”Așa să lumineze lumina voastră înaintea
oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune
să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.”
(Matei 5, 16)

10 ANI DE FEDERAȚIE
ÎNTR-UN SECOL DE UNITATE
Filantropia față de semenii aflați în dificultate a reprezentat dintotdeauna parte
integrantă din misiunea Bisericii. Acum, la cumpăna celor o sută de ani de istorie a
României, cei 10 ani de activitate ai Federației Filantropia se reflectă ca o mică
rază de lumină asupra vieții sociale a românilor.
Pornind de la ceea ce ne-am propus la înființare și privind retrospectiv, după 10
ani, putem afirma că Federația Filantropia, care reunește sub umbrela ei cele mai
reprezentative ONG-uri ale Bisericii Ortodoxe Române, se află pe drumul potrivit,
în misiunea sa de a sprijini Biserica în lucrarea ei social-filantropică săvârșită
pentru oameni și comunitățile lor.
În spatele acestui deceniu de activitate stă rodul muncii a numeroși profesioniști:
preoți, asistenți sociali, psihologi, pedagogi sociali etc, angajați și voluntari, care
au dedicat timp prețios din viața lor pentru a contribui la realizarea visului ca
Federația Filantropia să devină o referință în activitatea social-filantropică a
Patriarhiei Române.
Aflându-ne într-un moment de bilanț, în care ne pregătim să răspundem la noi
provocări, pășim cu încredere și credință în Dumnezeu în cel de al doilea deceniu
de existență, dorindu-ne ca în continuare să creștem impactul și eficiența
acțiunilor sociale în beneficiul semenilor noștri.
Pr. Cons. Ciprian Ion IONIȚĂ
Președinte
Federația Filantropia
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5 Principii
de Filantropie Socială Creştin-Ortodoxă
”Lucrarea filantropică a Bisericii este continuarea lucrării filantropice,
vindecătoare, sfinţitoare şi mântuitoare a Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Care din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor S-a făcut Om,
ca omul să poată participa la viaţa şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi.”

”Filantropia socială a Bisericii este în primul rând o filantropie pastorală, adică ea
are în vedere îndrumarea omului pe calea mântuirii. Iubirea Bisericii faţă de om
trebuie să fie în primul rând grija pentru hrănirea lui cu hrana spirituală a Sfintei
Evanghelii, vindecarea lui cu harul Sfintelor Taine şi creşterea omului prin
cultivarea virtuţilor şi săvârşirea faptelor bune, iar împreună cu această filantropie
pastorală sau spirituală se dezvoltă şi filantropia materială a hranei şi
îmbrăcămintei trupeşti, a vindecării medicale, a îngrijirii de cele necesare vieţii
biologice.
Această atitudine a Bisericii se inspiră din lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos,
Care hrăneşte spiritual mulţimile cu binevestirea Evangheliei mântuirii, vindecă
pe cei bolnavi şi apoi înmulţeşte pâinile. Urmând lui Hristos, Biserica acordă
prioritate rugăciunii sau vieţii spirituale ca fiind izvor de lumină şi iubire sfântă
pentru opera ei socială. Aşa se explică prezenţa preoţilor de caritate în spitale,
unităţi militare, penitenciare etc.
Însă, dacă filantropia socială se separă de spiritualitate, ea se secularizează, iar
omul suferind nu mai este privit ca fiind chipul tainic al lui Hristos, ci un simplu
individ social.”

”Filantropia socială nu trebuie despărţită de Liturghia eclesială, întrucât
rugăciunea este izvor de iubire smerită şi jertfelnică. În Sfânta Liturghie este
celebrată Filantropia divină sau iubirea dumnezeiască pentru oameni, iar
Filantropia socială a Bisericii este mărturie concretă a acestei iubiri dumnezeieşti,
harice, prezentă în viaţa şi lucrarea Bisericii, Trupul tainic al lui Hristos.”

6

”Lucrarea filantropică-socială ortodoxă are ca izvor de inspiraţie viaţa parohială şi
viaţa monahală, deoarece scopul filantropiei sociale este în primul rând cultivarea
comuniunii frăţeşti în Biserică şi societate, nu doar rezolvarea unor nevoi
materiale imediate. În acest sens, deodată cu solidaritatea faţă de cei în nevoi
trebuie cultivată şi recunoştinţa faţă de binefăcători, pentru întărirea comuniunii
între oameni.”

”Cooperarea Bisericii cu diferite asociaţii, fundaţii şi organizaţii umanitare este
benefică dacă Biserica nu-şi pierde identitatea sau vocaţia ei pastorală şi
sfinţitoare, întrucât ea priveşte sănătatea ca dar al lui Dumnezeu şi viaţa omului
pe pământ ca timp de pregătire pentru viaţa cerească veşnică. În acest sens,
iubirea faţă de aproapele este criteriul principal al mântuirii omului, iar judecata
finală priveşte mai ales binele pe care puteam să-l facem aproapelui nostru, dar
nu l-am făcut.”
† DANIEL
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Mesajul Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, fragment extras din cadrul Conferinţei pastoralmisionare, cu tema „Misiunea social-filantropică a Bisericii, vocaţie spirituală şi necesitate practică”,
3 noiembrie 2010, la Palatul Patriarhiei, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, în care s-au prezentat
cinci principii de filantropie socială creştin-ortodoxă.
Sursa: Basilica.ro
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Viziune
O Biserică mereu vie prin membrii Săi și
relevantă prin faptele sale pentru oameni și
comunitățile lor.

Misiune
Sprijinim Biserica Ortodoxă Română în lucrarea
ei social-filantropică săvârșită pentru oameni și
comunitățile lor, în spiritul învățăturii creștine.

Scop
Creșterea impactului și eficienței acțiunilor
sociale ale organizațiilor membre sau partenere
și ale structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe
Române, prin integrarea lor într-un răspuns
unitar, coordonat, coerent și eficient la
provocările sociale actuale.
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PREZENTARE
Federația FILANTROPIA este o organizație non-profit, care funcționează cu
binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ea reunește în
acest moment 23 dintre cele mai active Asociații și Fundații care lucrează în
domeniul social, în eparhiile Patriarhiei Române. Misiunea Federației este să
sprijine Biserica în lucrarea ei social-filantropică săvârșită pentru oameni și
comunitățile lor, în spiritul învățăturii creștine.
Federația își propune să crească impactul și eficiența acțiunilor sociale ale
organizațiilor membre sau partenere și a structurilor sociale ale Bisericii, prin
integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat și coerent la provocările sociale
actuale. Pe termen lung, Federația intenționează să devină o platformă de
acțiune comună pentru organizațiile non-guvernamentale care activează cu
binecuvântarea eparhiilor.

CONDUCERE
Președinte de onoare:
PREAFERICITUL PĂRINTE
PATRIARH DANIEL
CONSILIUL DIRECTOR:
Pr. Cons. Ciprian Ion IONIȚĂ
Președinte Federația Filantropia
Pr. Ionuț IORDĂCHESCU, Colegiul
mitropolitan al Mitropoliei Munteniei
și Dobrogei
Pr. Narcis Constantin AXINTE,
Colegiul mitropolitan al Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei
Pr. Adrian ROMAN, Colegiul
mitropolitan al Mitropoliei
Ardealului
Dl. Liciniu CÂMPEAN, Colegiul
mitropolitan al Mitropoliei Clujului,
Maramureșului și Sălajului
Pr. Adrian STĂNULICĂ, Colegiul
mitropolitan al Mitropoliei Olteniei
Pr. Cristian PAVEL, Colegiul
mitropolitan al Mitropoliei Banatului

MEMBRII FEDERAȚIEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Fundația ”Bucuria ajutorului”, București
Asociația ”Diaconia”, București
Fundația ”Solidaritate și Speranță”, Iași
Asociația ”Filantropia Ortodoxă Sibiu”
Asociația ”Filantropică Medical-Creștină
Christiana”, Cluj
Asociația ”Vasiliada”, Craiova
Fundația ”Filantropia Timișoara”
Asociația Centrul Diaconal ”Casa Creștină
Târgoviște”
Asociația ”Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia”
Fundația ”Episcop Melchisedec”, Bacău
Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel
Mare”, Hârja
Asociația Creștină de Caritate și Ajutor
”Ovidenia Bacău 2005”
Fundația pentru copii ”Sfântul Sava”, Buzău
Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă
”Sfântul Vasile cel Mare”, Galați
Asociația ”Filantropia Arad”
Misiunea Socială Diaconia, Chișinău
Asociația ”Filantropia Oradea”
Asociația ”Filantropia Severin”
Asociația Socio-Culturală ”Matei Basarab”,
Slobozia
Asociația ”Filantropia Porolissum”, Zalău
Asociația ”Filantropia Ortodoxă Deva”
Asociaţia „Filantropia Maramureşeană”
Asociaţia Filantropică „Sfântul Ierarh Iosif
Mărturisitorul

ISTORIC
Lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre se desfășoară atât prin sectoarele
de specialitate din cadrul eparhiilor, cât și prin asociații și fundații înființate de
centrele eparhiale sau care funcționează cu binecuvântarea acestora.
În ultimii ani s-a constatat însă necesitatea de a consolida această lucrare în
scopul creșterii impactului acțiunii social-filantropice a Bisericii la nivel regional și
național. Astfel, pentru a unifica și coaliza resursele existente, consilierii
coordonatori ai sectoarelor de specialitate de la centrele eparhiale au propus
crearea unei structuri federative prin care să se acționeze unitar, în baza unei
strategii comune de implicare socială, la nivel național.
Inițiativa s-a concretizat în anul 2007, când cele mai puternice și mai
reprezentative opt organizații din eparhiile Patriarhiei Române, active în toate
cele 8 regiuni de dezvoltare din România, au solicitat Sfântului Sinod să acorde
binecuvântarea pentru înființarea unei asemenea structuri.
Astfel, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (temei nr.
292/2007), a luat ființă Federația Filantropia, prima organizație nonguvernamentală de tip federativ din Patriarhia Română.
Această formă de organizare, asemănătoare celei a Patriarhiei, conferă unitate
de acțiune membrilor, la nivel național, dar, în același timp, le permite acestora săși păstreze propria identitate și propriul program de acțiune la nivel local. În ziua
de 29 mai 2008 a fost înregistrat Statutul organizației la Tribunalul Municipiului
București.
În prezent, Federația Filantropia reunește 23 de organizații membre.

10

11

RAPORT ANUAL 2018
În anul 2018 activitatea FEDERAŢ
IEI FILANTROPIA prin eforturi susținute a
implementat activităţi complexe rezultate în urma aplicării pentru diverse surse de
finanțare, prin realizarea unor parteneriate importante și organizarea a
numeroase programe de formare profesională.
Astfel, pe parcursul anului 2018, în vederea unei bune organizări a activităților
Federației, au avut loc mai multe întâlniri ale Consiliului Director, respectiv: pe
16 ianuarie, 15 februarie, 19 aprilie, 27 aprilie, 24 mai, 16 iulie, 28 august și 11
octombrie 2018, cât și întruniri ale Adunării Generale a Federației: pe 19 aprilie
2018 și pe 11 octombrie 2018.
De asemenea, membrii Federației Filantropia au analizat mai multe oportunități
de finanțare precum:
- ghiduri de finanțare ale organizației International Orthodox Christian

Charities (IOCC);
- ghiduri de finanţare ale retailerului PROFI România, în vederea aplicării
pentru proiectul „Telemedicina la un click distanţă”.
Ca rezultat al acestor demersuri, FEDERAȚIA FILANTROPIA a obținut fonduri din
partea organizației IOCC, pentru 2 propuneri de proiecte: un proiect adresat
sinistraților din Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului,
Episcopia Covasnei și Harghitei, prin intermediul ONG-urilor membre ale
Federației Filantropia şi un proiect adresat specialiştilor angajaţi ai organizaţiilor
membre ale Federaţiei, privind participarea la cursul de formare profesională
„Manager servicii sociale” în valoare de 10.000$ fiecare.
În perioada ianuarie-iulie 2018 au fost soluţionate o serie de clarificări venite din
partea Autorităţii de Management a Programului Operațional Capacitate
Administrativă, iar în data de 13 august 2018 a fost semnat contractul de finanţare
privind implemntarea proiectului ”Politici alternative în domeniul sănătății”, depus
în parteneriat cu Ministerul Sănătății, obținând în urma etapelor de evaluare 93 de
puncte, ocupând poziția 10 din 60 de proiecte aprobate spre finanțare.
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În vederea demarării și implementării activităților proiectului ”Politici publice
alternative în domeniul sănătății” s-au realizat următoarele etape:
- identificarea, selectarea şi angajarea echipei de proiect;
- organizarea conferinţei de lansare a proiectului în colaborare cu partenerul

Ministerul Sănătății;
- desfăşurarea componentei de cercetare privind stadiul analizei actuale a
serviciilor de sănătate la nivel naţional;
- participare a 10 reprezentanţi ai celor doi parteneri din proiect la o vizită de
studiu privind transferul de cunoştinţe şi exemple de bune practici în
domeniul politicilor publice, în oraşul Aarhus, Danemarca;
- demersuri privind identificare şi selectarea formatorilor şi a participanţilor la
sesiunile de instruire în domeniul politicilor publice.
Proiectul ”FOCUS – Consolidarea Capacităţii Lucrătorilor Sociali în oferirea
abiltăţilor de viaţă” a demarat în luna ianuarie 2018 și este coordonat de către
organizația Cooperativa Sociale 3P (Padre Pino Puglisi) din Italia, în parteneriat
cu Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus (AMS ONLUS), din Italia,
Cooperativa Desincoop - Desenvolvimento Economico Social E Cultural Crl
(DESINCOOP), din Portugalia și Federația Filantropia, România.
Etapele relevante parcurse sunt:
- identificarea, selectarea şi angajarea echipei de proiect;
- participarea echipei de proiect a Federaţiei Filantropia la cele două

întâlniri de management, organizate la Palermo (Italia) în perioada 23-25
aprilie şi în localitatea Guimaraes (Portugalia) în perioada 19-21noiembrie
2018;
- implicarea în realizarea unui studiu privind impactul abilităților de viață
asupra muncii lucrătorilor sociali și identificarea nevoilor de învățare, prin
revizuirea literaturii de specialitate.
Federația Filantropia a primit aprobarea de a se implica, prin intermediul a 3
organizații membre (Fundația Filantropia Timișoara, Asociația Filantropia Alba
Iulia și Asociația Filantropia Oradea), în proiectul de telemedicină “Sănătatea la
un click distanță”. Acest proiect a concurat pentru finanțare în cadrul campaniei de
Responsabilitate Socială derulată de retailerul PROFI în luna octombrie 2018,
care s-a bazat pe votul dat de cumpărători prin scanarea bonurilor. În urma
campaniei, fondurile strânse în beneficiul acestui proiect au totalizat 179.825 lei,
ceea ce acoperă necesarul implementării la nivelul unei singure zone. În
consecință, a fost necesară redimensionarea proiectului. În acest sens, a fost
selecționată Fundația Filantropia Timișoara.
COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ a fost consolidată prin
autorizarea cursului ”Pedagog social”, prin elaborarea suportului de curs pentru
”Manager de responsabilitate socială”, prin organizarea cursului „Formator” şi
prin încheierea de noi parteneriate cu Organizaţia Umanitară CONCORDIA
privind organizarea cursului „Manager de servicii sociale”.
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Astfel, în anul 2018 s-au realizat următoarele programe de formare profesională:
- Pedagog social organizat în perioada 14 martie - 06 aprilie 2018, la

Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniţă Sofia” al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, cu susținerea examenului de absolvire în data de 03 mai
2018;
- Manager de servicii sociale organizat în perioadele: cursul nr. 1/ 07 - 12
mai 2018 (primul modul), respectiv 29 mai - 02 iunie 2018 (al 2-lea
modul), la Centrul Național pentru Formare Continuă “Dumitru Stăniloae”
București, iar cursul nr. 2/04 - 09 iunie 2018 (primul modul), respectiv 18 22 iunie 2018 (al 2-lea modul), la Centrul Social-Pastoral “Sfânta Cruce”
din cadrul Mănăstirii Caraiman, Bușteni, județul Prahova;
- Formator, organizat în perioada 03 septembrie - 17 octombrie 2018,
Bucureşti, cu susținerea examenului de absolvire în data de 18 octombrie
2018;
- Pedagog social organizat în perioada 22 noiembrie - 12 decembrie 2018,
la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, cu susținerea examenului de
absolvire în data de 12 decembrie 2018.
De asemenea, în vederea consolidării dezvoltării organizaționale a instituțiilor
membre, pe parcursul anului 2018, Federația Filantropia a încheiat diverse
protocoale de colaborare:
- menţinerea parteneriatului cu Universitatea VIA College din Danemarca

în vederea implementării proiectului ”Analiza de nevoi la nivelul centrelor
de zi pentru copii”, deţinute de ONG-urile membre ale Federaţiei
Filantropia;
- menţinerea parteneriatului cu Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei
Basarabiei, în vederea susținerii de către Federația Filantropia a
programului ”În brațele părintești”, prin intermedierea lunară a sumei
necesare finanțării acestui program, donație provenită de la Episcopia
Română din Italia;
- continuarea discuţiilor privind o posibilă colaborare cu
Eurodiaconia, federație cu servicii în domeniul social, ce își desfășoară
activitatea principală pe lângă Parlamentul European, în Bruxelles;
- parteneriat cu retailer-ul PROFI România privind derularea unui program
de ajutor alimentar care constă în donaţie de produse alimentare şi
nealimentare către organizaţiile membre;
- promovarea acitivităţiilor oraganizaţiilor membre prin participarea la vizita
de lucru organizată de către Dna. Europarlamentar, Maria Grapini, cu
ocazia Centenarului, la Buxelles, Belgia, a 10 reprezentanţi din cadrul
celor mai active ONG-uri membre ale Federaţiei Filantropia;
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În plan administrativ, principalele activități au fost:
Reorganizarea site-ului Federației Filantropia (www.federatiafilantropia.ro), cu refacerea acestuia în totalitate, prin reactualizarea
informațiilor şi postarea știrilor privind ultimele evenimente desfășurate de
organizaţiile membre, finalizându-se în luna mai 2018;
- Au fost centralizate informații privind cele mai importante activități
realizate de către membrii Federației Filantropia în 2017, în vederea
realizării unui ANUAR de tip Raport de activitate al Federației Filantropia
pe 2018. Acesta a fost tipărit în 500 de exemplare şi distribuit către
colaboratori şi ONG-uri membre;
- Dezafilierea organizațiilor Asociația ”Codrii Mamului Fumureni”, care
funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Râmnicului și Asociația
”Letca Nouă” Giurgiu, care funcționează cu binecuvântarea Episcopiei
Giurgiului, pe motiv de neparticipare la ședințele Adunării Generale (conf.
art. 19 pct. f din Statut de reorganizare a federației);
- Afilierea organizaţiilor: Asociația Filantropică ”Sfântul Iosif Mărturisitorul”
și Asociația Filantropia Maramureșeană, ce funcționează cu
binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului;
-

În perioada 25-28.09.2018, delegaţia Federaţiei Filantropia a participat la
Congresul Internațional al Organizației de Asistență pentru Europa de Est a
Bisericii Catolice din Germania, Renovabis, organizat la Berlin. În data de 20
aprilie 2018, reprezentanţii Federaţiei Filantropia au participat la conferința
privind aplicarea Regulamentului European referitor la Datele cu caracter
personal în domeniul sănătății (DGPR), organizată la Muzeul Național
Cotroceni, cu sprijinul Administrației Prezidențiale a României.
În concluzie, pe parcursul anului 2018, activitatea desfășurată a înregistrat
progrese importante, care au produs efecte pozitive și la nivelul organizațiilor
membre ale Federației, concretizate prin participarea la diverse evenimente
privind consolidarea relaţiilor cu partenerii, prin participarea la programe de
formare profesională, care vor continua și în anul 2019 cât şi prin proiectele
finanțate din fonduri europene aflate în implementare.
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Arhiepiscopia Bucureștilor

www.bucuria-ajutorului.ro

Fundația ”Bucuria Ajutorului” este o organizație non-guvernamentală înființată
sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureștilor, la inițiativa Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2010 și este furnizor
acreditat de servicii sociale din luna iulie 2011.
Misiunea Fundației ”Bucuria Ajutorului” este sprijinirea persoanelor singure,
copiilor și familiilor aflate în situații 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.
PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI:
Centrul de Îngrijiri Paliative ”Sfântul Nectarie”: furnizează servicii de
îngrijire medicală paliativă pentru pacienţii adulţi cu afecţiuni oncologice în
stadiu terminal, constând în creşterea calității vieții acestora printr-un complex
de îngrijiri medicale şi spirituale constând în tratamentul durerii fizice şi al
suferinței psihologice cauzate de boală. Beneficiarilor internaţi în centru li se
oferă următoarele servicii: găzduire, îngrijire medicală de tip paliativ, consiliere
spirituală şi psihologică. Centrul se adresează persoanelor adulte cu afecţiuni
oncologice în stadiu terminal care sunt asiguraţi, dar nu au familie sau care nu
pot fi îngrijiţi în familie. În cursul anului 2018, Centrul de Îngrijiri Paliative
”Sfântul Nectarie”a oferit servicii de asistență spitalicească paliativă pentru 403
beneficiari;
Centrul de zi pentru copii ”Sfântul Stelian”: oferă servicii de tip after-school,
meditaţii şcolare şi consiliere pentru 30 de copii din zona Urlați, care provin din
familii cu dificultăţi financiare, monoparentale şi cu mulţi copii;
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Centrul de găzduire ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”: înființat în anul 2014,
centrul oferă protecție, adăpost, hrană, asistență socială și moral-religioasă,
consiliere psihologică și juridică, persoanelor victime ale violenței domestice.
Centrul de găzduire ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” are o capacitate de
găzduire de 8 camere unde sunt primite pe o perioadă de până la 6 luni mame
cu copii, victime ale violenței în familie.
PARTENERIATE:
- protocol de colaborare încheiat între Centrul de Îngrijiri Paliative ”Sfântul
Nectarie” și Școala Postliceală Sanitară Carol Davila din București,
în baza căruia elevii din anul I vor desfășura practica în centru.
VOLUNTARIAT:
- Crucea Roșie Română – Filiala Sector 4 București – un număr de 10
voluntari au organizat activități cu pacienții centrului ”Sfântul Nectarie” de
2 ori/săptămână;
- Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români - un număr de 15
voluntari au vizitat pacienții internați de 2 ori/săptămână, au fost ajutați să
participe la slujbele religioase, le-au fost citite rugăciuni și au fost plimbați
cu ajutorul căruciorului în curtea centrului.
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ASOCIAȚIA „DIACONIA”
Arhiepiscopia Bucureștilor
www.asociatiadiaconia.ro

Asociația ”Diaconia” din București este o organizație non-guvernamentală,
fondată în 1999, cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Bucureștilor, președintele de
onoare al Asociației este Preafericitul Părinte Daniel.
Asociația s-a specializat în acordarea de asistență victimelor violenței în familie,
copiilor cu o situație materială precară, în risc de abandon școlar, dar și familiilor
care au nevoie de consiliere și terapie psihologică.
Pe lângă aceste servicii, Asociația oferă prin intermediul Cantinelor sociale și
hrană caldă beneficiarilor din diferite categorii, precum: persoane cu dizabilități,
familii sărace, șomeri, romi etc.
PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI:
- Centrul de găzduire pentru victimele violenței domestice ”Justinian Marina”

oferă beneficiarilor, victime ale violenței în familie, găzduire în regim de
urgență, asistență socială și moral-religioasă, consiliere psihologică,
juridică și psihoterapie de grup;
- Centrul de zi pentru copii proveniți din familii monoparentale și/sau sărace –
oferă asistență educațională, socială, medicală și de îngrijire, hrană și
sprijin material. În cadrul centrului de zi, pe parcursul anului 2018, s-au
desfăşurat următoarele activităţi: Atelierul de pictură; Micii meșteșugari;
Ora de educație muzicală; Educație pentru sănătate; Atelierul de creație;
Școala Părinților;Masa Bucuriei; Coordonarea voluntarilor, implicarea
acestora în activități conform pregătirii specifice și competențelor deținute
de fiecare în parte; Coordonarea studenților practicanți și întocmirea fișelor
de evaluare privind încheierea stagiului de practică; Consilierea socială a
unui număr de 49 beneficiari înscriși în programul Centrului de primire în
regim de urgență a victimelor violenței domestice.
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CANTINE SOCIALE: oferă hrană caldă și consiliere socială pentru persoane
aflate în evidența Asociației ”Diaconia”, precum și a DGASPC-urilor din cele 6
sectoare ale Capitalei. Beneficiarii sunt în risc de excluziune socială: copii
proveniți din familii defavorizate, monoparentale, copii de etnie romă, persoane
vârstnice lipsite de venituri, persoane cu handicap și persoane fără adăpost.
-

Cantina socială ”Sfânta Ana” , 60 de beneficiari
Cantina socială ”Sfânta Maria”, 75 de beneficiari
Cantina socială ”Sfânta Muceniță Filofteia”, 30 de beneficiari
Cantina socială ”Sfânta Cuvioasă Parascheva”, 30 de beneficiari
Cantina socială ”Sfântul Mucenic Barnabas”, 100 de beneficiari

PROTOCOALE, CONVENȚII:
- Convenția de colaborare cu CL-DGASPC Sector 1, Bucureşti;
- Protocol de colaborare încheiat cu DGASPC Sector 4, București;
- Protocol de colaborare cu Asociația Anais, Asociația Solwodi, ADRA

-

-

-

-

România, Fundația SensiBlu, Asociația Casa Ioana, Asociația Femeilor din
Sibiu, Biserica Reformată, Fundația Sfântul Sava de la Buzău, Asociația
Casa de Femei Creștină Germană Estera, Asociația Lumea ca Lumea,
Asociația Semn de Viață privind dezvoltarea serviciilor destinate victimelor
violenței domestice;
Protocol de colaborare cu Asociația Touched România privind sprijinirea
cuplului mamă-copil, victime ale violenței domestice;
Contract de parteneriat cu Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și
a Familiei privind consilierea, sprijinirea și asistarea părinților/ potențialilor
părinți;
Protocol de colaborare cu Universitatea București – Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială privind efectuarea stagiului de practică de
către studenți în unități de asistență socială;
Convenția de colaborare cu Cabinet de Avocat Codiță Cătălin Gabriel,
având ca obiect consilierea juridică, cu titlu gratuit, a victimelor violenței
domestice, beneficiare a Centrului de primire în regim de urgență;
Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 178, Școala Gimnazială nr.
133, Școala Gimnazială nr. 96, Școala Gimnazială Geo Bogza;
Protocol de colaborare încheiat cu Asociația Pro Cunoaștere. Program
educațional ” Un experiment valorează cât o mie de cuvinte”.
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Arhiepiscopia Iașilor

www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” este o organizaţie nonguvernamentală şi
nonprofit, înființată de Arhiepiscopia Iaşilor la 12 August 2002. Fundaţia dezvoltă
activităţi, programe şi proiecte sociale, educaţionale şi de formare continuă,
culturale, filantropice, civice şi de voluntariat, care vin în sprijinul multor categorii
de persoane vulnerabile. Din anul 2007, fundația este membru fondator al
Federației „Filantropia” a Patriarhiei Române, iar din anul 2014 este acerditată ca
furnizor de servicii sociale.
CENTRE/ SERVICII SOCIALE LICENȚIATE:
- În anul 2018 au funcționat 6 servicii sociale licențiate (cantină socială,
terapie adicție, centre de zi pentru copii (3), îngrijire la domiciliu), un centru
rezidențial pentru vârstnici la Văratec (parteneriat cu Primăria Agapia) și o
structură de economie socială (IMM – hipoterapie), precum și 10 filiale. De
asemenea, un proiect a fost finanțat din bugetul local al Primăriei Iași și sunt
în implementare 3 proiecte europene.
CENTRE/ DEPARTAMENTE ALE FUNDAŢIEI:
- Cantina socială „SFÂNTUL SAVA” oferă asistență socială și suport prin
oferirea unui prânz cald (în incinta cantinei și la domiciliu, pentru
persoanele nedeplasabile), informare și consiliere socială, consiliere
psihologică, socializare și petrecere a timpului liber;
- Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi
alte droguri „Sfântul NIicolae” oferă servicii de consiliere, prevenție,
evaluare psihologică, terapie pentru reabilitarea persoanelor dependente
de alcool/droguri și codependente, facilitare întâlniri grupuri de suport
pentru persoanele dependente de alcool și pentru membrii familiei
acestora;
- Centrul de zi „Mia Casa Inculeţ” Bîrnova oferă terapie ocupaţională,
consiliere psihologică şi psihopedagogică a copiilor, activități educaționale
(efectuarea temelor și exerciții suplimentare) și recreative (activităţi de
învăţare informală, jocuri interactive, jocuri de rol etc.);
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- Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” Iaşi) și Centrul de zi pentru copii

„Sfânta Marina” Iaşi desfășoară activități de evaluare şi intervenţie socială,
îngrijire şi supraveghere într-un cadru organizat, activități de
reabilitare/recuperare psiho-emoţională şi comportamentală a copiilor
(ludoterapie, meloterapie, art-terapie, euritmie), socializare şi de petrecere
a timpului liber, evaluare psihologică, consiliere şi suport psiho-afectiv
pentru copii, consiliere și sprijin pentru părinți;
- Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu „Sfântul Mina” oferă
îngrijire personală și suport în activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi,
informare, consiliere socială și psihologică, activități de socializare și
petrecere a timpului liber, activități social-filantropice persoanelor vârstnice
aflate în dificultatea de a se îngriji singure, parțial sau total;
- Centrul Rezidențial pentru persoane VÂRSTNICE „CUVIOASA NAZARIA”
VĂRATEC asigură protecția de tip rezidențial vârstnicilor aflați în dificultatea
de a se întreține singuri parțial sau total. A fost deschis la 1 noiembrie 2018
în parteneriat cu Primăria Agapia din Jud. Neamț. În cadrul acestui centru
funcţionează şi un paraclis pentru asistenţa spirituală a beneficiarilor, cu
hramul Sfântului Evanghelist Ioan;
CENTRUL DE FORMARE PERMANENTĂ/DEPARTAMENTUL DE
CONTINUITATE ȘI SUSTENABILITATE PROIECTE
- Proiect: BonAntreprenor;
- Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna
Frumușica;
- Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de
Inovații și TehnologiiUtile pe Piață – START IT UP Nord-Est;
- Șanse egale pentru toți copiii și tinerii;
- Centrul de hipoterapie şi echitaţie “Sfântul Mare Mucenic GHEORGHE”,
Bârnova.
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ASOCIAȚIA
FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU
Arhiepiscopia Sibiului

www.socialma.ro

Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu a luat ființă în anul 2009, în vederea
dezvoltării activităților de asistență socială de la nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române Sibiu, prin lărgirea capacității de absorbție a fondurilor destinate
înființării și dezvoltării unor proiecte cu caracter social și nu numai. Președintele
de onoare al Asociației este Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Laurențiu, Arhiepiscopul
Sibiului și Mitropolitul Ardealului.
Asociația are ca misiune asistarea persoanelor care traversează momente dificile
ale vieții, pentru dezvoltarea abilitățiilor personale, de a face față creativ și eficace
problemelor, mobilizarea resurselor comunității pentru sprijinul celor aflați în
dificultate, participarea la inițierea, dezvoltarea și aplicarea măsurilor de politică
socială în domeniu, participare activă la viața socială.
Programe şi proiecte sociale:
- Proiectul ”Masa pe Roți” – în cadrul căruia se furnizează masa caldă în

timpul anului, la domiciliu, pentru persoane vârstnice și cu handicap.
Acestea au posibilități materiale reduse, sunt bolnave și fără aparținători;
- Programul Socio-Medical ”Sănătate pentru Sate” – în cadrul căruia s-a
asigurat asistență medicală gratuită pentru 410 persoane care locuiesc în
zone defavorizate de pe raza județelor Sibiu și Brașov;
- ”Cursul de Pedagog social” – s-a furnizat prin Federația Filantropia, un
curs de formare profesională în specializarea „Pedagog social”, cod COR
341202;
- „Tabere pentru copiii defavorizați” cu scop educativ, de prevenire a
violenţei şi comportamentului nepotrivit în rândul copiilor din centrele de
plasament.
S-au derulat 5 serii de tabere sociale pentru 135 de copii defavorizați;
- Proiectul ”Tineri informați” - prevenție în rândul elevilor sibieni în
domeniile antidrog, antitrafic de persoane, circulația rutieră și promovarea
sportului;
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- Concert Caritabil ”Filantropia unește inimi” – eveniment caritabil ce are ca

scop sprijinirea și extinderea Programului ”Sănătate pentru Sate”, prin
achiziționarea permanentă de aparatură medicală necesară pentru
echiparea și dotarea ambulanței aflate în proprietate;
- Campania ”O școală pentru fiecare” - inițiat pentru a sprijini copiii din
localitățiile defavorizate la început de an școlar, cu rechizite;
- Campania ”Învățăm prin fapte” – activiate de fundraising derulată în
parteneriat cu 3 licee sibiene, în ediția a III-a, care a avut ca obiectiv
sprijinirea persoanelor defavorizate;
- Proiectul ”Pedalăm, nu butonăm, ne mișcăm și ajutăm” – desfășurat în
parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu și Inspectoratul
Școlar Județean cu scopul promovării sănătății cu ajutorul sportului și a
strângerii de fonduri pentru sprijinirea victimelor traficului rutier: intervenție
chirurgicală și recuperare etc.;
Pe lângă proiectele derulate, Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, a inițiat o serie
de campanii și acțiuni, venite în sprijinul mai multor categorii de beneficiari:
mame, nou-născuți și personal din cadrul maternității, bolnavi și copii cu
dizabilități, din Centre Maternale elevi din liceele sibiene, participanți la Campania
”Protejăm mediul, trăim sănătos”.
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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ
MEDICAL-CREȘTINĂ „CHRISTIANA”
FILIALA CLUJ
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului
www.christianacluj.ro

Asociaţia Filantropică Medical Creştină „Christiana” a fost printre primele asociaţii
înfiinţate de Biserica Ortodoxă Română, în anul 1991, ca filială a Asociaţiei
„Christiana” din Bucureşti. Printre membrii fondatori l-a avut şi pe Înaltpreasfinţitul
Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit 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, iar activitatea ei continuă în prezent cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
Asociaţia Filantropică Medical Creştină „Christiana”, Filiala Cluj este o asociaţie
filantropică având ca misiune îngrijirea bolnavilor şi acordarea de asistenţă
socială persoanelor aflate în situaţie de risc social, indiferent de apartenenţa lor
religioasă, etnică, socială sau de orice alte criterii asemănătoare. Asociaţia
,,Christiana”- are o experienţă de aproximativ 20 ani în derularea proiectelor
sociale. Cele mai semnificative dintre proiectele sociale, demarate în trecut,
s-au transformat în servicii sociale acreditate, în anul 2018, Asociaţia derulând
următoarele proiecte:
PROECTE SOCALE:
- Centrul Social-Misionar Sfântul Vasile cel Mare, Cluj-Napoca (cuprinde
proiectele: Şcoala gimnazială “Christiana”-program “A doua Şansă”,
Programul de meditaţii şcolare, Centrul Comunitar pentru Tineret, Burse
şcolare);
- Centrul de Asistenţă Medico-Socială “Sfântul Pantelimon” , Cluj-Napoca;
- Proiectul Sfântul Dimitrie Basarabov – Informare şi Consiliere în Adicţii, Cluj
Napoca;
- Proiectul Pentru Viaţă - pentru combaterea numărului mare de avorturi;
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru vârstnici “Sfântul Nicolae”, Mociu;
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- Grădiniţa Socială “Acoperământul Maicii Domnului”, Turda;
- Centrul de Servicii Sociale pentru Copii “Acoperământul Maicii Domnului”,

Cluj-Napoca.
- Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Cluj-Napoca.
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ASOCIAȚIA
„VASILIADA”
Arhiepiscopia Craiovei

www.asociatiavasiliada.ro

Asociaţia Vasiliada este o organizație cu caracter creștin şi social,
neguvernamental, democratic, nonprofit şi apolitic, înfiinţată sub patronajul
Mitropoliei Olteniei, avându-l ca Preşedinte de Onoare pe Înaltpreasfinţitul
Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.
Misiunea organizaţiei este 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 2016, Asociația Vasiliada a fost desemnată drept Instituția anului în domeniul
Asistenței Sociale, de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România,
în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială.
CENTRE SOCIALE:
- Centrul social de zi pentru copii “Sfântul Stelian” Lipovu a fost înființat de

către Asociația Vasiliada în anul 2001, cu sprijinul unei finanțări PHARE. În
cadrul centrului sunt oferite servicii de educație remedială, consiliere
psihologică, suport școlar, terapie: 45 de copii au înregistrat o evoluție
semnificativă în ceea ce privește situația școlară; 15 copii au urmat
programul de alfabetizare; 40 de copii au beneficiat de ore de educație
asistată și meditații şcolare;
- Centrul pentru copii “Sfântul Nicolae”, Filiași, Dolj, a fost inaugurat la
sfârșitul anului 2012. Este singurul centru de profil din orașul Filiași. În
cadrul centrului, sunt oferite servicii de educație asistată, servicii de
dezvoltare a abilităților deviate prin joc, terapie ocupațională și consiliere
socială pentru familiile copiilor. Rezultatele centrului, în anul 2018: 40 de
copii au fost menținuți în sistemul de educație, datorită serviciilor sociale
oferite; 20 părinți/tutori, au fost consiliați în cadrul centrului; 40 de copii șiau îmbunătățit cunoștințele elementare de scris–citit;
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- Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost ”Sfântul Vasile”

Craiova a fost înființat de către Asociația Vasiliada în cadrul Programului de
Interes Național “Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără
adăpost-2006”, cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Craiova și al
Arhiepiscopiei Craiovei. Centrul oferă servicii de îngrijire în regim rezidențial
unui număr de 52 de persoane. Rezultatele centrului, în anul 2018: 127
persoane au beneficiat de serviciile centrului; 25 de persoane au fost
reintegrate socio-profesional; 15 persoane au fost reintegrate prin găsirea
unei locuințe sau transferate către alte instituții de protecție socială.
PROIECTE SOCIALE
- Proiectul “Masa Bucuriei” vizează sprijinirea persoanelor și familiilor
-

-

-

-

nevoiașe din județele Dolj și Gorj, prin oferirea de alimente;
”ColinDAR cu Paula Seling”, eveniment care a ajuns la ediția a XII-a,
vizează strângerea de fonduri pentru susţinerea proiectelor sociale derulate
de Asociaţia Vasiliada, cât și conștientizarea și dezvoltarea unui sentiment
de responsabilitate socială în rândul comunității;
Proiectul „Hai la școală!”, Proiect inițiat de Asociația Vasiliada în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, vizează prevenirea abandonului
școlar al copiilor din grupuri defavorizate, din județul Dolj. Peste 1 000 de
elevi, părinți, cadre didactice beneficiază în mod direct de acest proiect;
Campania „Gesturile mici fac oamenii mari” constă în oferirea de burse
lunare pentru elevii din mediul rural cu rezultate bune la învățătură, care
provin din familii defavorizate social;
În cadrul Proiectului ”Rețea Regională pentru Coeziune Socială” – RN4SC,
cofinanţat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, în anul
2018, s-au desfășurat 10 sesiuni de schimb de experiență și 10 sesiuni
comune de instruire la care au participat 431 de persoane, 204 experți
români și 227 experți bulgari din regiunea transfrontalieră.
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FUNDAȚIA
„FILANTROPIA TIMIȘOARA”
Arhiepiscopia Timișoarei

www.fft.ro

Fundația Filantropia Timișoara (FFT) este o fundație creștină de dezvoltare
comunitară, filantropică, non-guvernamentală, fără scopuri politice și
nediscriminatorie confesional.
Fundația activează în domeniul asistenței sociale, dar și în alte domenii de
activitate: dezvoltare comunitară, educație, cultură. Înființată în anul 2006 sub
patronajul Mitropoliei Banatului – Arhiepiscopiei Timișoara, Fundația Filantropia
Timișoara a implementat de-a lungul timpului proiecte pentru sprijinirea
persoanelor cu nevoi sociale, a familiilor aflate în dificultate precum și grupuri
sociale dezavantajate din punct de vedere economico-social.
Scopul Fundației Filantropia Timișoara este de a oferi servicii comunitare –
sociale, medicale, culturale și educaționale, în spirit creștin, contribuind la
rezolvarea problemelor comunităților.
Valorile noastre sunt: respectarea libertății și demnității persoanei; respectarea
dreptului la autodeterminare al persoanei; responsabilitate în derularea activității;
dezvoltarea unor relații bazate pe încredere, respect și colaborare; dragoste față
de persoanele aflate în suferință; implicare socială și devotament față de profesie.
PROGRAME ȘI PROIECTE:
- Casa de copii situată în localitatea Topolovăţul Mare, judeţul Timiș. Aceasta
este sprijinită de FFT pentru buna funcționare, începând cu anul 2017;
- Serviciul social adresat în comunitate pentru persoane cu scleroză multiplă,
pentru care a fost amenajat și dotat corespunzător un Așezământ;
- Asistarea copiilor din oraşul Deta a căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate;
- Întărirea familiei prin educație este un proiect prin care ne-am propus
dezvoltarea abilităților parentale pentru părinți proveniți din medii socioeconomice defavorizate. Beneficiarii proiectului până în prezent au fost un
număr de 100 de părinți și bunici, familiile fiind selectate din cadrul Centrelor
de zi pentru copii ale Arhiepiscopiei Timișoarei;
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- Proiectul de telemedicină „Sănătate la un click distanţă” se doreşte a veni

în întâmpinarea şi într-ajutorarea persoanelor care sunt izolate sau la
distanţe foarte mari de centrele medicale şi de consult de specialitate;
- Programul școală după școală organizat împreună cu Liceul Ortodox
Sfântul Antim Ivireanul din Timişoara. - Burse pentru elevi aflați în
dificultate;
- Tabere educaționale: Să creștem prin artă și cultură, pentru copiii de la
Făget din Centrul de zi Patriarh Miron Cristea și Tabăra de creație „Pe-un
picior de plai, pe-o gură de rai..” de la Sălciua Nouă pentru studenți de la
Facultatea de Arte.
Centrul de Informare, Sprijin și Consiliere pentru Persoanele aflate ȋn
Dificultate este un serviciu social licențiat având ca scop sprijinirea persoanele
aflate în dificultate sau cu risc de excluziune socială în procesul de
integare/reintegrare socială, reintegrare socio-profesională sau în vederea
prevenirii și/sau limitării unor situații de dificultate care pot duce la marginalizare
sau excluziune socială.
Parteneriate:
- Parteneriatul

cu Arhiepiscopia Timișoarei privind asigurarea bunei
funcționări a serviciilor adresate copiilor și a altor categorii de beneficiari
aflate în dificultate;
- Parteneriatul cu Fundaţia Motivation pentru identificarea persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii din judeţul Timiș, - asistarea lor pentru a obţine
echipamente medicale pentru un mai bun mers și îndrumarea lor către
autorităţile competente pentru a obţine drepturile;
- Parteneriatul cu Agenția Natională împotriva traficului de persoane a avut
ca rezultat ajutorarea materială și spirituală a 15 victime.
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ASOCIAȚIA CENTRUL DIACONAL
„CASA CREȘTINĂ TÂRGOVIȘTE”
Arhiepiscopia Târgoviștei

www.arhiepiscopiatargovistei.ro

Asociaţia Centrul Diaconal ”Casa Creştină” este o organizație cu caracter social
filantropic şi cultural, înființată în anul 2004. Asociația derulează proiecte ce vin în
întâmpinarea persoanelor în situaţie de risc, promovează egalitatea de șanse,
parteneriatul social, cooperarea interregională, accesul femeilor la orice formă de
pregătire profesională, cât şi sprijinirea persoanelor defavorizate, inclusiv rromi.
Începând cu anul 2011, Asociația a obținut autorizarea CNFPA pentru
organizarea de cursuri de formare profesională pentru adulți, iar, din anul 2009, în
cadrul Asociației funcţionează Centrul de resurse pentru tineret.
În cadrul Asociaţiei Centrul Diaconal „Casa Creştină” la Centrul Social Creştin au
fost realizate următoarele activităţi cu caracter social-filantropic, de consiliere,
susţinere şi suport pentru copii şi familii aflate în dificultate:
- Zilnic, în cadrul Apartamentului rezidenţial de tip familial „Sfântul Ierarh

Nicolae” (serviciu licenţiat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale) se
derulează activităţi cu caracter instructiv-educativ, recreativ, de însuşire a
deprinderilor de autogospodărire şi de viaţă independentă pentru cei 8
tineri ocrotiţi în acest apartament;
- Săptămânal se derulează, sub îndrumarea unui profesor voluntar, cursul
de limba engleză la care participă copii din medii defavorizate şi cu
posibilităţi financiare limitate;
- Săptămânal sunt derulate ateliere de lucru (organizate cu voluntari ai
Centrului) în cadrul cărora copii şi tineri proveniţi din familii defavorizate,
dar şi instituţionalizaţi sunt îndrumaţi să realizeze manufacturi și
decorațiuni din hârtie, picturi pe sticlă, brăţări împletite din diverse
materiale, ornamente şi podoabe, felicitări, mărţişoare, deprind arta
îndoirii hârtiei (quiling și origami) sau participă la alte activități socioculturale;
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- Şedinţe de consiliere cu persoane provenite din medii defavorizate, în

vederea obţinerii indemnizaţiilor sociale şi a altor drepturi;
- Şedinţe de consiliere cu persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
având ca finalitate înscrierea persoanelor la cursuri de formare profesională
(în conformitate cu studiile şi aptitudinile individuale);
- Şedinţe de consiliere individuală şi de grup cu părinţi ai căror copii se află în
risc crescut de abandon şcolar;
- Pachete alimentare sau igienico-sanitare pentru familiile aflate în situaţie de
risc social (familii fără venituri, familii monoparentale, bătrâni singuri).
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ASOCIAȚIA
“FILANTROPIA ORTODOXĂ” ALBA IULIA
Arhiepiscopia Alba Iuliei
www.filantropiaortodoxa.ro

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este o organizație cu caracter creștin și
filantropic, aflată sub patronajul Ahiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Asociația a fost
înființată în anul 2001, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor prin
servicii sociale, medicale, culturale, educaționale, economice și de mediu,
furnizate în spirit creștin. Asociația este membru fondator al Fedrației Filantropia,
membru al Federației Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Copil (FONPC),
iar din anul 2016 este Organizație de Utilitate Publică.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, Asociația
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, prin cele 20 de Filiale acreditate ca furnizori de
servicii sociale, administrează la nivelul județelor Alba și Mureș, 70 de servicii
sociale, din care 50 sunt servicii sociale licențiate. Prin aceste servicii sociale,
unde își desfășoară activitatea 353 de persoane angajate, în anul 2018 s-a oferit
un sprijin permanent pentru 2903 de persoane aflate în dificultate. Asociația a
dezvoltat astfel, în județul Alba, cea mai mare și mai complexă rețea județeană de
servicii sociale și cel mai amplu parteneriat public-privat din domeniul asistenței
sociale din România, prin care oferă, prin 25 de categorii de servicii sociale,
servicii pentru 17 categorii de beneficiari.
PROGRAME SOCIALE:
- 9 Case de tip familial pentru 125 copii pentru care s-a instituit o măsură de

plasament în regim rezidențial;
- 15 Centre de zi pentru 371 copii care se află în risc de eșec sau abandon

școlar;
- 16 servicii de Îngrijire la Domiciliu pentru 443 persoane vârstnice nevoiașe
și singure;
- 6 Locuințe Protejate pentru 66 de persoane cu handicap ocrotite în regim
rezidențial;
- 2 Case de tip familial pentru 30 de copii cu dizabilități pentru care s-a instituit
o măsură de plasament în regim rezidențial;
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- 15 Centre de Prevenire a Abandonului Școlar pentru 358 care riscă să

abandoneze școala;
- 2 Adăposturi de Noapte pentru 136 de persoane fără adăpost;
- 2 Centre pentru 42 vârstnici ocrotiți în regim rezidențial.
Una din prioritățile Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este crearea și
oferirea de programe de dezvoltare personală. Prin Centrul de Training Dynamis,
au fost organizate programe pentru dezvoltare personală, cursuri de calificare,
perfecționare, specializare și formare continuă, la care au participat în anul 2018,
1237 de persoane (copii, tineri și adulți), iar în Parcul de Aventură Dynamis, s-au
bucurat de traseele outdoor, 3013 persoane. Prin cursurile noastre ajutăm
oamenii să înțeleagă cum își pot administra inteligent viața și cum pot ajunge să
exceleze în trăiri, simțiri și înfăptuiri.
PARTENERI:
Consiliul Județean Alba, DGASPC Alba, Consiliul Județean Mureș, DGASPC
Mureș, Fundația FAER Reghin, Fundația HEKS România, S.C. Transavia S.A,
Primării: Alba Iulia, Sebeș, Sântimbru, Cugir, Unirea, Ocna Mureș, Aiud, Vama
Seacă, Baia de Arieș, Valea Lungă, Roșia de Secaș, Ighiu, Miraslău, Rădești,
Berghin, Reghin.
Pentru că în anul 2018 am sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire am dorit ca întro atmosferă metaforică, de basm, să-i provocăm pe copiii ocrotiţi în aşezămintele
sociale ale eparhiei să devină „Străjeri ai Unirii”.
Timp de mai bine de o lună, cei peste 1000 de copii s-au pregătit în cadrul unor
ateliere specifice, coordonate de pedagogi, pentru a înțelege și însuși trăsături de
caracter pozitive, început al virtuților creștine, adevărate „arme” ale unor „străjeri”
ai adevărului și ai binelui. Fiecare centru social a devenit, simbolic, o „cetate a
străjerilor”, iar la 1 iunie, copiii au devenit , la Alba Iulia, „Străjeri ai Unirii”.
După ce s-au rugat în Catedrala Reîntregirii copiii, acompaniați de fanfara miltară,
au pornit într-o paradă prin fața participanților, apoi s-au prins într-o uriașă Horă a
Străjerilor. Privind spre tricolorul care se înălța la cer, au rostit și un „jurământ”
simbolic prin care au promis să păstreze „armele” și „virtuțile” creștine de
„adevărați străjeri”. Evenimentul, care a transformat Municipiul Alba Iulia într-o
„Capitală a Străjerilor Unirii”, a creat bucurie de neuitat copiilor și puternică
emoție participanților.
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FUNDAȚIA
”EPISCOP MELCHISEDEC”
FILIALA BACĂU
Arhiepiscopia Romanului și Bacău lui www.fembacau.ro

Fundaţia “Episcop Melchisedec” Filiala Bacău a fost înfiinţată în iulie 2008, cu
scopul de a combate marginalizarea socială, sărăcia şi suferinţa, de a încuraja
dezvoltarea persoanei umane în comunitate, prin solidaritate şi angajament
social, de a lupta împotriva disparităților sociale şi pentru îmbunătățirea calității
vieţii, de a apăra drepturile omului şi valorile democratice, în spiritul dialogului şi
parteneriatului, de a concretiza cât mai mult din idealurile creştine ale filantropiei
şi comuniunii de iubire. Misiunea este îndeplinită prin programe sociale,
medicale, comunitare, educative, culturale, ecologice şi de voluntariat.
Fundația ”Episcop Melchisedec” Filiala Bacău, a oferit servicii sociale, ajutoare
materiale și financiare unui număr de 224 beneficiari, prin intermediul serviciilor
sociale existente:
- Centrul de zi pentru copii proveniţi din familii defavorizate;
- Centrul de recuperare neuro-motorie „Sfântul Vasile cel Mare”;
- Centrul de zi pentru persoane cu autism ”Sfinţii Cosma şi Damian”;
- Centrul de informare, consiliere şi sprijin.
PROGRAME SOCIALE:
Proiecte cu finanțări nerabursabile:
- proiect educațional “Tânărul Băcăuan în An Centenar –Despre valorile care
unesc un neam” , în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Bacău și
protopopiatul Bacău. Derulat în perioada 15-19 August 2018, s-a adresat
unui număr de 100 de tineri din municipiul Bacău și 30 de voluntari din cadrul
ASCOR Iași și Bacău și ATOR Onești;
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- proiectul social „Amenajarea camerei de integrare senzorială pentru

recuperarea copiilor cu autism sau alte tulburări de dezvoltare” (beneficiari
minim 30 copii cu tulburări de dezvoltare), tabăra culturală: „ UNIRE ȘI
UNITATE ROMÂNO-BASARABEANĂ” ;
- Editare, tipărire și distribuire fiecărei parohii din eparhie a Catalogului de
prezentare a tuturor școlilor de vară și taberelor culturale desfășurate în
anul 2018 în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.
ALTE ACTIVITĂŢI:
Organizare/participare la cursuri de perfecționare/specializare:
- organizare, în parteneriat cu “Fundația Doctrina” Florești, județul Cluj: curs
de perfecționare/specializare cu durata de 60 ore, pentru ocupatia
“Competențe sociale și civice” cu tema ”Îmbunătățirea competențelor
sociale și civice prin aplicarea tehnicilor de stimulare multisenzorială”;
- organizarea a 3 workshop-uri de informare și conștientizare importanței
terapiei de integrare senzorială “Jurnal de terapie”, adresat părinților
copiilor cu autism și specialiștilor din domeniu;
- organizare workshop-uri de inițiere pentru preoţi privind organizarea unor
activități de tip școală de vară pentru copii din parohii;
- participare, în perioada 07-12.05, respectiv 29.05-02.06.2018 la cursul
"Managementul serviciilor sociale";
- oferirea de burse de studiu;
Continuare programe sociale eparhiale:
- „În temniță am fost și ați venit la Mine”;
- ”Bolnav am fost si M-ați cercetat”;
- ”Fii dar din Darul lui Dumnezeu”;
- ”Amprenta trecutului asupra viitorului – Lumină pentru eroi”;
- “Uniți pentru o Românie vie!” derulat în parteneriat cu Parohia Ortodoxă
Lazaret și Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău;
- “În sufletul meu îl port pe Dumnezeu!”;
- Desfășurarea de stagii de practică în centrele sociale ale fundației de către
studenți din specializările Terapie ocupațională, Kinetoterapie,
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ASOCIAȚIA
„SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE”
HÂRJA
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

www.caminharja.ro

Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, inițiată în 2012 a pus în
practică un amplu proiect social-medical și cultural-educațional dedicat
persoanelor vârstnice și tinerilor. Cei 105 vârstnici din centrul rezidențial, 40 de
copii de la Centrele de zi și 20 de vârstnici îngrijiți la domiciliu, sunt susținuți de 68
de angajați la care se adaugă numeroase cadre didactice voluntare implicate în
educația slujirii aproapelui din cele 4 Centre de Creație, artă și tradiție populară și
cele 3 Centre de tineret și voluntariat, care oferă anual peste 300 de tineri
voluntari la toate activitățile de economie socială ale asociației de la Hârja: ferma
de animale, brutăria și patiseria socială, atelierul de lumânări decorative și arte
plastice, croitorie și broderie tradițională.
PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE 2018
Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” premiată la Gala
excelenței în asistența socială. În contextul Zilei mondiale a asistenței sociale,
marți, 20 martie 2018, la Ateneul Român, părintele Ilarion Mâță, în calitate de
președinte al instituției de la Hârja a fost premiat pentru implicarea ca asistent
social în economia socială, o componentă extrem de importantă desfășurată în
centrele rezidențiale pe care părintele inspector le coordonează;
Răspundem cu suflet vârstnicilor din România”, proiect dezvoltat de
Asociația de la Hârja în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României.
Proiectul TELEFONUL VÂRSTNICULUI este o linie telefonică gratuită și
confidențială, destinată vârstnicilor din România. La numărul de telefon 0800 460
001 pot suna vârstnici care au nevoie de informare și consiliere, dar și dacă se
simt singuri, din pricina izolării sociale foarte răspândite printre persoanele cu
vârsta de peste 65 de ani;

39

Proiectul Ecologic ”Hârja – Colț de rai”, Ediția a II-a la Asociația „Sfântul
Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”. Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare –
Hârja” prin Centrul de zi pentru copii „Sfântul Dionisie Exiguul”, a decis să
organizeze și anul acesta ediția a-II-a a Proiectului de ecologizare ”Hârja – Colț de
rai”;
Un nou Centru de zi pentru copii și tineret la Asociația „Sfântul Voievod Ștefan
cel Mare - Hârja”;
Proiectul „Servicii de îngrijire integrate și de calitate pentru vârstnici –
Asistența socială gerontologică în An Centenar”,
Festivalul Plăcintelor, sărbătoare câmpenească a satului Hârja, la Asociația
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”. Duminică, în ziua de 2 septembrie
2018 a Centenarului Marii Uniri, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare –
Hârja” împreună cu colaboratorii săi ANTREC (Asociația Națională pentru
Turismul ecologic și cultural) Bacău și Primăria Oituz, a organizat a XIV – a ediție a
Festivalului Plăcintelor, a II – a ediție a Sărbătorii câmpenești a satului Hârja.
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ASOCIAȚIA
CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR
„OVIDENIA BACĂU 2005”
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

www.ovidenia2005.ro

Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005” a fost fondată în
anul 2005, la iniţiativa Preotului Ovidiu Radu, de către un grup de creştini
preocupați de nevoile sociale existente la nivelul municipiului Bacău şi a promovat
servicii sociale diversificate de interes local adresându-se persoanelor care,
datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacități şi
competențe pentru integrare socială. Scopul acestor servicii îl reprezintă
îmbunătățirea calității vieţii persoanelor şi prevenirea instituționalizării acestora
prin dezvoltarea serviciilor alternative.
VIZIUNEA
O lume implicată activ în care persoanele dezavantajate au acces la servicii,
beneficiază de ajutor şi se bucură de o viaţă demnă şi de sprijinul celorlalţi membri
ai comunităţii.
MISIUNEA
Ajutorarea copiilor, familiilor dezavantajate, bătrânilor, persoanelor care, datorită
unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să
îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacități şi competenţe pentru
integrarea socială cu succes.
DOMENII DE ACTIVITATE:
Asistenţa socială, Educaţie, Dezvoltarea comunităţii locale, Dezvoltare
organizaţională, Asistenţă în cazuri extreme (calamităţi naturale, accidente şi
cazuri extreme)
ACREDITĂRI:
Asociația Creștină de Caritate și Ajutor “Ovidenia Bacău 2005″ acreditată ca
furnizor de servicii sociale din anul 2007. Conform O.G. 68/2003, asociația este
acreditată ca Centru de consiliere, informare şi sprijin şi acordă următoarele
servicii: sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;
consiliere socială; informare în domeniu; consiliere psihologică.
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SERVICII ACREDITATE:
- Servicii în domeniul asistenței sociale şi socio-medicale: asistenţă socială
primară, specializată şi social-medicală pentru: familie, tineri, vârstnici,
grupuri aflate în situaţii de risc; servicii de cantină socială;
- Centre de zi pentru copiii separați sau cu risc de separare de părinți;
- Prevenirea abuzului şi exploatării a copilului şi prevenirea abandonului
școlar;
- Atragerea de finanțări nerambursabile pentru creșterea calității vieţii
beneficiarilor prin Asistență socială şi consiliere socială, psihologică,
vocațională;
- Servicii de socializare şi petrecere a timpului liber pentru copii aflați în risc
social;
- Înființarea unor centre pentru servicii de consiliere şi ajutorare a
persoanelor aflate în dificultate.
Proiecte aflate în derulare:
- Masa Bucuriei, vizează sprijinirea persoanelor și familiilor nevoiașe,
beneficiari ai Asociaţiei, prin oferirea de alimente care sunt puse la
dispoziţie de magazinele Selgros Cash and Carry Bacău şi Carrefour
Bacău;
- "Maica Domnului - Toiagul unei bătrâneţi binecuvântate", beneficiarii
acestui proiect sunt bătrâni din satul Sărata şi municipiul Bacău aflaţi în
dificultate din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de
marginalizare/excluziune socială. Prin intermediul acestui proiect,
beneficiarii primesc alimente, medicamente şi tot ce mai au nevoie;
- Şcoala de vară – În decursul anului 2018, pe perioada verii, Asociaţia
Ovidenia, a preparat şi asigurat mâncarea pentru copiii participanţi la şcolile
de vară din cadrul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
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FUNDAȚIA PENTRU COPII
„SFÂNTUL SAVA” BUZĂU
Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

www.sfsavabz.ro

Fundaţia pentru copii „Sfântul Sava de la Buzău” este o organizaţie
nonguvernamentală creştin-ortodoxă cu scop social, umanitar, filantropic.
Fundația face parte din Federaţia „Filantropia”, care funcţionează în cadrul
Patriarhiei Române și îşi desfăşoară activitatea conform O.G. nr.26/2000.
CENTRE SOCIALE:
- Centrul de formare profesională;
- Centrul de zi;
- Centrul after-school;
- Centrul de urgenţă „Violenţa în familie”;
- Bibliotecă de Carte Religioasă „Dionisie Romano”;
- Centrul de voluntariat;
- Centrul social medical multifuncțional;
- Centrul social pentru persoane cu nevoi speciale, Moşeşti.
PROGRAME ȘI PROIECTE SOCIALE:
- Așezământul „SAVALIADA”, este un centru socio-medical multifuncţional
din satul Banciu, comuna Baba Ana, judeţul Prahova, destinat pentru
oamenii străzii;
- Aşezământ social „Sfânta Marina” la Câmpeni, destinat mamelor văduve
de preoți, de monahi și preotese văduve;
- Aşezământ social pentru bătrâni "Sfântul Sava" din Ulmeni, având
capcitatea de 30 de locuri, iar de serviciile căminului beneficiază
persoane aflate în dificultate: abandonaţi, fără familie şi casă, care au
venituri foarte mici;
- Aşezământ pentru persoane vârstnice la Câmpeni, comuna Amaru,
proiect social numit sugestiv: „Abandon la puterea a patra” , deoarece
funcționează într-un sat abandonat, într-o clădire abandonată.
Capacitatea de cazare este de 30 locuri. Ingrijirea bătrânelor se face cu
ajutorul tinerilor orfani, ieșiți din centrele de plasament la 18 ani, fapt care
încurajează solidaritatea între generații;
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- Așezământul pentru persoane vârstnice de la Năeni a fost amenajat într-o

clădire a Primăriei (fosta clădire a CAP) un așezământ cu o capacitate
de 18 locuri destinat femeilor în vârstă, cu probleme sociale;
- În Campusul pentru copii, în localitatea Bisoca, din munții Buzău, cât și în
Tabăra pentru tineri de la Maliuc în Delta Dunării în cursul anului 2018 au
beneficiat de tabără gratuită peste 1500 de copii și tineri.
Alte activități:
- In anul 2018 un alt proiect demarat este Tabăra de pictură pentru tineri de
la Plopeasa de Sus, comuna Căneşti, judeţul Buzău, aflată în curs de
amenajare;
- La Năeni, în judeţul Buzău, funcționează în premieră naţională un Sat
Dacic, unde sunt încurajate să vină persoane care doresc să trăiască
precum dacii, în bordeie şi cât mai natural.
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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ
CREȘTIN-ORTODOXĂ
„SFÂNTUL VASILE CEL MARE”
Arhiepiscopia Dunării de Jos

www.asociatiasfantulvasile.ro

Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă ”Sfântul Vasile cel Mare” din Galați este o
organizație nonguvernamentală și nonprofit, înființată în anul 2001, aflată sub
patronajul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, care implementează programe sociale,
filantropice, culturale, educaționale și civice, în beneficiul copiilor și al familiilor
sărace din județele Galați și Brăila. Organizația are ca principal obiectiv
combaterea marginalizării sociale, sărăciei, încurajarea integrării în comunitate a
beneficiarilor, prin îmbunătățirea calității vieții.
Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă ”Sfântul Vasile cel Mare”, Galați
furnizează servicii sociale prin două proiecte:
- Centrul Rezidențial de Fete ”Sfântul Vasile cel Mare”;
- Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”Speranţa”.

Centrul Rezidențial de Fete ”Sfântul Vasile cel Mare” promovează dreptul la
educație prin următoarele servicii: educaționale şi de susținere materială, de
cazare, de asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică şi de formare în
spiritul moralei creştin-ortodoxe. Obiectivul propus este susținerea fetelor cu
vârste cuprinse între 7 – 26 ani care provin din familii dezorganizate, defavorizate
social, monoparentale sau aflate în risc de abandon școlar, abuz. Pe parcursul
anului 2018, centrul rezidenţial a organizat multiple și variate activități ce au vizat
servicii oferite beneficiarelor privind educația formală și nonformală/ informală,
sănătatea, activități legate de socializare și petrecere a timpului liber, activități ce
privesc dezvoltarea deprinderilor de viață;
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”Speranţa” Planificarea
activităților instructiv-educative propuse de echipa pluridisciplinară din cadrul
Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale „ Speranța” vizează tematici
permanente, trimestriale ori semestriale care doresc să vină în întâmpinarea
problemelor și lipsurilor cu care se confruntă beneficiarii noștri (copii cu vârste
cuprinse între 6 și 18 ani aflați în situație de risc social (care provin din familii
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cu situații financiare precare, monoparentale, dezorganizate, defavorizate și
marginalizate sau cu unul din părinți plecați la muncă în străinătate). Astfel,
tematicile activităților au urmărit: creșterea gradului de sănătate prin acțiuni de
informare și prevenție, educația pentru valori morale și sociale, consilierea și
orientarea școlară, școala părinților, educația incluzivă, dezvoltarea
personalității, a capacității de autocunoaștere, educația pentru sănătate.
Alte activităţi:
- Mihai Eminescu - o altă biografie, Ziua Culturii Naţionale şi Centenarul

Unirii - Sărbătorim Români, promovează personalitatea marilor valori care
să ducă la dezvoltarea pasiunii pentru literatură;
- Sărbătoarea Sfântului Vasile, Ziua Mărțisorului, Sărbătorile Pascale la
români, Iubeşte Sărbătorile de Iarnă, au avut ca obiectiv păstrarea
obiceiurilor şi a tradiţiilor;
- Deschideți porțile bucuriei, acţiune ce a avut ca scop educarea în spiritul
prieteniei și bunei înţelegeri între oameni (copii).
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ASOCIATIA “FILANTROPIA ARAD”
Arhiepiscopia Aradului
www.asociatiafilantropiaarad.wordpress.com

Asociatia Filantropia Arad își propune promovarea si derularea de programe,
mecanisme și activități care vizează asistența socială, asistența medicală,
asistența și dezvoltarea comunitară, economia socială, educația și cercetarea
interdisciplinară, cultura, dezvoltarea organizațională, tineretul și mediul, pe
plan local, regional, national și international, contribuind astfel la dezvoltarea
comunității în spiritul valorilor creștin-ortodoxe, prin responsabilizarea socială
față de semeni și în mod deosebit față de grupurile vulnerabile. Prin realizarea
obiectivelor sale, Asociația Filantropia Arad urmărește să sprijine Biserica
Ortodoxă Română în lucrarea ei social-filantropică săvârșită pentru oameni și
comunitățile lor, în spiritul învățăturii creștine.
CENTRE DE SERVICII SOCIALE:
Centrul de Incluziune Socială Arad
Serviciile oferite în cadrul centrului sunt gratuite şi vizează creşterea gradului
de autonomie socială a beneficiarilor. Persoanele consiliate vor fi sprijinite în
vederea integrării lor sociale, prin găsirea unor oportunități de angajare și
reconversie profesională.
Centrul de zi „Nașterea Maicii Domnului”
Centrul de zi „Nașterea Maicii Domnului” – oferă copiilor din medii defavorizate
condiții de educație și „control social” după orele de școală. Beneficiarii sunt:
10 copii la programul zilnic de îngrijire.
PROIECTE SOCIALE ŞI ACTIVITĂŢI:
Proiectul „Ceai bun de suflet”
Acest proiect se desfășoară cu prilejul manifestării dedicate Persoanelor
Vârstnice la nivel mondial. Luând exemplu și al altor asociații filantropice ale
unor eparhii din țară, Asociația Filantropia Arad propune implementarea unor
activități dedicate persoanelor vârstnice de pe cuprinsul întregii Arhiepiscopii,
prin parohiile arădene. Avem în vedere nevoia de implicare a vârstnicilor în
viața comunității prin aportul experienței lor de o viață.
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Tabăra de voluntariat „Uniți spre fapte bune” la Valea Plopului
Asociația a organizat în luna iunie 2018, o tabără de voluntariat la
așezămintele sociale din Parohia Valea Plopului. Cei 18 elevi ai Seminarului
Teologic Ortodox din Arad, însoțiți de părintele Gabriel Mariș, consilier social al
Arhiepiscopiei Aradului, au încercat pe perioada taberei să vină în ajutorul
părintelui Nicolae Tănase, desfășurând mai multe activități.
Tabăra de vară la Schitul Tămand
Asociația Filantropia a organizat în luna august o tabără pentru copiii din
parohiile arădene, la Schitul Tămand. Activitatea a avut și un caracter social,
întrucât au participat și copii din familii devaforizate, unele aflate în
incapacitatea de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație.
Cei 33 de participanți au fost copii din Centrul de zi „Nașterea Maicii Domnului”
al Asociației Filantropia Arad și din alte parohii arădene.
Marșul pentru viață – ediția a VII-a
În ajunul praznicului Bunei Vestiri, s-a desfășurat la Arad „Marșul pentru viață”
prin purtarea de grijă a Asociaţiei Filantropia Arad și a partenerilor. Marșul s-a
desfășurat cu implicarea deosebită a preoților în Arad și în alte 12 localități din
eparhia arădeană, unde au avut loc activități provita asemănătoare: Chişineu
Criş, Curtici, Pecica, Sântana, Ineu, Lipova, Pâncota, Săvârşin, Sebiş,
Gurahonţ, Julița.
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MISIUNEA SOCIALĂ „DIACONIA”
Mitropolia Basarabiei

www.diaconia.md

Misiunea Socială „Diaconia” este structura socială a Mitropoliei Basarabiei care
activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2001, înregistrată cu
numărul 1803, din data de 22 octombrie 2003. Organizația este membră a
Federației „Filantropia" (Patriarhia Română) și a Alianței ONG-urilor active în
domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei.
Viziunea noastră: O societate activă și ghidată de valorile creștine, rezultat al
acțiunii permanente și coerente a Mitropoliei Basarabiei prin Diaconia care
reprezintă modelul de excelență în susținerea aproapelui în dificultate. Misiunea
noastră: Diaconia dezvoltă modele de intervenție socială bazându-se pe
abordarea omului ca și chip și asemănarea lui Dumnezeu într-o relație de
împărtășire și încredere cu partenerii sociali.
Valorile organizației: Credinţa; Dragostea de aproapele; Schimbăm pentru că ne
pasă; Corectitudine; Responsabilitate; Perseverenţă; Solidaritate.
PROGRAME SOCIALE:
Campania de Paști „Masa Bucuriei”: aproape 1000 de voluntari, 42 de tone
de alimente colectate, produse alimentare oferite oamenilor nevoiaşi (bătrâni
singuri, bolnavi ţintuiţi la pat, familii în criză) ;
Maratonul copiilor: În acest an în cursa bunătăţii au alergat aproximativ 1000 de
copii din clasele primare. Graţie implicării Campionilor Bunătăţii au fost asigurate
6 luni de funcţionare a Centrului comunitar din Roşu, Cahul. Astfel, cei 25 de copii
care vin zilnic în Centru vor avea parte de o masă caldă şi activităţi
extraşcolare menite să îi ajute să trăiască o copilărie deplină;
Campania de Crăciun „În brațele mamei”- a reunit sute de donatori din
Moldova şi diasporă în sprijinul mamelor cu risc de abandon sau avort al
copilului. Campania a culminat cu un Talk-show naţional, pe 23 decembrie.
Graţie acţiunilor din campanie au fost acumulate resurse valoroase pentru a
ajuta mai mulţi copii să crească în braţele mamelor care i-au adus pe lume;
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Centrul de resurse „Călăuza Solidarităţii” a asistat în anul 2018 copii din familii
nevoiaşe şi cu părinţi plecaţi peste hotare din 50 parohii, iar 5 dintre acestea au
Centre Sociale în care sunt asistați copii din familii nevoiaşe şi cu părinţi plecaţi
peste hotare (1 centru are Cantina, 1 centru are Spalatorie), 5 au primit
minigranturi pentru deschiderea unei Garderobe Sociale;
Programul „În braţele mamei”- a oferit asistenţă complexă cuplurilor mamăcopil cu risc de abandon (mame minore, mame orfane, mame singure, etc.);
Programul DARE (Dream-Achieve-Realize-Expres) - proiect pilot adresat
copiilor, de educație și inovație socială, implementat în nouă locații: în Romania
(Covasna, Iași,Timișoara), Moldova (Florești, Edineț, Bălți), și Ucraina (Harkov,
Lvov, Kiev). Diaconia a realizat acţiunile din proiect în Centrul „Sf. Stelian” de la
Feteşti (Edineţ), unde a fost creat Parlamentul copiilor cu implicarea a 30 de
tineri, iar pe parcursul anului, 25 de copii au participat la sesiunile SOLE
(metodologie inovativă care oferă medii de învăţare prin auto-organizare);
Apartamentul social a oferit asistenţă complexă, inclusiv profesionalizare,
pentru o nouă generaţie de beneficiare: 6 adolescente orfane şi/sau orfane
social;
Cantina socială mobilă „Aproape de Aproapele” - oferă un prânz cald zilnic
gratuit pentru 180 de oamenii aflaţi la limita sărăciei (bătrâni şi oameni ai străzii);
Voluntariat: în organizarea campaniilor sociale au fost alături de echipa
Diaconiei pe tot parcursul anului peste 1000 de voluntari;
Banca de haine: - proiect de colectare publică a bunurilor - 5 boxe speciale – în
care s-au colectat cca. 140 de tone de bunuri;
Braţele părinteşti: 80 de familii din întreaga ţară, aflate în criză temporară, au
beneficiat de pachete lunare în funcţie de nevoi (rechizite, produse de igienă,
produse alimentare, etc). Proiect realizat cu susţinerea Episcopiei Române din
Italia.
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ASOCIAȚIA
„FILANTROPIA ORADEA”
Episcopia Ortodoxa Română a Oradiei

www.filantropiaoradea.ro

Asociaţia Filantropia Oradea este organizaţie nonguvernamentală care
acţionează în domeniul social sub patronajul Episcopiei Oradiei. Ea funcţionează
din anul 2009, cu binecuvântarea Preasfinţitului Sofronie, Episcopul Oradiei.
Asociaţia are ca misiune promovarea spiritului comunitar, de a imprima o cultură
organizaţională în rândul clerului pornind de la valorile ortodoxiei, concretizate în
jertfa sobornicească şi împreună lucrare a slujitorilor şi, construind astfel un
sistem de servicii sociale unitar şi transparent. Cu sprijinul Episcopiei Oradiei,
organizaţia a iniţiat în ultimii ani o serie de acţiuni care vin în ajutorul celor suferinzi
de scleroză multiplă.
PROGRAME SOCIALE:
- Bursa Filantropia, aflată la a VII-a ediție, bursa filantropia oferă unui număr
de 15 de copii și tineri burse în valoare de 100 lei/lună, timp de 10 luni, cu un
fond total de 15000 Lei, pentru anul școlar 2016-2017 și un număr de 10
bursieri pentru anul școlar 2017-2018, cu un fond de 10000 de Lei, la care
se adaugă contribuții în bunuri (îmbrăcăminte, alimente), dar și servicii de
mentorat și îndrumare de viață, oferită de către personal calificat (preot,
psiholog, asistent social);
- Proiectul "Aripi de înger" demarat în februarie 2018, a semnat convenții de
colaborare în valoare de peste 400.000 euro și a strâns peste 100.000 lei în
6 luni din campanii de colectare de fonduri, pentru construirea a cinci case
de copii în parohii din Oradea, Paleu și Oșorhei;
- Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Ponoară, comuna Bratca, situat
în Ponoară, comuna Bratca, un așezământ cu o capacitate de 20 de locuri și
care a găzduit în anul 2018 un număr de 24 de persoane vârstnice;
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- Cursuri de calificare profesională în domenii de asistență socială, în anul

2018 au fost organizate o serie de cursuri adresate lucrătorilor în domeniul
asistenței sociale și a persoanelor interesate pentru dobândirea unei
calificări suplimentare în acest domeniu. Cursurile sunt autorizate ANC.
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Bratca, ce
poartă hramul Sfântul Haralambie în care 50 de persoane cu handicap
grav, primesc cazare permanentă, 5 mese/zi, îngrijire medicală, activități
de recuperare, educative, socializare și recreative; în baza unui contract
de servicii sociale încheiat în anul 2011 cu Direcția generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor;
- Centrul de Servicii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități din Oradea,
ce poartă hramul "Acoperământul Maicii Domnului" - Asociația Filantropia
Oradea asigură managementul acestui centru, în baza unui protocol de
colaborare cu Fundația de Scleroză Multiplă Bihor, unde sunt oferite unui
număr de peste 100 de persoane cu dizabilități, servicii specializate de
asistență la domiciliu, asistență în centrul de zi, activități de recuperare
prin kinetoterapie, fizioterapie, psihoterapie, consultații medicale gratuite
(urologie, neurologie, psihiatrie) , hrană rece și ajutoare materiale
ocazionale;
- Bursa de proiecte a Cluburilor Impact, au fost finanțate 9 proiecte de
implicare comunitară realizate de Cluburile Impact din cadrul rețelei de
educație nonformală și implicare comunitară;
- Centrul de Informare și Consiliere pentru Străini a sprijinit peste 400 de
beneficiari, cetățeni străini, oferind informare, consiliere juridică, cursuri de
limbă, sprijin financiar, facilitare comunitară;
- Masa săracilor 2018, în cadrul acestui program un număr de 80 de porţii
de mâncare sunt realizate săptămânal pentru persoane aflate în dificultate
din Oradea. Până în prezent peste 70 de voluntari au participat la acest
program.

Alte proiecte:
- Sesiuni de instruire și formare profesională continuă pentru voluntari și
angajați ai organizației eparhiale;
- Programul Masa Bucuriei care a oferit în anul 2018 un sprijin în alimente în
valoare de peste 190000 Lei din partea Selgros Oradea, 60000 lei din
partea Carrefour Oradea și 10000 Lei din partea Auchan Oradea și care au
fost direcționate către persoanele aflate în dificultate;
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ASOCIAȚIA
„FILANTROPIA SEVERIN”
Episcopia Severinului și Strehaiei

www.filantropiaseverin.ro

Asociaţia Filantropia Severin este o asociaţie creştin-ortodoxă, de asistenţă
socială şi filantropică, cu caracter nonguvernamental, nonprofit, independent şi
apolitic. Asociaţia funcţionează sub patronajul spiritual al Episcopiei
Severinului şi Strehaiei şi îl are ca Preşedinte de Onoare pe Prea Sfinţitul
Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. Asociaţia a căpătat forma juridică
pe data de 12 decembrie 2004.
Scopul Asociaţiei îl reprezintă diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea
persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului,
în general, şi, în special, ale categoriilor sociale defavorizate.
PROGRAME SOCIALE:
- “Ferestre deschise către comunitate” Atelierul Sfântul Nectarie - Creșterea
accesibilizării mediului informațional pentru persoanele cu handicap vizual
din Mehedinți prin crearea unei biblioteci asistive și a unui site specializat,
înființarea și funcționarea unei unități protejate în Drobeta Turnu Severin
(UP), care produce cutii pentru lumânări;
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- Fabrica de lumânări „Făclia Credinţei” din localitatea Cerneți a fost

înființată ca întreprindere socială printr-un proiect de economie socială
inițiat și implementat în perioada septembrie 2012 – decembrie 2013,
fiind administrată de Asociaţia Filantropia Severin. Prin acest proiect,
organizația susţine integrarea socio-profesională a 3 persoane
defavorizate din comunitate, aflate în căutarea unui loc de muncă;
- Atelierul de icoane ”Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca” prin icoanele pe
care le realizează şi le distribuie, atelierul promovează misiunea şi
credinţa ortodoxă a Bisericii. Atelierul de Icoane a reușit să continue
parteneriatul cu magazinul Carrefour pentru standul de icoane din galeria
Carrefour. Atelierul are propriul site de prezentare
(www.ateliericoane.ro) , ce poate fi accesat şi de pe pagina de web a
Asociației ”Filantropia” Severin sau a Episcopiei Severinului şi Strehaiei;
- Proiectul “Împreună activi şi solidari”, finanțat din Fondul Social
European, prin care s-au înfiinţat 2 structuri de economie socială – un
Atelier de producție pentru produse de panificație ,,ARTOS” specific
unităților de cult, în mediul urban și un Centru de tipărire și multiplicare,
”Office print” în mediul rural, din județul Mehedinți.
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ASOCIAŢIA
SOCIO-CULTURALĂ
„MATEI BASARAB”
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

www.ascmb.ro

ASOCIAŢ IA 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 un caracter creştin, social şi cultural, având ca scop ajutorarea
persoanelor aflate în dificultate. Asociaţia desfăşoară, cu binecuvântarea
Preasfinț itului Părinte Vincenț iu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, activităţi în
beneficiul următoarelor categorii de persoane: 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.
PROGRAME SOCIALE:
- Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii are ca beneficiari copii
(0-18 ani) în risc de separare de părinţi, izolare socială (30 de copii/an) şi
familii în risc de dezvoltare, monoparentală, în situaţie conflictuală, care se
confruntă cu violenţă în familie, cu venituri reduse, care locuiesc în locuinţă
precară, care se confruntă cu analfabetism sau educaţie precară.
Activităţile desfăşurate sunt: asistenţă socială şi suport specializat în
vederea mobilizării/reintegrării sociale; educare şi formare, socializare,
activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber şi acte de caritate;
- Caravana Bucuriei, realizată în parteneriat cu Sectorul Social-Misionar al
Episcopiei Sloboziei si Călăraşilor, are scopul de a organiza acțiuni în cadrul
cărora sunt donate îmbrăcăminte, încălțăminte și alte bunuri materiale
persoanelor în dificultate din comunitățile parohiale din Episcopia Sloboziei
și Călărașilor;
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- Campania Bucuria de a fi împreună, cu scopul de a sprijini familii care au

copii cu dizabilități, prin implicarea în activitățile organizate în cadrul
parohiilor din care fac parte și oferirea de pachete cu alimente de bază,
jucării și dulciuri;
- Campania 2%, oferă posibilitatea cetăţenilor de a direcţiona 2% din
impozitul pe venitul anului anterior, contribuind la susţinerea a 20 cazuri
socio-medicale, care au solicitat sprijin financiar Asociaţiei;
- Raport anual, material de informare care se adresează celor care reprezintă
o potențială resursă pentru comunitate, valorificând-o prin promovarea
bucuriei faptei celei bune trăite în comuniune.
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ASOCIAȚIA
„FILANTROPIA POROLISSUM”
Episcopia Sălajului

www.filantropiaporolissum.wordpress.com

Asociația Filantropia Porolissum are din anul 2011 licențiat Serviciul de Îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice. Acest tip de servicii se adresează
persoanelor vârstnice, care datorită pierderii totale sau parţiale a autonomiei
funcţionale, au ajuns dependente sau parţial dependente și necesită ajutor pentru
realizarea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice. Având scop îmbunătăţirea calităţii
vieţii prin acordarea de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice cu nevoi de
recuperare şi fără suport social, serviciul furnizat de Asociația Filantropia
Porolissum ajută la menținerea și dezvoltarea independenței persoanelor
vârstnice sau bolnave, oferindu-le, acestora, posibilitatea de a alege și controla
deciziile ce afectează calitatea vieții de fiecare zi, având motto : „Te ajutăm să te
ajuți singur”. În anul 2018, de acest serviciu au beneficiat 23 de personae
vârstnice.
Proiectele şi programele iniţiate şi coordonate, de Asociația Filantropia
Porolissum, au fost în anul 2018 în număr de 31 şi au avut ca beneficiari:
- Tinerii, prin acordarea a 14 burse de studiu, ajutor pentru cazare și masă
pentru 3 elevi, rechizite și uniforme pentru 85 de elevi, implicarea a 229 de
tineri în activităţi creative, artistice, de petrecere a timpului liber şi de
voluntariat, în consiliere şi informare pe problematica dependenţei de
jocurile de noroc şi în alte activităţi de formare personală;
- Adulţii, prin susţinerea financiară şi materială a 310 persoane aflate în
nevoi, prin consilierea şi informarea unui număr de 34 de persoane privind
problemele legate de violenţa domestică, de consumul de alcool, de
creşterea şi educarea copiilor, de calificare/ recalificare în domeniul social;
- Vârstnicii, prin suport material şi financiar acordat pentru 150 persoane
vârstnice care se confruntă cu singurătatea sau cu probleme financiare;
- Persoane bolnave sau cu handicap, prin oferirea de dispozitive medicale
sau susţinerea financiară a unor intervenţii medicale, în valoare de 35.500
lei, pentru 4 persoane.
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Proiectul „Școala de vară Porolissum” aflat la a IV-a ediție, desfășurat pe
parcursul postului Adormirii Maicii Domnului, a oferit gratuit, unui număr de 70 de
copii cu vârste cuprinse între 6-15 ani posibilitatea de a petrece vacanța de vară
într-o tabără gratuită, unde animatorii de tineret, profesori, psihopedagogi şi
artişti populari au implicat copii în atelierele de creaţie, pictură, dezvoltare
personală şi comunicare.
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ASOCIAȚIA
„FILANTROPIA ORTODOXĂ DEVA”
Episcopia Devei și Hunedoarei

www.episcopiadevei.ro

Asociaţia "Filantropia Ortodoxă" Deva este o organizaţie non-guvernamentală
care are misiunea de a dezvolta comunităţile teritoriale prin îmbunătăţirea calităţii
vieţii.
Asociaţia oferă servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice şi
de mediu, furnizate în spirit creştin. Serviciile oferite se adresează: copiilor,
tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice şi nu în ultimul rând,
persoanelor aflate în risc social/vulnerabile.
Prin serviciile oferite Asociaţia "Filantropia Ortodoxă" Deva îşi propune să ajute la
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile şi la reducerea marginalizării
sociale.
CENTRE DE SERVICII SOCIALE:
- Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoanele

vârstnice, în cadrul căruia se oferă servicii de consiliere, suport emoţional,
mediere cu alte servicii din comunitate, programe de socializare, asistenţă
şi îngrijire în funcţie de nevoile identificate;
- Furnizor de servicii de informare, orientare şi mediere pe piaţa muncii.
Serviciile oferite sunt: informare şi consiliere profesională, medierea
muncii, orientare profesională, consultanţă, stimularea mobilităţii forţei de
muncă, servicii sociale.
PROGRAME SOCIALE:
- Marşul pentru viaţă, eveniment de promovare a dreptului la viaţă pentru

toate fiinţele umane - 100 de participanţi. Acest eveniment s-a desfăşurat în
fiecare an;
- „Familiile fericite nu cunosc violenţa" şi are drept scop formarea unei reţele
de suport moral, social şi emoţional pentru victimele violenţei domestice din
municipiul Deva, format din membrii comunităţii bisericeşti din cadrul
parohiilor din municipiul Deva;
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- „ABC-ul emoţiilor" proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale

cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând
accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă,
gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului
şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.
PARTENERIATE
Asociaţia „Filantropia Ortodoxă" Deva este membră a Federaţiei Filantropia, a
Reţelei ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice - Seniori NET şi în Pactul
Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială - Regiunea Vest.
Printre convenţiile de parteneriat încheiate se numără cele cu: Primăria
Municipiului Deva, Agenţia Naţională Antidrog, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Hunedoara Episcopia Devei şi Hunedoarei ,parohii ortodoxe din judeţ şi diverse
ONG-uri.
MUNCA ÎN REŢEA
Asociaţia „Filantropia Ortodoxă" Deva susţine munca în reţea şi participă, ori de
câte ori este solicitată, la activităţi realizate de partenerii săi. Până în prezent
reprezentanţii asociaţiei au participat la întâlniri şi mese rotunde organizate de:
Agenţia Naţională Antidrog, Primăria Municipiului Deva, Agenţia Naţională
împotriva Traficului de Persoane, Penitenciarul Bârcea Mare, Reţeaua
SenioriNET.

62

63

RAPORT ANUAL 2018

ASOCIAȚIA
“FILANTROPIA MARAMUREȘEANĂ”
Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

Asociația „Filantropia Maramureșeană” a fost înființată la inițiativa și cu
binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și
Sătmarului, în baza Î ncheierii Ședinței Publice nr. 2940 din data de
02.04.2018 a Judecătoriei Baia Mare. Totodată, Asociaţia a fost înregistrată la
Administraţia Financiară a Judeţului Maramureș sub Codul de Identificare
Fiscală: 39351031.
Asociația „Filantropia Maramureșeană” funcționează pe baza propriului Statut,
adoptat într-o primă formă de Adunarea Membrilor Fondatori, în conformitate
cu legislația referitoare la organizațiile neguvernamentale din România.
Baza legală de funcţionare a Asociaţiei este asigurată de OG 26/2000, iar
pentru stabilirea obiectivelor și în organizarea administrativă sunt valabile:
- Statutul;
- Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;
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- Regulamentul de Ordine Interioară (ROI);
- Hotărârile Adunării Generale / Consiliului Director.

La data de 11 octombrie 2018, Asociația „Filantropia Maramureșeană”, în timpul
Adunării generale a Federației Filantropia, găzduită de Centrul de Formare
Continuă „Dumitru Stăniloae” din capitală, a aderat și devenit membră a
Federației.
Asociația „Filantropia Maramureșeană” are ca scop: dezvoltarea conștiinței
umanitare și promovarea unei atitudini responsabile față de semenii noștri;
reactivarea conștiinței morale prin promovarea de virtuți creștine - iubirea și
milostenia, îndeosebi în rândul cetățenilor; organizarea de acțiuni cu caracter
umanitar, social, cultural și de sprijinire a unor categorii sociale defavorizate.
Activitatea desfășurată în cadrul Asociației „Filantropia Maramureșeană”:
- s-a licenţiat „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ”,

care face
parte din categoria centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte
persoane aflate în situaţii de nevoie, cod 8899 CZ-PN-V, Servicii de
asistenţă comunitară;
- s-a oferit training pentru 3 persoane, membre ale Asociaţiei, în perioada
04-06 decembrie 2018 în cadrul proiectului “Inițiative în politici publice
alternative pentru servicii sociale de impact”;
- a participat la Conferinţa de lansare a proiectului „Politici publice
alternative în domeniul sănătăţii”, SIPOCA 245/111413, a Federaţiei
Filantropia, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, în luna noiembrie 2018;
- a oferit cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă, prin voluntarii care
activează în cadrul Asociaţiei, 100 pachete persoanelor cu posibilităţi
materiale reduse;
- s-a semnat un acord de parteneriat între Auchan Baia Mare și Asociația
Filantropia Maramureșeană, astfel primind lunar contravaloarea sumei de
1000 lei reprezentând alimente de bază și hrană rece pentru persoanele
defavorizate.
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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ
“SFÂNTUL IERARH
IOSIF MĂRTURISITORUL”
Episcopia Ortodoxă Română
a Maramureșului și Sătmarului

www.iosifmarturisitorul.ro

MISIUNEA ASOCIAŢIEI
Asociaţia Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul a fost înfiinţată pe lângă
biserica cu acelaşi nume în anul 2002.
SCOPUL
Promovarea unor idealuri umanitare de solidaritate umană, întrajutorare,
sprijinirea unor categorii sociale defavorizate neinstituţionalizate pentru ajutor
social şi umanitar, servicii de consulatanţă gartuită pentru persoane vulnerabile
din punct de vedere social.
PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SOCIALE:
- Sprijin constând în produse alimentare şi nealimentare, cu caracter
-

-

ocazional, realizat cu ocazia sărbătorilor de peste an;
Contracte de sprijin financiar constând din: achitare plată restanţe iluminat
casnic, plată restanţe chirie, plată restanţe taxe;
Serviciul “Adăpost de noapte” al asociaţiei a primit licenţa de funcţionare
pentru o perioadă de 5 ani pentru acest serviciu, aspect care încurajează
respectarea pe mai departe a Standardelor Minime de Calitate prevăzute
de lege;
Servicii cantină socială: - acordarea unei mese zilnice pentru un număr de
20 de elevi;
acordarea unei mese duminicale pentru un număr de 100 de persoane;
Meditații săptămânale gratuite pentru un număr de 27 elevi din clasele VVIII.
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PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ:
Asociația Filantropică "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul" este implicată, în calitate
de partener în următoarele proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020:
- STANDARDE PENTRU BAIA MARE – INCLUZIUNE ŞI INTEGRARE

FĂRĂ DISCRIMINARE: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cod proiect 101688.
Solicitant: Primăria Municipiului Baia Mare; parteneri: Asociatia Filantropică
Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu,
Penitenciarul Baia Mare. Perioada de implementare a proiectului:
28.08.2017-27.08.2020. Valoarea totală a proiectului: 22.796.651,72 lei
(informaţii suplimentare: www.iosifmarturisitorul.ro);
- CHIOAR – UNITATE ÎN DIVERSITATE – proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cod
proiect 114852, având ca şi scop îmbunătăţirea calităţii vieţii a locuitorilor
din comunităţile marginalizate din Comuna Remetea Chioarului. Solicitant:
Primăria Comunei Remetea Chioarului; parteneri: S.C. 3 Art SRL, Asociatia
Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, Şcoala Gimnazială Remetea
Chioarului. Valoarea totală a proiectului: 21.475.715,62 lei (informaţii
suplimentare: www.iosifmarturisitorul.ro).
- CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
Săliştea de Sus – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 axa prioritară 8, având ca
şi scop îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de
colectivităţile locale a persoanelor vârstnice din Săliştea de Sus. Solicitant:
Primăria Oraşului Săliştea de Sus; Partener: Asociaţia Filantropică "Sfântul
Ierarh Iosif Mărturisitorul".
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DATE DE CONTACT
1. FEDERAȚIA FILANTROPIA
Preşedinte: Pr. Cons. Ciprian Ion Ioniţă
Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 11-12, sect. 4, București
Tel. 021.406.82.64
office@federatia-filantropia.ro
www.federatia-filantropia.ro
2. FUNDAȚIA BUCURIA AJUTORULUI BUCUREȘTI
Preşedinte: Pr. Cons. Ionuț Viorel Iordăchescu
Str. Piscului nr. 1, sect. 4,
Bucureşti
Tel./Fax: 021.337.20.35
bucuria.ajutorului@gmail.com
www.bucuria-ajutorului.ro
3. ASOCIAȚIA DIACONIA BUCUREȘTI
Preşedinte: Pr. Cons. Ionuț Viorel Iordăchescu
Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25,
Sect. 4, Bucureşti
Tel./ fax: 021.316.98.76
asociatiadiaconia@yahoo.com
www.asociatiadiaconia.ro
4. FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ, IAȘI
Preşedinte: Pr. Cons. Narcis Constantin Axinte
Str. Costache Negri nr. 48, Iași
Tel. 0232 220 548
Fax: 0232-271 228
contact@fundatia.mmb.ro
www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro
5. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU
Preşedinte: Pr. Cons. Adrian Roman
Strada Dealului nr. 13, Sibiu
Tel.: 0269/213.052
E-mail: afos@yahoo.com
www.socialma.ro

6. ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL CREȘTINĂ ”CHRISTIANA”,
FILIALA CLUJ Reprezentant legal: Dl. Liciniu Câmpean
Piața Avram Iancu nr. 18, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel./fax: 0264.457.552
cmpliciniu@yahoo.com
www.christianacluj.ro
7. ASOCIAȚIA VASILIADA
Preşedinte: Pr. Cons. Adrian Stănulică
Str. Fraţii Buzeşti nr. 20, Craiova, jud. Dolj
Tel./ fax: 0251.521 040
office@asociatiavasiliada.ro
www.asociatiavasiliada.ro

8. ASOCIAȚIA FILANTROPIA TIMIȘOARA
Președinte: Pr. Cons. Cristian Pavel
Bd. C. D. Loga nr. 7, Timişoara, jud. Timiş
Tel.: 0256.309.588
Fax: 0256.491 176
office@fft.ro
www.fft.ro
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9. ASOCIAȚIA CENTRUL DIACONAL “CASA CREȘTINĂ” TÂRGOVIȘTE
Director executiv: Pr. Adrian Rada
Str. Mihai Bravu, nr. 11, Mun. Târgovişte, Jud. Dâmboviţa
Tel: 0245.217.936
casacrestina@yahoo.com
www.arhiepiscopiatargovistei.ro
10. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA-IULIA
Preşedinte: Pr. Cons. Nicolae Călin Ignat
Str. Mihai Viteazu nr. 16, Alba Iulia, jud. Alba
Tel./ Fax: 0258.817.766
filantropia_ortodoxa@yahoo.com
www.filantropiaortodoxa.ro
11. FUNDAŢIA „EPISCOP MELCHISEDEC”- FILIALA BACĂU
Vicepreședinte: Pr. Cons. Eugen Ciprian Ciuche
Str. 9 Mai nr. 48, Bacău 600023, jud. Bacău
Tel./ Fax: (0334).423.476
fembacau@yahoo.com
www.fundatiamelchisedec.ro
12. ASOCIAȚIA „SF. VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE - HÂRJA”
Preşedinte: Pr. Ilarion Mâță
Sat Hârja, str. Principală, nr. 127, com. Oituz
Cod: 607368, județul Bacău
parohiaharja@yahoo.com
www.caminharja.ro
13. ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR "OVIDENIA
BACAU 2005" Preşedinte: Pr. Ovidiu Radu
Strada Poligonului, nr. 89, Bacău, jud. Bacău
asociatiaovidenia2005@yahoo.com
www.ovidenia2005.ro
14. FUNDAȚIA PENTRU COPII ”SFÂNTUL SAVA” BUZĂU
Preşedinte: Pr. Prof. Mihail Milea
Str. Bistriţei nr. 19, Buzău, jud. Buzău
Tel./ Fax: 0238.710 349
sfsavabz@yahoo.com
www.sfsavabz.ro
15. ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ CREȘTIN – ORTODOXĂ ”SFÂNTUL
VASILE CEL MARE” Preşedinte: Pr. Cristian Podașcă
Str. Basarabiei, Nr. 109, Galați
Tel./Fax. 0236/471682
asociațiasfvasile@yahoo.com
www.asociatiasfantulvasile.ro
16. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ARAD
Preşedinte: Pr. Gabriel Mariș
Str. Episcopiei, nr. 43, Arad, jud. Arad
Tel: 0257281856
socialfilantropia.arad@gmail.com
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17. MISIUNEA SOCIALĂ „DIACONIA” A MITROPOLIEI BASARABIEI
Director executiv: Dl. Igor Belei
Str. Criuleni 22, Chişinău, Republica Moldova
Tel. (00 373 22) 46-32-28
Fax. (00 373 22) 46-32-29
office@diaconia.md
www.diaconia.md
18. ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORADEA
Preşedinte: Pr. Cons. Laurenţiu Lazăr
Str. Roman Ciorogariu nr.3, Oradea 410017, jud. Bihor
Tel.: 0259.433.487
Fax: 0259.470.730
centru@filantropiaoradea.ro
www.filantropiaoradea.ro

19. ASOCIAŢIA FILANTROPIA SEVERIN
Preşedinte: Pr. Nicolae Oproiu
Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, C. P, Dr.Tr. Severin, jud. Mehedinţi
Tel/Fax: 0252.333048
filantropia_severin@yahoo.com
www.filantropiaseverin.ro

20. ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ „MATEI BASARAB”
Director Executiv: Dna. Enașcu Georgia Andreea
Str. Episcopiei, nr. 2, Slobozia, jud. Ialomița
ascmb_slobozia@yahoo.com
www.ascmb.ro
21. ASOCIAŢIA FILANTROPIA POROLISSUM SĂLAJ
Preşedinte: Pr. Cons. Claudiu Traian Nechita
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9, Zalău, jud. Sălaj
Tel.: 0360.100.333
filantropiaporolissum@yahoo.com
www.filantropiaporolissum.wordpress.com
22. ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ORTODOXĂ” DEVA
Președinte: Pr. Cons. Dumitru Diniș
Str. Avram Iancu, nr. 2, localitate Deva, jud. Hunedoara
social@episcopiadevei.ro
www.episcopiadevei.ro

23. ASOCIAŢIA „FILANTROPIA MARAMUREŞANĂ”
Preşedinte: Arhim. Cons. Ioachim Tomoioagă
Str. Avram Iancu, nr. 5, localitate Baia Mare, jud. Maramureş
Telefon: 0262. 214. 614
filantropiamm@yahoo.com
24. ASOCIAŢIA SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL
Preşedinte: Pr. Fodoruț Vasile
B-dul Republicii, Nr.8, Baia Mare, Jud. Maramureș
Tel: 0362.739.505
afsiim@yahoo.com

