din România,
vorbind despre proiectul „Centru informațional pentru persoanele cu deficiență de vedere Didim cel Orb din DrobetaTurnu Severin”

Centrul de servicii
socio-educaþionale „Sf. Veronica”
Asociația Filantropia Severin se pregătește
să inaugureze în Drobeta - Turnu Severin
un Centru pentru copiii pre/școlari, care să
furnizeze mai multe tipuri de servicii.
Dimineața, Centrul oferă gratuit servicii de
masă şi activităţi educaţionale pentru copiii
cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, proveniţi
din familii nevoiaşe. În a doua parte a zilei,
Centrul oferă, contra cost, pentru elevii de
vârsta şcolară mică (clasele I-IV) o gamă
variată de servicii în regim after-school:
pregătirea temelor, terapie logopedică,
învăţarea/exersarea limbii engleze, activităţi
de educaţie non-formală (leadership, lucru
în echipă, voluntariat, dezvoltare pesonală),
consiliere psiho-pedagogică, posibilitatea
de a servi masa după activităţile de la
şcoală, activităţi sportive şi artistice şi,
opţional, transportul de la şcoală la locaţia
instituţiei.
Copiilor proveniți din familiile sărace li
se vor asigura două mese, costurile fiind
suportate de către Asociația Filantropia
Severin și parțial, prin produse, de către
Carrefour România, cu care a fost încheiat
un contract de colaborare. Acești copii
preșcolari vor fi implicați în diverse
programe educative, de socializare și
relaxare, desfășurate de către persoane
calificate (educatori).
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Realizarea și implementarea programelor
educative vor fi externalizate către o firmă
particulară cu experiență în domeniu,
formată din cadre didactice, care vor crea
și vor desfășura cu copiii diverse activități
educative, adaptate vârstei și dezvoltării
lor psiho-somatice. Scopul acestor
activități este acela de a dezvolta armonios
copiii, împletind educația laică cu cea
religios morală.
Centrul de servicii socio-educaționale
poate primi un număr de 16 copii, cazuri
sociale, și 10 copii din clasele I-IV, având
personal de specialitate (educatori,
psiholog, asistent social, asistent medical)
și beneficiind de dotări moderne. De
asemenea, instituția dispune de materiale
și instrumente didactice.
Proiectul va demara la începutul anului
2013 și este finanțat din fondurile proprii
ale Asociației Filantropia Severin.
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ASOCIAÞIA
„LETCA NOUÃ”
Episcopia Giurgiului
Înfiinţată în anul 2006, Asociaţia „Letca
Nouă” este o organizaţie nonguvernamentală, activă în domeniul social, care
funcţionează cu binecuvântarea Episcopiei Giurgiului. Printre obiectivele programelor sociale iniţiate şi derulate de asociaţie
se numără înfiinţarea de noi instituţii
sociale ca alternative la serviciile de asistenţă pentru persoanele defavorizate care
nu sunt cuprinse în sistemul asistenţei
sociale de stat, precum şi prevenirea
instituţionalizării copiilor din familii cu
risc social şi a bătrânilor singuri.
Preºedinte: Preasfinţitul Părinte
Ambrozie, Episcopul Giurgiului
Director:
Pr. consilier Edmond Nicolae Popa
Membrii echipei: 12 persoane
Voluntari: 50 persoane
Beneficiari: 500 persoane
Proiecte:
• „Solidari cu cei aflaţi în suferinţă” –
program desfăşurat în perioada 15
ianuarie – 29 februarie. Beneficiarii acestuia au fost persoanele afectate de
căderile masive de zăpadă din 13 localități ale județului Giurgiu.
• „Cu Hristos în spital” – program destinat
bolnavilor internaţi în instituţiile medicale din întreg judeţul Giurgiu. Astfel,
au fost vizitate Spitalul Orăşenesc
Bolintin-Vale, Spitalul de Neuropsihiatrie din Vadu Lat, Spitalul de Pneumoftiziologie „Izvoru” din Vânătorii Mici.
• „Cu Hristos în temniţă” - program adresat persoanelor private de libertate aflate

în Penitenciarul de Maximă siguranţă
din Giurgiu.
• „Cu Hristos în Şcoală” - proiect adresat
unui număr de 300 de copii aflaţi în
Casele de tip familial din oraşul Giurgiu.
• „Alături de copiii instituţionalizaţi”- program pentru cei 115 copii cu dizabilităţi
de la Şcoala specială din Giurgiu.
• „Şi ei sunt ai noştri” – proiect în beneficiul
persoanelor vârstnice internate în Centrele socio-medicale din localităţile
Singureni, Mironeşti şi Mogoşeşti.
• „Sprijin pentru Viaţă” – prin acest program a fost acordat sprijin material și
spiritual pentru persoanele infectate cu
virusul HIV din jud. Giurgiu.
În cadrul acestor programe, beneficiarii
au primit, după caz, îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente, dulciuri, fructe, medicamente, materiale didactice, jucării,
calculatoare, obiecte de mobilier, icoane
şi cărţi de rugăciune.
Pe lângă aceste programe sociale,
Asociația Letca Nouă a organizat diverse
acţiuni în perioadele premergătoare praznicelor Învierii Domnului şi al Naşterii
Domnului. În cadrul acestora, beneficiarii
aşezămintelor sociale de copii, de bătrâni,
de mame şi copii victime ale violenţei în
familie, de familii sărace cu mulţi copii au
primit daruri constând în special din
îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente, dulciuri, fructe, materiale didactice, jucării,
icoane şi cărţi de rugăciune.

copiilor, victime ale violenţei în familie.
Arie de acþiune: judeţul Giurgiu
Buget: 160.500 lei
Parteneriate:
• DGASPC Giurgiu
• Penitenciarul de maximă siguranță din
Giurgiu
• Inspectoratul Școlar Giurgiu

Servicii acreditate:
• Centrul cu modul de tip familial;
• Centrul de recuperare a mamelor şi
w w w . f e d e r a t i a - f i l a n t r o p i a . r o
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ASOCIAÞIA „FILANTROPIA
POROLISSUM”
Episcopia Sãlajului
www.filantropiaporolissum.wordpress.com
Asociaţia „Filantropia Porolissum” a fost
înfiinţată la iniţiativa Preasfințitului Petroniu, Episcopul Sălajului, în anul 2009.
Organizaţia nonguvernamentală, aflată sub
patronajul Episcopiei Sălajului, are ca
obiectiv principal ajutorarea persoanelor şi
a familiilor aflate în situaţii de risc social.
Filantropia Porolissum a devenit membru
al Federaţiei Filantropia în 2010. Este
acreditată pentru servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice și
pentru servicii de informare, consiliere și
suport pentru persoane aflate în situații de
risc social. Din anul 2010 furnizează
servicii sociale prin Centrul de Consiliere
„Sf. Nicolae”, centru care se adresează
dependenților de alcool, droguri și jocuri
de noroc.
Preºedinte: Pr. Claudiu Nechita
Vicepreºedinte:
Pr. consilier Alexandru Horvat
Membrii echipei: 1 persoane
Voluntari: 34 persoane
Beneficiari: 186 persoane, din care:
• copii - 35
• vârstnici - 23
• dependenți alcool/droguri – 46
• persoane cu dizabilități – 3
• deținuți - 2
• victime ale violenței domestice – 15
• adulți în dificultate - 62.
Proiecte:
• Colind şi dar din suflet de copil, acțiune
social-filantropică prin intermediul
căreia 200 pachete-cadou au fost
împărţite copiilor prezenţi la Concertul
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de colinde, organizat de asociație în
parteneriat cu Primăria comunei Creaca,
Parohia Ortodoxă Creaca și Şcoala
„Marcus Aurelius” Creaca.
• Un înger pentru fiecare, proiect pentru
editarea unei cărţi de colinde vechi.
Fondurile obținute din vânzarea cărții au
fost destinate în exclusivitate susținerii
financiare a elevilor seminarişti proveniți
din familii cu posibilități financiare
reduse.
• Eco Mărţişorul. Printr-un parteneriat cu
Liceul de Artă „Ioan Sima”, a fost
realizată o campanie de strângere de
fonduri în vederea constituirii unui fond
de burse pentru elevii buni la învățătură,
dar cu posibilități financiare reduse.
• Citeşte, Priveşte şi Dăruieşte, eveniment
caritabil prilejuit de lansarea de carte
Dresura de lei a Ioanei Revnic şi de
vernisajul expoziţiei Interviuri literare în
imagini, a Ștefaniei Nechita. Fondurile
obținute din vânzarea cărții și a
lucrărilor grafice au fost orientate înspre
elevii Liceului Ortodox „Sf. Nicolae” –
Zalău, care au rezultate foarte bune la
învățătură, dar dispun de posibilități
materiale reduse;
• Rugă pentru Părinţi, proiect în cadrul
căruia elevii din trupa Seminaria a
Liceului Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău,
alături de cei ai Liceului de Artă din
aceeaşi localitate, au susţinut un
program artistic, pe scena Casei de
Cultura a Municipiului Zalău. Acţiunea
a fost destinată pentru ajutorarea
părinţilor şi bunicilor bolnavi și singuri,
aflaţi în nevoi şi lipsuri.
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• Lumina Lui Hristos luminează tuturor!,
proiect prin care s-a realizat punerea în
scenă a piesei de teatru „Un Înger pentru
fiecare” a Prof. Claudiu Boia, de către
trupa Seminaria a Liceului Ortodox „Sf.
Nicolae”, pentru strângere de fonduri în
beneficiul tinerilor defavorizați social.
• Ajutor pentru familiile sărace, proiect cu
caracter permanent prin care au fost
ajutate cu alimente, îmbrăcăminte şi
încălţăminte, comunităţile de etnie
rromă din parohiile Lompirt, Voevodeni, Drag, Agrij, Derşida, Meseşenii de
Jos şi Creaca.
• Centrul de Consiliere şi informare „Sf.
Nicolae” – Zalău, consiliere pentru
persoanele dependente de alcool, jocuri
de noroc şi droguri.
• Tu poţi schimba ceva, tu poţi schimba o
viaţă!, proiect permanent prin care se
asigură burse de studiu pentru 5 elevi cu
rezultate bune la învățătură, proveniţi
din familii cu risc social.
• Primeşte o rază de bunatate din inima
unui bătrân! - proiect realizat în
parteneriat cu Liceului Teologic Sf.
Nicolae din Zalău, în care au fost
implicaţi 7 elevi, care au vizitat persoanele vârstnice bolnave, au împărţit
pachete cu alimente, şi au secondat
îngrijitorii la domiciliu în activităţile de
îngrijire a celor bolnavi.
• Icoana, bucuria celor bonavi - proiect
socio-educativ realizat printr-un parteneriat între Episcopia Sălajului, Liceul
de Arta „Ioan Sima” din Zalău, Spitalul
de Urgenţă Zalău şi Asociaţia Filantropia
Porolissum. Elevi ai Şcolii de Artă au
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pictat icoane pe sticlă ce au fost oferite
bolnavilor aflaţi în suferinţe din Spitalul
de Urgenţă, împreună cu un recital de
cântece cu caracter religios.
• Fulgi de speranţă - eveniment cultural de
strângere de fonduri în beneficiul a 10
elevi cu posibilități materiale reduse ai
Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din
Zalău.
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 acþiune: judeţul Sălaj
Buget: 16.840 lei
Parteneriate:
• Consiliul Judeţean Sălaj
• Direcţia Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sălaj
• Serviciul de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Sălaj
• Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială
Sălaj
• Spitalul Judeţean de Urgenţă Sălaj
• Direcţia
de
Asistenţă
Socială
Comunitară Zalău
• Asociaţia Surzilor din România
• Asociaţia Nevăzătorilor
• Liga Tineretului Creşin Ortodox Filiala
Zalău
• Crucea Roşie Sălaj
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Un Înger pentru fiecare
Prin acest proiect social-educativ s-a
realizat susţinerea financiară a tipăririi
unei cărţi, o culegere de vechi colinde
sălăjene, alături de montarea piesei de
teatru „Un Înger pentru fiecare” a prof.
Claudiu Boia. Această piesă de teatru,
care reprezintă o punere în scenă a cărţii
biblice Tobit, a fost interpretată de trupa
Seminaria a Liceului Ortodox „Sf.
Nicolae” din Zalău, pe scenele Casei de
Cultură a Municipiului Zalău, Casei de
Cultură Jibou, Casei Armatei Zalău, Casei
Armatei Șimleul Silvaniei, în perioada
postului Sf. Paști.
Toate fondurile obţinute din editarea
cărţii și din punerea în scenă a piesei de
teatru au fost direcționate către fondul de
burse din care, lunar, au fost acordate
burse pentru 6 elevi eminenţi al liceului,
aflaţi în situaţii de risc social şi 18 burse
ocazionale în preajma marilor sărbători
creştine. Suma colectată în urma acestor
acțiuni a fost de 14.000 lei.
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Cooperare ºi parteneriate între
organizaþiile membre
Cadrul tot mai larg al Federației Filantropia a devenit un spațiu în care organizațiile membre au posibilitatea să lucreze
împreună, să facă schimb de experiență și
de specialiști pentru îmbunătățirea activității lor și să dezvolte proiecte comune în
beneficiul celor aflați în nevoie.
Una din cele mai importante oportunități
de cooperare între organizațiile membre a
fost oferită de proiectul „Împreună pentru
servicii sociale mai bune - Constituirea
capacității organizaționale a unei rețele
naționale de ONG-uri creștine”. În cadrul
acestui proiect este prevăzut un program de
vizite inter-organizaționale pentru schimburi de experiență între organizațiile membre ale Federației, program care a demarat
în ultima parte a anului.
Primul schimb de experiență a fost găzduit de „Asociația Vasiliada” și a avut două
etape. Prima s-a desfășurat între 3-5 decembrie, la ea luând parte organizațiile membre
interesate de îmbunătățirea tehnicilor de
fundraising: Asociația „Filantropia Severin”,
Asociația „Filantropia Oradea”, Fundația
pentru Copii „Sf. Sava” Buzău, Asociația
„Letca Nouă” și Asociația „Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia”. În a doua etapă (6-7
decembrie), oaspeții au avut ocazia să
cunoască îndeaproape activitatea echipelor
din mai multe centre sociale administrate
de „Asociația Vasiliada”: Centrul pentru
Copii „Aripi de Lumină” Craiova, Centrul
pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile” și
Centrul de Informare și Consiliere pentru
Persoane cu Dizabilități „Sf. Ecaterina”.
Al doilea schimb de experiență a fost
găzduit de Asociația „Filantropia Severin”,
la el luând parte două organizații membre:
Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”
și Fundația pentru Copii „Sf. Sava” Buzău.
Echipele organizațiilor oaspete s-au întâlnit
și au schimbat experiențe cu echipele a trei
servicii sociale specifice dezvoltate de Asociația „Filantropia Severin”: Atelierul de
icoane (întreprindere socială), Centrul de
informare pentru persoane cu deficiență de
vedere „Didim cel Orb” din Drobeta–Tur64
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nu Severin și Centrul de informare și comunicare pentru persoanele cu deficiență
de auz și vorbire „Sf. Moise Proorocul”.
Schimburile de experiență între organizații
vor continua și în prima parte a anului
2013, până la finalul proiectului.
Pe lângă proiectele derulate pe cont propriu sau în colaborare cu echipa operațională a Federației Filantropia, pe parcursul
anului trecut organizațiile membre au continuat să creeze și să fructifice oportunitățile
de cooperare între ele, în diverse inițiative
comune:
• Asociația „Filantropia Porolissum” din Zalău și Asociația „Filantropia Oradea” au
pus bazele unui parteneriat pentru deschiderea unui centru de servicii în beneficiul
persoanelor ce suferă de scleroză multiplă
din județul Sălaj. „Filantropia Porolissum„
a solicitat și a primit sprijinul Asociației Filantropice Medical Creștine „Christiana”,
filiala Cluj, pentru dezvoltarea serviciilor
de consiliere în adicții pe plan local.
• Prin contactele inițiate în cadrul proiectelor Federației, Asociația „Filantropia
Severin” a continuat dialogul pentru
schimbul reciproc de expertiză și idei cu
Fundația pentru copii „Sf. Sava” Buzău și
cu Asociația „Filantropia Ortodoxă Sibiu”
pentru dezvoltarea inițiativelor de economie socială proprii. De asemenea, „Filantropia Severin” s-a pregătit pentru
importul de know-how de la Asociația
„Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” pe domeniul asistenței persoanelor cu deficiență
de vedere și de la Asociația Filantropică
Medical-Creștină „Christiana”, filiala Cluj
Napoca, pentru dezvoltarea de servicii de
îngrijire paleativă.
• În anul 2012, Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” din
Galaţi a continuat parteneriatul cu Fundaţia pentru copii „Sf. Sava” Buzău pentru
facilitarea participării copiilor care beneficiază de serviciile asociaţiei la activităţile
desfăşurate în cadrul Campusului din
Bisoca (Buzău), aflat în administrarea
Fundaţiei „Sf. Sava”.
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• Fundația „Episcop Melchisedec” - filiala
Bacău, împreună cu Fundația „Solidaritate și Speranță” din Iași, au dezvoltat un
proiect pentru un Centru rezidențial pentru persoane dependente de alcool și
droguri pentru regiunea Moldovei. Proiectul se află în evaluare.
• Fundaţia „Filantropia Timişoara” alături de
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, și de
Asociaţia „Vasiliada” au continuat cooperarea în cadrul proiectului „Centrele de
Incluziune Socială - oportunitate pentru
facilitarea participanților pe piața muncii
a grupurilor vulnerabile” coordonat de
Institutul pentru Politici Sociale. Proiectul
urmăreşte promovarea de măsuri specifice
pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii
a unui numar de 4.210 de persoane
vulnerabile care se află în risc de excluziune
socială sau sunt deja excluse social.
• În așteptarea deschiderii apelurilor de
proiecte POSDRU și transfrontaliere,
Fundația „Solidaritate și Speranță” din Iași
a inițiat procesul de pregătire a mai multor
proiecte de intervenție socială în parteneriat, pe grupurile țintă aflate în atenția fundației. Partenerii vizați sunt Asociația
„Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, Fundația „Filantropia Timișoara”, Asociația
„Filantropia Severin”, Asociația „Vasiliada”,
Misiunea Socială „Diaconia” și de Fundaţia „Episcop Melchisedec”, filiala Bacău.
• Misiunea Socială „Diaconia” a continuat
și în 2012 parteneriatul cu Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” din Iaşi pentru implementarea proiectului „Cooperarea
transfrontalieră pentru o viaţă fără drog”.
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Datele şi cifrele din tabelele de mai jos
reflectă exerciţiul financiar sintetic al
echipei operaţionale a Federaţiei Filantropia
şi al membrilor Federaţiei, derulat în anul
2012, în vederea implementării activităţilor
şi proiectelor proprii.

Date financiare
pentru anul 2012
FEDERAÞIA FILANTROPIA
Buget Federaþie
Categorie

Suma (lei)

Venituri

11.206.326

Cheltuieli

11.501.271

Venituri

Suma (lei)

Donaţii/cotizaţii

443.004

Buget de stat/bugete locale
Proiecte

0
10.754.101

Financiare

6.627

Vânzări, prestări servicii
Alte venituri

Cheltuieli

Suma (lei)

Beneficiari

5.082.406

Personal

5.898.002

Materii prime/taxe/impozite

272.309

Alte cheltuieli

248.554

0
2.594

Total

11.206.326

Total

11.501.271

Donaþii/cotizaþii

Beneficiari

Proiecte

Personal

Financiare

Materii prime/taxe/impozite

Alte venituri

Alte cheltuieli
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Date financiare
pentru anul 2012
ORGANIZAÞII MEMBRE
Bugete membri
Categorie

Suma (lei)

Venituri

17.949.613

Cheltuieli

17.749.815

Venituri

Suma (lei)

Suma (lei)

Donaţii/cotizaţii

4.891.243

Beneficiari

5.025.802

Buget de stat/bugete locale

5.076.443

Personal

8.720.941

Proiecte

7.577.849

Materii prime/taxe/impozite

1.708.908

Alte cheltuieli

2.294.164

Vânzări, prestări servicii

323.352

Financiare

29.755

Alte venituri

50.971

Total

17.949.613

Total

17.749.815

Donaþii/cotizaþii

Beneficiari

Buget de stat/bugete locale

Personal

Proiecte

Materii prime/taxe/impozite

Financiare
Vânzãri, prestãri servicii
Alte venituri
66

Cheltuieli

F E D E R A Þ I A

F I L A N T R O P I A

Alte cheltuieli
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Finanþatori ºi parteneri ai
Federaþiei Filantropia
FINANÞATORI:
Fondul Social European
http://www.fseromania.ro

Renovabis
http://www.renovabis.de/

PARTENERI:
Patriarhia Românã
http://www.patriarhia.ro
IOCC România
http://www.iocc.ro
Instituto de Formacion
Integral (IFI) http://ifi.com.es
Global Commercium Development
http://www.globalcommercium.com
Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor (ANP)
http://www.anp-just.ro
Ministerul Justiþiei din Italia
http://www.giustizia.it
Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi
Politicilor Sociale din Italia
http://www.lavoro.gov.it
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
Fondazione Giacomo Brodolini
http://www.fondazionebrodolini.it
Expert Italia
http://www.expertitalia.it
Esprit
http://www.esprit.toscana.it
AGEFORM
http://www.ageform.org
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Date de contact
Federaþia Filantropia
Str. Sfânta Ecaterina 4-6, cod 040155,
Bucureşti
Tel. 0372 768 599, Fax 0372 873 641
office@federatia-filantropia.ro
Asociaþia „Diaconia”
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4,
Bucureşti
Tel./Fax: 021.316.98.76;
E-mail: asociatiadiaconia@yahoo.com
Fundaþia „Bucuria Ajutorului”
Str. Piscului nr. 1, sector 4, Bucureşti
Tel./Fax: 021.337.20.35
E-mail: bucuria.ajutorului@gmail.com
Fundaþia „Solidaritate ºi Speranþã”
Str. Costache Negri nr. 48, Iaşi,
jud. Iaşi
Tel.: 0232.220.548
Fax: 0232.271.228
E-mail: contact@fundatia.mmb.ro
Asociaþia „Filantropia Ortodoxã
Sibiu”
Str. Dealului nr. 13, Sibiu,
jud. Sibiu
Tel.: 0369.301.733
Fax: 0369.302.407
E-mail: prcreangaciprian@yahoo.com
Asociaþia „Vasiliada”
Str. Fraţii Buzeşti nr. 20, Craiova,
jud. Dolj
Tel./Fax: 0251.521.040
E-mail: office@asociatiavasiliada.ro
Fundaþia „Filantropia Timiºoara”
B-dul C. D. Loga nr. 7, 300030
Timişoara, jud. Timiş,
Tel.: 0356.715.986
Fax: 0372.873.641
E-mail: fundatia.filantropia@yahoo.com
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Asociaþia Filantropicã MedicalCreºtinã „Christiana” filiala Cluj
Piaţa Avram Iancu nr. 18, Cluj Napoca
400117, jud. Cluj
Tel.: 0264.431.004
E-mail: christianacluj@yahoo.com

Asociaþia „Sf. Voievod ªtefan cel
Mare” - Hârja
Loc. Hârja, com. Oituz, nr. 82, jud. Bacău
Tel.: 0745.871.959
Fax: 0234.337.761
E-mail: asociatiaharja@yahoo.com

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

Asociaþia „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

Asociaþia „Filantropia Ortodoxã
Alba-Iulia”
Str. Mihai Viteazu nr. 16, Alba-Iulia
510010, jud. Alba
Tel./Fax: 0258.81.77.66
E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com
Fundaþia „Sfântul Sava” Buzãu
Str. Bistriţei nr. 19, Buzău,
jud. Buzău
Tel./Fax: 0238.710.349
Mobil: 0724.216.203
E-mail: sfsavabz@yahoo.com
Asociaþia Filantropicã CreºtinOrtodoxã „Sfântul Vasile cel Mare”
Str. Basarabiei, nr. 109, Galaţi 800113,
jud. Galaţi
Tel.: 0236.471.682, Fax: 0236.328.857
E-mail: asociatiasfvasile@yahoo.com
Fundaþia „Episcop Melchisedec” –
filiala Bacãu
Str. 9 Mai nr. 48, Bacău 600023,
jud. Bacău
Tel.: 0334.423.476,
Fax: 0334.423.476
Mobil: 0771.431.422
E-mail: fembacau@yahoo.com
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Asociaþia Socio-Culturalã „Matei
Basarab”
Str. Episcopiei nr. 2, Slobozia 920023,
jud. Ialomiţa
Tel.: 0243.231.171
Fax: 0243.231.154
E-mail: ascmb_slobozia@yahoo.com
Asociaþia „Filantropia Severin”
Str. I. Ghe. Bibicescu nr. 6,
Drobeta Turnu Severin
judeţul Mehedinţi
Tel.: 0252.333.049
Mobil: 0788.258.919
E-mail: filantropia_severin@yahoo.com
Asociaþia „Letca Nouã”
Str. Episcopiei nr. 13, Giurgiu,
cod 080015, jud. Giurgiu
Tel.: 0246.214.071
Fax: 0246.214.081
Mobil: 0721.554.254
E-mail: popa.edmond@yahoo.com
Asociaþia „Filantropia Porolissum”
Zalãu
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9, 450143
Zalău, jud. Sălaj
Tel.: 0360.100.333
E-mail: filantropiaporolissum@yahoo.com

Mulþumiri ºi recunoºtinþã
Mulþumim membrilor Federaþiei Filantropia pentru efortul lor de a
întãri legãturile de parteneriat în interiorul Federaþiei ºi le suntem
recunoscãtori pentru ajutorul ºi deschiderea cu care au cooperat cu
echipa operaþionalã a Federaþiei, în implementarea proiectelor
acesteia, în anul 2012.
Mulþumim partenerilor noºtri pentru cooperarea fructuoasã cu
Federaþia Filantropia, de-a lungul anului 2012, ºi pentru efortul
depus pentru implementarea cu succes a proiectelor noastre.
Mulþumim finanþatorilor noºtri pentru deschiderea pe care ne-au
arãtat-o în identificarea de soluþii pentru facilitarea implementãrii
proiectelor, pe tot parcursul anului ce a trecut.
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