


 

 

 

 

 

 

 

”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) 
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5 PRINCIPII DE FILANTROPIE SOCIALĂ CREŞTIN-

ORTODOXĂ 

”Lucrarea filantropică a Bisericii este continuarea lucrării filantropice, vindecătoare, sfințitoare 
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 viața şi iubirea veșnică 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 față 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 creșterea omului prin cultivarea virtuților şi săvârșirea faptelor bune, iar împreună cu 

această filantropie pastorală sau spirituală se dezvoltă şi filantropia materială a hranei şi 

îmbrăcămintei trupești, a vindecării medicale, a îngrijirii de cele necesare vieții biologice.  

Această atitudine a Bisericii se inspiră din lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, Care hrănește 

spiritual mulțimile cu binevestirea Evangheliei mântuirii, vindecă pe cei bolnavi şi apoi înmulțește 

pâinile. Urmând lui Hristos, Biserica acordă prioritate rugăciunii sau vieții spirituale ca fiind izvor 

de lumină şi iubire sfântă pentru opera ei socială. Așa se explică prezența preoților de caritate în 
spitale, unități 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 despărțită de Liturghia eclezială, 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 dumnezeiești, harice, prezentă în viaţa şi lucrarea Bisericii, Trupul tainic al lui Hristos. 

Lucrarea filantropică-socială ortodoxă are ca izvor de inspirație viața parohială şi viața 

monahală, deoarece scopul filantropiei sociale este în primul rând cultivarea comuniunii frățești 

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 recunoștința față de binefăcători, pentru 

întărirea comuniunii între oameni. 

Cooperarea Bisericii cu diferite asociații, fundații şi organizații umanitare este benefică dacă 

Biserica nu-şi pierde identitatea sau vocația ei pastorală şi sfințitoare, întrucât ea privește 

sănătatea ca dar al lui Dumnezeu şi viața omului pe pământ ca timp de pregătire pentru viața 

cerească veșnică. În acest sens, iubirea faţă de aproapele este criteriul principal al mântuirii 

omului, iar judecata finală privește 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 pastoral-misionare, 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.Fundația ”Bucuria Ajutorului”, București 

2.Asociația ”Diaconia”, București 

3.Fundația ”Solidaritate și Speranță”, Iași 

4.Asociația ”Filantropia Ortodoxă Sibiu” 

5.Asociația ”Filantropică Medical-Creștină 

Christiana”, Cluj 

6.Asociația ”Vasiliada”, Craiova 

7.Fundația ”Filantropia Timișoara” 

8.Asociația Centrul Diaconal ”Casa Creștină 

Târgoviște” 

9.Asociația ”Filantropia Ortodoxă Alba-

Iulia” 

10.Fundația ”Episcop Melchisedec”, Bacău 

11.Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel 

Mare”, Hârja 

12.Asociația Creștină de Caritate și Ajutor 

”Ovidenia Bacău 2005” 

13.Fundația pentru copii ”Sfântul Sava”, 

Buzău 

14.Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă 

”Sfântul Vasile cel Mare”, Galați 

15.Asociația ”Filantropia Arad” 

16.Misiunea Socială Diaconia, Chișinău 

17.Asociația ”Filantropia Oradea” 

18.Asociația ”Filantropia Severin” 

19.Asociația Socio-Culturală ”Matei 

Basarab”, Slobozia 

20.Asociația ”Filantropia Porolissum”, 

Zalău 

21.Asociația ”Filantropia Ortodoxă Deva” 

22.Asociația ”Filantropia Maramureșeană” 

23.Asociația Filantropică ”Sfântul Ierarh 

Iosif Mărturisitorul” 
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ISTORIC 

Lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române 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 non-guvernamentală 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 să-și 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. 
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FEDERAȚIA FILANTROPIA 

RAPORT ANUAL 2019 

 

Pe parcursul anului 2019, în vederea unei 

bune organizări a activităților Federației 

Filantropia, au avut loc mai multe întâlniri 

ale Consiliului Director, respectiv: pe 19 

februarie, 21 martie, 16 aprilie, 10 

septembrie, 25 septembrie, 10 octombrie, 

05 noiembrie și 25 noiembrie 2019, cât și 

întruniri ale Adunării Generale a Federației: 

pe 16 aprilie 2019 și pe 25 septembrie 2019.  

 

 

 
 

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 extinderii și în alte eparhii a 

proiectului de telemedicină ”Sănătate la un 

click distanţă”, ghiduri de finanțare ale 

organizației Fondul Român de Dezvoltare 

Socială (FRDS) și ghiduri de finanțare 

propuse prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2020. 

 

Ca rezultat al acestor demersuri, 

FEDERAȚIA FILANTROPIA a obținut 

fonduri din partea organizației IOCC, pentru 

2 propuneri de proiecte, cât și o donație de 

kituri școlare:  

➢ un proiect adresat sinistraților din 

Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia 

Dunării de Jos, Arhiepiscopia Alba Iulia şi 

Episcopia Sălajului, prin intermediul ONG-

urilor membre ale Federației Filantropia, în 

valoare de 10.000 USD;  

➢ un proiect adresat specialiştilor 

angajaţi ai organizaţiilor membre ale 
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Federaţiei, privind autorizarea și 

organizarea cursului de formare 

profesională ”Consilier în domeniul 

adicțiilor” (în derulare), în valoare de 

10.000$; 

➢ o donație de 12.480 de kituri 

școlare, conţinând: o pereche de foarfece 

boante, 4 caiete, o riglă 30 cm, o ascuțitoare 

creion, 5 creioane cu radieră, 5 pixuri, o 

radieră, o cutie de creioane și un sac pânză, 

în valoare de 20.826 USD (echivalentul  a 

87.885,72 lei) care au fost distribuite către 

22 de organizații membre ale Federației. 

 

 

 
 

În perioada ianuarie-decembrie 2019 

Federația Filantropia a derulat, atât ca lider, 

cât și în parteneriat, următoarele proiecte:  

 

❖ Proiectul ”Politici alternative în 

domeniul sănătății”, realizat în parteneriat 

cu Ministerul Sănătății, cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020, prin intermediul căruia s-au 

elaborat: o propunere de politică publică 

alternativă în domeniul sănătății denumită 

”Eficientizarea sistemului de asistență 

medicală comunitară – Sănătate în 

Comunitate”, acceptată de Ministerul 

Sănătății spre aprobare, un ”Cadru inovativ 

de proceduri” pentru Federația Filantropia 

și membrii săi, instrument de lucru care 

poate fi utilizat pe viitor în cadrul altor 

inițiative de elaborare de politici publice și 

un suport de curs în domeniul Politicilor 

publice.  

 

Situația cheltuielilor realizate la finalul 

proiectului (12.12.2019) a fost următoarea: 

Federația Filantropia din suma 

nerambursabilă de 856.139,02 lei a cheltuit 

suma de 821.838,50 lei, iar din contribuția 

proprie în cuantum de 17.122,78 lei a 

cheltuit 16.436,78 lei, iar Ministerul 

Sănătății din suma nerambursabilă de 

119.679,33 lei a cheltuit 27.014,95 lei, iar 

din contribuția proprie în cuantum de 

19.168 lei suma de 4.326,75 lei. 
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❖ Proiectul ”FOCUS – Consolidarea 

Capacităţii Lucrătorilor Sociali în 

oferirea abilităţilor de viaţă” demarat în 

luna ianuarie 2018 și 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 în 2019 au fost:  

➢ finalizarea componentei de cercetare 

cu privire la domeniul abilităților de viață 

prezente în munca asistenților sociali din 

cele 3 țări, respectiv Italia, România și 

Portugalia;  

➢ identificarea, selectarea și 

participarea a 8 asistenți sociali angajați ai 

organizațiilor membre ale Federației 

Filantropia la cursul ”Dezvoltarea 

abilităților de viață în munca asistenților 

sociali”, organizat la Palermo, în perioada 

12-17 mai 2019, alături de alți 16 asistenți 

sociali din celelalte două țări (Italia și 

Portugalia);  

➢ organizarea unor sesiuni de 

diseminare și informare cu privire la 

modalitățile de aplicare a abilităților de 

viață în munca asistenților sociali către 

beneficiarii centrelor sociale din cadrul 

ONG-urilor membre ale Federației 

Filantropia (au fost informați 82 de 

profesioniști și 156 de părinți);  

➢ 43 de profesioniști au participat la 

evenimentul de diseminare a rezultatelor 

privind activitățile de cercetare și formare, 

care a avut loc la Centrul Național pentru 

Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae” 

București;   

➢ Realizarea unei platforme online, cu 

rol de creare a unei comunități de specialiști 

în domeniul asistenței sociale din cele 3 țări.  

Bugetul aferent Federației Filantropia 

alocat prin acest proiect a fost în valoare de 

34.300 euro (echivalentul  a 163.600 lei). 
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❖ Proiectul de telemedicină ”Sănătate 

la un click distanță”, implementat de 

Federația Filantropia prin intermediul 

Fundației Filantropia Timișoara, membru 

fondator al Federației, în parteneriat cu 

Fundația de Ajutor Medical Profilaxis, 

finanțat de către Profi România SRL, cu un 

buget de 179.825 lei, vizează crearea unei 

rețele naționale de servicii medicale de 

specialitate oferite prin telemedicină, 

pentru pacienții aflați îndeosebi în zona 

rurală, la distanță semnificativă față de 

servicii medicale specializate sau pentru 

pacienții nedeplasabili. Prin intermediul 

proiectului, până la finalul anului 2019, s-a 

reușit acordarea a 535 de consultații de 

specialitate pentru pacienții rezidenți din 

satele aparținătoare orașului Făget, iar 

beneficiarii au fost persoanele vârstnice, 

aflate în evidența Serviciului social al 

Primăriei Făget.  

 
 

COMPONENTA DE FORMARE 

PROFESIONALĂ  

a fost consolidată prin autorizarea, 

elaborarea suportului de curs și organizarea 

cursului ”Animator socio-educativ” cod 

COR 516907, cât și prin desfășurarea, în 

parteneriat cu Asociația Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia a cursului „Manager de 

servicii sociale”.  

 

Astfel, în anul 2019 s-au realizat 

următoarele programe de formare 

profesională:  

➢ ”Manager de servicii sociale” 

organizat în perioadele: grupa 1: 05 

februarie – 28 martie 2019, la Centrul 

Dinamys din cadrul Asociației Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia, cu susținerea 

examenului de absolvire în data 29 martie 

2019, iar grupele 2 și 3 în perioadele 15 – 

19 aprilie 2019 și respectiv, 17 -21 iunie 

2019, la Centrul Național pentru Formare 

Continuă ”Dumitru Stăniloae”, București, cu 

susținerea examenului de absolvire în data 

22 iunie 2019, adresându-se personalului 

de conducere din cadrul serviciilor sociale 

de la nivelul centrelor eparhiale, fiind 

instruit și certificat în total un număr de 56 

persoane;  
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➢ ”Politici Publice” organizat în 

perioadele: 11-15 martie 2019, 25-29 

martie 2019, 01-05 aprilie 2019, 08-12 

aprilie 2019 și 15-19 aprilie, la Sinaia, fiind 

instruite 60 de persoane;  

➢ ”Animator socio-educativ” 

 organizat în perioada 07-16 august 2019, la 

Centrul Național pentru Formare Continuă 

”Dumitru Stăniloae”, București, cu 

susținerea examenului de absolvire în data 

22 august 2019, fiind instruite și certificate 

25 de persoane.  

➢ Organizarea examenului de 

absolvire a cursului ”Manager de servicii 

sociale”, în data de 14 februarie 2019, la 

Centrul Național pentru Formare Continuă 

”Dumitru Stăniloae”, curs realizat în anul 

2018 în parteneriat cu Organizația 

Umanitară Concordia, la București. În anul 

2019 au fost instruiți 141 de specialiști în 

domeniul medico-social. 

În vederea consolidării dezvoltării 

organizaționale a instituțiilor membre, pe 

parcursul anului 2019, Federația 

Filantropia a încheiat și/sau menținut 

diverse protocoale de colaborare:  

➢ menținerea parteneriatului cu 

Universitatea VIA College din Danemarca 

în vederea implementării proiectului 

”Analiza de nevoi la nivelul centrelor de zi 

pentru copii” din cadrul Asociației 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;  

➢ menținerea parteneriatului cu 

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei 

Basarabiei, în vederea susținerii de către 

Federația Filantropia a programului „În 

brațele părintești”; 

➢ continuarea parteneriatului cu 

retailerul PROFI România privind 

extinderea proiectului de telemedicină 

”Sănătate la un click distanță”;  

➢ încheierea protocolului de 

colaborare cu societatea comercială 

”Mega Image S.R.L”, cu scopul derulării de 

proiecte comune în vederea ajutorării 

persoanelor defavorizate. 

 

Obiectivul principal vizat de către 

echipa operațională a FEDERAȚIEI 

FILANTROPIA l-a reprezentat 

continuarea programelor de formare 

profesională și proiectele cu finanțare 

europeană. În plan administrativ:  

➢ s-a continuat actualizarea 

permanentă a site-ului Federației 

Filantropia (www.federatia-filantropia.ro), 

prin postarea știrilor privind ultimele 

evenimente desfășurate de organizațiile 

membre, cât și a evenimentelor realizate în 

cadrul Federației Filantropia;  

➢ au fost centralizate informații 

privind cele mai importante activități 

realizate de către membrii Federației 

Filantropia în 2018, în vederea realizării 

unui ANUAR de tip Raport de activitate al 

Federației Filantropia pe 2018, tipărit în 

300 de exemplare şi distribuit către 

colaboratorii externi şi ONG-urile membre;  

http://www.federatia-filantropia.ro/


 

12 

➢ s-au făcut demersuri în vederea 

înregistrării Federației Filantropia în 

Registrul Unic al Fundațiilor și 

Asociațiilor, ce permite acceptarea de 

donații și sponsorizări; s-au elaborat 

scrisori de recomandare pentru Fundația 

Filantropia Timișoara și Fundația pentru 

copii “Sfântul Sava” Buzău, în vederea 

aplicării acestora a dosarului de acte pentru 

statutul de Instituție de utilitate publică; 

➢ s-a obținut o donație din partea 

firmei Otter Distribution, produse 

distribuite către beneficiarii din cadrul 

Arhiepiscopiei Bucureștilor; s-a transmis o 

invitație către Sectorul Social-Filantropic al 

Arhiepiscopiei Argeșului şi Muscelului, în 

vederea aderării unuia dintre ONG-urile 

care funcționează cu binecuvântarea 

acesteia la statutul de membru al Federației 

Filantropia. 

În concluzie, pe parcursul anului 2019, 

activitatea desfășurată a înregistrat o 

complexitate importantă, producând efecte 

pozitive și la nivelul organizațiilor membre 

ale Federației, concretizate prin 

participarea la programe de formare 

profesională și la activitățile proiectelor 

finanțate din fonduri europene. 
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FUNDAȚIA BUCURIA AJUTORULUI 

BUCUREȘTI 
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 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 
Adresa: Str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 14, 
sector 2, Bucureşti 
 
Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul 
Nectarie are o capacitate de 28 paturi și 
furnizează servicii medico-sociale 
specializate persoanelor adulte 
diagnosticate cu afecțiuni oncologice în fază 
terminală ale unor boli incurabile, printr-un 
complex de îngrijiri medicale și spirituale 
constând în tratamentul durerii fizice şi al 
suferinței psihologice cauzate de boală.  

În anul 2019, centrul a oferit servicii de 
spitalizare continuă pentru 428 pacienți. 

Situată în incinta parohiei Sfântul 
Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, 
unitatea spitalicească oferă următoarele 
tipuri de servicii socio-medicale: găzduire, 
îngrijire medicală de tip paliativ, 
supraveghere consiliere spirituală şi 

psihologică. Echipa centrului este formată 
din 4 medici specialiști, 10 asistente 
medicale, 10 infirmiere, farmacist, psiholog, 
preot și asistent social. 
 

 
 
În data de 17 noiembrie 2019, a fost înscrisă 
Fundația Bucuria Ajutorului în rețeaua 
internațională de medicină și spiritualitate 
creștin – ortodoxă, proiect inițiat de Centrul 
Bisericesc Munchen, Germania. 
 

http://www.bucuria-ajutorului.ro/
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Voluntariat: 
Crucea Roșie Română – Filiala Sector 4 
București – un număr de 10 voluntari au 
organizat activități cu pacienții centrului 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. 
 

 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII SFÂNTUL 
STELIAN, FUNDAȚIA BUCURIA   
AJUTORULUI, FILIALA URLAȚI 

Adresa: Str. Valea Crângului, nr.64, Loc. 
Urlați, jud. Prahova  

Centrul 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. Pe tot parcursul anului şcolar 
copiii beneficiază de hrană caldă, rechizite 
şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării.  
 

 
 
Pe lângă activitățile educative, în centru, se 
desfășoară activități de terapie ludică, care 
au ca scop facilitarea, prin intermediul 
jocului și mișcării, dezvoltarea intelectuală 
și emoțională a copiilor și crearea 
condițiilor unei bune integrări sociale a 
acestora prin deprinderea unor norme 
sociale de comportament și ameliorarea 
relațiilor cu colegii, părinții și educatorii.  

În prezent se desfăşoară şi activităţi 
extraşcolare, concursuri de şah, pictură, 
desen. De asemenea, copiii sunt implicați și 
în activități gospodărești, alături de părinți 
(îngrijirea păsărilor de curte, plantarea 
florilor și a legumelor, culesul fructelor din 
livada de pomi). În timpul vacanțelor, pe 
lângă efectuarea temelor de vacanță, sunt 
organizate drumeții, excursii la muzee, 
teatru de păpuși, grădina zoologică, etc.  

Centrul Sfântul Stelian dispune de o cantină 
socială pentru copii, de o spălătorie socială 
pentru familiile beneficiarilor și de un teren 
de sport. 
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De asemenea, s-a primit aviz favorabil 
începerii lucrărilor proiectului 
Îmbunătățirea infrastructurii Centrului de Zi 
pentru copii Sfântul Stelian în cadrul 
Fundației Bucuria Ajutorului filiala Urlați, 
program cofinanțat de Uniunea Europeană 
prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Guvernul României.                                                                     

 
❖ Cu prilejul anului omagial al satului 

românesc, în colaborare cu Școala Cănuță 
Ionescu și Casa de Cultură din Urlați s-a 
organizat un eveniment artistic adresat 
elevilor din învățământul preuniversitar, 
sponsorizat de Conpet S.A. La eveniment au 
participat aproximativ 500 de copii din 
școlile orașului Urlați cât și din împrejurimi. 

 

 
 
Fundația Bucuria Ajutorului - Urlați a 
desfășurat proiectul  O școală cât o vară și un 
an școlar cât o vacanță. Proiectul a constat 
în furnizarea de servicii socio-educaționale 
adaptate particularităților de vârstă și 
școlarizare ale copiilor în vederea prevenirii 

abandonului școlar. Atelier de pictură, 
desen, concursuri sportive, drumeții, 
oferirea de consiliere socială și consiliere 
psihologică copiilor și părinților, activități 
recreative, terapie ludică, concursuri de șah, 
efectuarea temelor de vacanță.  
 

 
❖ În luna iulie copiii Centrului Sfântul 

Stelian au participat în tabăra de vară din 
stațiunea Neptun organizată de postul de 
radio Europa FM cu sprijinul agenției de 
turism Paradis Vacanțe de Vis. 

❖ A avut loc  evenimentul sportiv cu 
scop caritabil Maratonul Vinului organizat 
de Asociația Clubul Sportiv Bike Xpert. 
Venitul obținut în urma competiției sportive 
de 6.000 lei a fost direcționat către Centrul 
de Zi Sfântul Stelian. Banii au fost utilizați în 
vederea achiziționării de echipamente IT 
(laptop, imprimantă, videoproiector) 
pentru sala multifuncțională ce se va edifica 
prin proiectul de îmbunătățire a 
infrastructurii sociale existente a centrului 
de zi. 

❖ Participarea în data de 22 decembrie  
la emisiunea  Universul Credinței realizată 
de jurnalistul Paula Tăbârcă difuzată la TVR 
1. În cadrul acesteia a fost prezentată 
activitatea Centrului de zi Sfântul Stelian. 
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ASOCIAȚIA ”DIACONIA”, BUCUREȘTI 
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  

Adresa: str. Pajurei nr. 3B, sector 1, București 

 

Oferă beneficiarilor găzduire în regim de 

urgență, asistență socială și moral-

religioasă, consiliere psihologică, juridică și 

psihoterapie de grup victimelor violenței în 

familie.  

 

În cadrul Centrului de zi pentru copii se 

oferă următoarele servicii: 

❖ Asistență educațională: sprijin la 

efectuarea temelor în vederea prevenirii 

abandonului/eșecului școlar (meditații la 

română și matematică), activități ce au avut 

în vedere dezvoltarea creativității (ateliere 

de pictură, modelaj, teatru, muzică) 

antrenarea spiritului de cooperare/ 

competiție și a unor abilități de comunicare, 

motrice și cognitive, activități recreative și 

de socializare, orientare școlară și 

vocațională; 

❖ Asistență socială: evaluarea nevoilor 

și întocmirea planurilor individualizate de 

intervenție, facilitarea accesului la alte 

servicii, monitorizare, mediere, consiliere; 

❖ Asistență medicală și îngrijire: 

tratamente medicale și educație pentru 

sănătate în vederea prevenirii 

îmbolnăvirilor; 

❖ Hrană și sprijin material: 2 mese pe 

zi, precum și ajutor material/financiar 

(pachete alimentare, îmbrăcăminte, 

încălțăminte, rechizite școlare, etc). 

În anul 2019, de serviciile sociale ale 

așezământului au beneficiat 89 persoane și 

20 copii la centrul de zi. 

 

http://www.asociatiadiaconia.ro/
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ȘCOLARI 

 

 
 

❖ Atelierul de pictură, coordonat de 

doamna profesoară Oana Hondrea, voluntar 

al centrului. În cadrul atelierului copiii 

învață să picteze icoane pe sticlă, 

redescoperind și promovând tradițiile și 

obiceiurile populare romanești; 

❖ Micii meșteșugari, atelier în cadrul 

căruia își însușesc noțiuni despre artă și 

meșteșuguri tradiționale; 

❖ Ora de educație muzicală, susținută 

de doamna profesor Lucica Vîlcan,  în cadrul 

căruia copiii învață să interpreteze cântece; 

❖ Atelierul de creație, ce constă în 

organizarea de ateliere de pictură și 

confecționarea de felicitări, mărțișoare, 

decorațiuni cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, 

Paști, Crăciun, obiecte ce urmează a fi 

dăruite de către copiii centrului, sponsorilor 

și altor prieteni ai centrului; 

❖ Derularea programului Școala 

Părinților în care au loc discuții tematice; 

❖ Sprijin în realizarea temelor, oferit 

copiilor înscriși în programul centrului; 

❖ Activități de recuperare și 

consolidare a materiei școlare; 

❖ Aniversarea marelui poet Mihai 

Eminescu în data de 15 ianuarie, declarată 

Ziua culturii românești. Prin această 

activitate s-a urmărit  promovarea valorilor 

naționale autentice; 

 

 

 
 

❖ În data de 24 ianuarie, Ziua Unirii 

Principatelor Române Moldova și Țara 

Românească, zi care a constituit formarea 

statului național român modern (1859) au 

fost organizate activități prin care s-a 

urmărit însușirea de cunoștințe de istorie 

națională; 

❖ Organizarea unui seminar în data de 

9 mai, Ziua Europei. Copiilor le-au fost 

prezentate informații cu privire la țările 

membre ale Uniunii Europene, capitalele 

acestora, limbile vorbite și locuitorii acestor 

state; 

❖ În luna mai, copiii au sărbătorit 

Înălțarea Domnului și au cinstit eroii 

neamului, în cadrul  unui eveniment 

organizat la sediul asociației; 

❖ Lunar au fost organizate activități în 

colaborare cu ”Orășelul Cunoașterii”. În 

cadrul acestor activități copiii au realizat 

experimente prin intermediul cărora au 

învățat cum au loc diferite fenomene în 

natură;  

❖ Cu ocazia Zilei Internaționale a 

Copilului, centrul de zi pentru copii școlari a 

organizat un spectacol de cântece, poezii și 

competiții sportive. La eveniment au fost 

invitați părinții copiilor; 

❖ În săptămâna Școala Altfel au fost 

organizate ateliere de creație împreună cu 

elevii din cadrul Liceului Anghel Saligny și 

Școala Generală Geo Bogza;  

❖ Ca o răsplată pentru rezultatele 

obținute în anul școlar 2019, copiii au 

beneficiat de o excursie de doua zile în 
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județul Brașov, în localitățile Moieciu de Jos 

și Moieciu de Sus; 

❖ Din inițiativa preotului militar Radu 

Felix Iulian, angajații Ministerului Afacerilor 

Interne de la Direcția de Informare și Relații 

Publice au oferit, la începutul anului școlar, 

ghiozdane și rechizite școlare, copiilor 

înscriși în programele centrului; 

❖ În luna decembrie, în colaborare cu 

Liceele C.A Rosetti și Anghel Saligny, copiii 

au susținut un program de colinde 

tradiționale românești alături de elevii celor 

doua licee, în cadrul proiectului Copiii 

vestesc Nașterea Domnului. Cu această 

ocazie copiii au primit daruri; 

❖ În data de 17 decembrie a avut loc 

acțiunea  ”Fii bun în prag de Crăciun”, 

organizată în colaborare cu Asociația 

SO.SI.SE.SA. Cu aceasta ocazie copiii au 

interpretat colinde și au primit daruri din 

partea sponsorilor; 

❖ La Muzeul National al Satului 

Dimitrie Gusti a avut loc în data de 19 

decembrie un spectacol de teatru, susținut 

pentru copiii din centru. Evenimentul a fost 

organizat în colaborare Uniunea Artiștilor 

Plastici – Filiala Arta Religioasă și 

Restaurare. După spectacol copii au primit 

daruri; 

❖ În data de 20 decembrie, copiii din 

cadrul centrului de zi au susținut un mic 

concert de colinde la Căminul pentru 

persoane vârstnice Christiana.   

 

CENTRU DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ A VICTIMELOR VIOLENȚEI 

DOMESTICE 

❖ Consilierea și întocmirea fișei de 

reevaluare a beneficiarilor incluși în centru; 

❖ Monitorizarea post-servicii a 

beneficiarilor Centrului de primire în regim 

de urgență a victimelor violenței domestice; 

❖ Consiliere socială precum și sprijin 

material și alimentar oferite beneficiarilor 

aflați în monitorizare; 

❖ Copiii aflați în programul de 

monitorizare au participat la activități de 

socializare alături de copiii înscriși în 

programul Centrului de zi pentru copii 

școlari. 

 

În cadrul Asociației Diaconia și-au 

desfășurat activitatea următoarele 

unități de asistență socială: 

• Asociației Diaconia Filiala Sector 2 - 
Cantina socială Sfânta Ana – 68 beneficiari; 

• Asociației Diaconia Filiala Sector 3 - 
Cantina socială Sfânta Maria – 70 
beneficiari; 

• Asociației Diaconia Filiala Sector 4 - 
Cantina socială Sfânta Filofteia – 37 
beneficiari; 

• Asociației Diaconia Filiala Sector 5 - 
Cantina socială Sfânta Parascheva – 34 
beneficiari; 

• Asociației Diaconia Filiala Sector 6 - 
Cantina socială Sfântul Mc. Barnabas – 45 
beneficiari. 
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FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ, 

IAȘI 
Arhiepiscopia Iașilor          www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro 

 

 

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” este o organizație nonguvernamentală și nonprofit, 

înființată de Arhiepiscopia Iaşilor la 12 august 2002. Fundația dezvoltă activităţi, programe și 

proiecte sociale, educaționale, de formare continuă, medicale, culturale, filantropice, civice, 

ecologice și de voluntariat, care vin în sprijinul multor categorii de persoane vulnerabile.  

 

Pe parcursul anului 2019, Fundația a dezvoltat servicii de asistență socială și socio-medicale, 

de formare prin mentorat și sprijinire a antreprenoriatului în comunitate  cu fonduri atrase de 

la Uniunea Europeană prin 5 proiecte (linia de finanțare POCU), de la Bugetul de Stat prin Legea 

34/1998, de la bugetul Primăriei Municipiului Iași, de la Arhiepiscopia Iașilor și din fonduri 

proprii.  

 

Beneficiari total: 1.309 persoane. Angajați: 117 persoane angajate pe parcursul anului 2019. 

Buget total utilizat: 9.535.000 lei; (aproximativ  8 milioane lei din fonduri europene, din care 6 

milioane lei pentru sprijinirea activități de antreprenoriat în comunitate). 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

Aceste fonduri prin serviciile oferite 

beneficiarilor, au susținut activitatea celor 9 

centre acreditate de Ministerul Muncii și 

o Structură de Economie Socială: 

CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTUL SAVA” 

Descriere activitate: Asistență   socială  și 

suport  prin oferirea unui prânz cald în 

incinta cantinei sau la domiciliu pentru 

persoanele nedeplasabile, informare și 

consiliere socială sau/şi profesională. 

Beneficiarii cantinei sunt persoane aflate în 

dificultate, defavorizate din punct de vedere 

economic şi cu risc ridicat de 

marginalizare/excluziune socială, 85 

persoane, din care 70 în dificultate, cu 

finanțare de la Bugetul de stat, prin Legea 

34/1998 și 15 persoane vârstnice cu 

finanțare de la UE, în cadrul proiectului 

„Oportunități pentru bătrânii comunităților 

din județul Iași”, ID 127765; 

 

http://www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro/
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CENTRU DE ZI PENTRU COPII „SFÂNTA  

MARINA” IAŞI 

Descriere activitate: Activități recreative şi 

de socializare, pentru formarea şi 

consolidarea autonomiei personale: 

instructiv-educative, educaționale non-

formale, de informare și terapeutice şi 

sprijin pentru orientare școlară; Activități 

ludice și de petrecere a timpului liber, 
pentru 15 copii din mediul urban; 

 

CENTRU DE ZI „MIA CASA INCULEŢ” din 

BÎRNOVA  

Descriere activitate: Terapie ocupațională, 

consilierea psihologică şi psihopedagogică, 

dezvoltarea abilităților de comunicare, 

educație pentru sănătate, activități 

educaționale  și recreative. Beneficiari: 33 
copii din mediul rural;  

 

CENTRU DE ZI „SFÂNTUL STELIAN” IAŞI 

Descriere activitate: zilnic servicii de tip 

şcoală după şcoală  (activităţi educaţionale, 

îndrumare în efectuarea temelor, etc.) de 

consiliere şi orientare psihologică. Părinții 

beneficiază şi ei de consiliere şi orientare 

psihologică conform programului stabilit de 

asistenții sociali şi psihologul fundației.  

Beneficiari: 39 copii din mediul urban;  

 

CENTRU DE CONSILIERE ŞI REABILITARE 

A PERSOANELOR DEPENDENTE DE 

ALCOOL ŞI ALTE DROGURI „SFÂNTUL 

NICOLAE”  

Descriere activitate: Activități educative cu 

caracter preventiv, suport emoțional-

religios, servicii de consiliere,  evaluare 

psihologică, terapie pentru reabilitarea 

persoanelor dependente de alcool/droguri 

și co-dependente, facilitare întâlniri grupuri 

de suport pentru persoanele dependente de 

alcool și pentru membrii familiei acestora. 

Beneficiari: 26 persoane dependente; 

 

CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU „SFÂNTUL 

MINA” 

Descriere activitate: îngrijire personală și 

suport în activitățile instrumentale ale vieții 

de zi cu zi, kinetoterapie și masaj terapeutic, 

îngrijire medicală, informare, consiliere 

socială și psihologică, activități de 

socializare și petrecere a timpului liber, 

activități social-filantropice, servicii 

externalizate de recuperare medicală. 

Beneficiari: 20 persoane; 

 

 

 

CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU „CUVIOASA 

OLIMPIADA”, VĂRATEC - înființat în anul 

2019, prin Proiectul european „RESPECT 

BĂTRÂNII! – Reducerea Excluziunii Sociale 

prin Promovarea și Eficientizarea Calității 

Tratamentului adresat Bătrânilor din 

localitățile Văratec, județul Neamț și Iași, 

județul Iași”. Proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei. Descriere activitate: 

îngrijire personală și suport în activitățile 

instrumentale ale vieții de zi cu zi, 

kinetoterapie și masaj terapeutic, îngrijire 
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medicală, informare, consiliere socială și 

psihologică, activități de socializare și 
petrecere a timpului liber, activități social-

filantropice, servicii externalizate de 

recuperare medicală. Beneficiari: 31 persoane 

vârstnice;  

 

 

CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, 

BELCEȘTI - înfiinţat în anul 2019 prin 

Proiectul european „Oportunități pentru 

bătrânii comunităților din Județul Iași” de 

Fundaţia „Solidaritate si Speranţă” (lider), 

proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

Descriere activitate:  Asistență   socială  și 

suport  prin oferirea unui  prânz cald în 
incinta cantinei. Beneficiari: 16 persoane;  

CENTRUL DE HIPOTERAPIE ŞI 

ECHITAŢIE „SFÂNTUL MARE MUCENIC 

GHEORGHE”, BÂRNOVA (Structură de 

Economie Socială) Activităţi: Hipoterapie 

pentru copiii/ tinerii cu dizabilități - servicii 

gratuite. Activități sportive (echitaţie) 

pentru elevi, preşcolari etc. Beneficiari: 215 

persoane (tineri și copii); 

Alte proiecte cu finanțare europeană 

derulate în anul 2019: 

 

• Proiect Măsuri integrate de 

dezvoltare a comunității marginalizate 

din comuna Frumușica, proiect cofinanțat 

în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

În anul 2019, în calitate de partener în 

proiect, Fundația a oferit servicii sociale și 

socio-medicale unui număr de 561 

persoane din comunitățile țintă ale comunei 

Frumușica, jud Botoșani; 

 

• Proiect Sprijinirea Tinerilor 
Antreprenori din Regiunea Nord-Est 
prin Transfer de Inovații și Tehnologii  
Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est -  
obiectivul general fiind încurajarea 
antreprenoriatului și a ocupării pe cont 

propriu prin susținerea înființării a 36 de 
întreprinderi cu profil non-agricol în zona 
urbană din Regiunea de Nord-Est, ce vor 
beneficia de o finanțare nerambursabilă de 

154.128 lei. Grupul țintă este format din 300 
de persoane, din care 158 - șomeri sau 

persoane inactive; 

  

• Proiectul „BonAntreprenor”  
finanțat în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru 
toţi; Obiectivul specific 3.7: Creșterea 
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 

profil non-agricol din zona urbană, România 

Start Up Plus. Proiectul sprijină 50 de noi 
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antreprenori prin acordarea de subvenţii de 
178.340 lei pentru fiecare start-up demarat 

în Regiunea Nord-Est în mediul urban şi în 
domenii nonagricole. Se acordă şi servicii 
suport (formare antreprenorială, stagii de 
practică, consiliere/consultanță/mentorat 
etc.); 

 

• Proiectul „O șansă pentru fiecare!” 
Finanțator: Primăria Municipiului Iași; 
Aplicant: Fundația „Solidaritate și 
Speranță”. Scopul proiectului este să ofere  
copiilor care întâmpină dificultăți în 
procesul de integrare socială, familială și de 

învăţare, activităţi extrașcolare, de 
socializare și recreere în vederea dezvoltării 
deprinderilor şi abilităţilor pentru o viaţă 
independentă în societate. De asemenea, 
acestora  le sunt facilitate nevoile primare 
(hrana, igiena, etc.) de care nu au parte în 
familie şi li se oferă suport în vederea unei 

evoluții fizice, intelectuale și emoționale 
adecvată vârstei. Beneficiari: 20 copii din 
familii defavorizate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proiectul „Tinerii ieșeni-între 
performanță și voluntariat” Finanțator: 

Primăria Municipiului Iași; Aplicant: 
Fundația „Solidaritate și Speranță”. Scopul 
proiectului este să ofere tinerilor care au 
dificultăți în procesul pregătirii școlare, a 
integrării sociale pentru o viață 
independentă, de servicii integrate pentru 
dezvoltarea de competențe intelectuale și 
profesionale. Beneficiari: 170 tineri. 
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ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ 

SIBIU                                
Arhiepiscopia Sibiului          www.socialma.ro 

 

Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS) 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 Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. 

 

Misiunea asociației o reprezintă asistarea persoanelor care traversează momente dificile ale 

vieții, pentru dezvoltarea abilităților 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. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

PROIECTUL ”MASA PE ROȚI” 
Descriere activitate: serviciu social licențiat, 
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. 

 

 
 

PROGRAMELE SOCIO-MEDICALE 
”SĂNĂTATE PENTRU SATE” ȘI 
PROFILAXIE DENTARĂ 
În cadrul acestora s-a asigurat, pe parcursul 
ultimului an, asistență medicală gratuită 
pentru 410 persoane care locuiesc în zone 
defavorizate de pe Județelor Sibiu și Brașov. 
 

 

http://www.socialma.ro/
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SERVICIUL AMBULANȚIER este dedicat 
persoanelor sărace şi greu deplasabile 
pentru transportul lor la recuperare sau 
tratament, dar și pentru buna desfășurare a 
activităților din cadrul Programului Socio-
Medical ”Sănătate pentru Sate” sau cel al 
campaniei ”Donează Sânge, salvează o 
viață” etc. Până în prezent au fost 
transportate doar persoane cu handicap din 
cadrul centrelor rezidențiale. 

 

 
 
CURS DE PRIM AJUTOR pentru studenții 
Facultății de Teologie Andrei Șaguna din 
Sibiu. 
 

 
 
TABERE PENTRU COPIII DEFAVORIZAȚI 
cu scop educativ, de prevenire a violenței şi 
a comportamentului nepotrivit în rândul 
copiilor din centrele de plasament. S-au 
derulat 3 serii de tabere sociale pentru 140 
de copii defavorizați. 

PROIECT DE CONSTRUIRE A CINCI CASE 
DE TIP FAMILIAL ÎN SIBIU, CRISTIAN ȘI 

CISNĂDIE (jud. Sibiu), una dintre acestea 
primind deja autorizația de construcție. 
Proiectul privește găzduirea permanență a 
60-80 de copii proveniți din centrele de 
plasament. Totul e posibil prin partenerii 
noștri principali: HHC și DGASPC (CJ Sibiu) 
și prin susținerea unor Campanii de 
fundraising precum Proiectul Aripi de 
Înger sau Evenimentul Caritabil 
”Dăruiește o casă copiilor abandonați”; 
 

CENTRUL DE ZI – CENTRU DE SPRIJIN ȘI 

DE ASISTENȚĂ PENTRU COPIL ȘI 

FAMILIE, în cadrul Asociației Filantropice 

Sf. Nicolae Sibiu, filială a AFOS; 

CENTRUL SOCIO-CULTURAL ”NOI 

ORIZONTURI” din cadrul Asociației 

Soborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, filială 

a AFOS. 

Alte proiecte ale Asociației: 

• Participare în cadrul Proiectului 
”Politici Publice alternative în 
domeniul Sănătății” al Federației 
Filantropia și la cursuri de formare 
pentru membri sau angajați; 
 

• Campania ”O școală pentru fiecare”  - 
inițiat pentru a sprijini copiii din 
localitățile defavorizate la început de an 
școlar, cu rechizite și ghiozdane; 

 
• Campania ”Învățăm prin fapte” – 

activitate de fundraising derulată în 
parteneriat cu licee sibiene,  în ediția a 
III-a, și care a avut ca obiectiv sprijinirea 
persoanelor defavorizate; 

 
• Campania ”Protejăm mediul, trăim 

sănătos” - acțiune anuală de plantare de 
puieți prin voluntariatul tinerilor 
liceeni; 

 

• Comisia de protecție a copilului – 
DGASPC Sibiu. Președintele asociației 
este unul dintre cei 7 membri ai Comisiei 
de protecției a copilului din cadrul 
DGASPC Sibiu. Comisia a fost convocată 
în ședință ordinară de 30 de ori pe 
parcursul anului 2019.     



 

25 

 
 

 

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. Beneficiari: 4.820 persoane(2019). 

 

Misiunea asociației o reprezintă îngrijirea bolnavilor şi acordarea de asistență socială 

persoanelor aflate în situație de risc social, indiferent de apartenența lor religioasă, etnică, 

socială sau de orice alte criterii asemănătoare. Asociaţia ,,Christiana” are o experiență de 

aproximativ 22 ani în derularea proiectelor sociale. Cele mai semnificative dintre proiectele 

sociale, demarate în trecut, s-au transformat în servicii sociale acreditate. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

CENTRUL SOCIAL-MISIONAR SFÂNTUL 
VASILE CEL MARE, CLUJ-NAPOCA 
Cuprinde proiectele: Programul de 
meditaţii şcolare, Centrul Comunitar pentru 
Tineret și Burse şcolare. 

 
 

http://www.christianacluj.ro/
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CHRISTIANA”- 
PROGRAM “A DOUA ŞANSĂ” CLUJ-
NAPOCA  
Este o şcoală autorizată şi integrată în 
sistemul public de învăţământ. În cadrul 
acestei școli se organizează programul „A 
doua șansă” pentru persoanele care au 
părăsit  școala de cel puțin 4 ani de zile 
înainte de a termina clasa a VIII-a şi care 
doresc să finalizeze pregătirea școlară. 

 
CANTINA SOCIALĂ SFÂNTUL 
ARHIDIACON ŞTEFAN, CLUJ-NAPOCA 
Este un proiect social prin care se oferă  
cinci zile pe săptămână o masă caldă 
persoanelor defavorizate din punct de 
vedere social. 
 
CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-
SOCIALĂ “SF. PANTELIMON”, CLUJ-
NAPOCA 
Misiunea centrului vizează diminuarea 
suferinței oamenilor săraci şi ajutorarea 
persoanelor aflate în dificultate. Persoanele 
care apelează la serviciile centrului şi care,  
în conformitate cu anchetele sociale, se 
încadrează în plafonul financiar al centrului 
(500 lei/membru de familie) beneficiază 
gratuit de consultații medicale, 
medicamente şi asistență spirituală. 
 

 
 

PROIECTUL SF. DIMITRIE BASARABOV – 
INFORMARE ŞI CONSILIERE ÎN ADICŢII, 
CLUJ NAPOCA 
Este un program de consiliere şi informare 
pentru persoanele dependente de alcool sau 
alte droguri, pentru membrii familiilor lor şi 
pentru membrii comunității interesați de 
domeniul adicţiilor. Beneficiarii proiectului 
sunt persoane toxico-dependente (clienți 
primari) şi membrii familiei beneficiarilor 

direcţi (clienţi secundari), precum şi 
comunitatea cu participanţii ei (specialişti 
din mediul medico-social şi publicul larg). 

 
PROIECTUL PENTRU VIAŢĂ- PENTRU 

COMBATEREA NUMĂRULUI MARE DE 

AVORTURI 

Activităţile de consiliere săptămânale ale 

proiectului au loc la Centrul medico-social 

„Sfântul Pantelimon”. Întregul proiect se 

desfăşoară în regim de voluntariat prin grija 

deosebită a coordonatorului.  

 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 
PENTRU VÂRSTNICI “SFÂNTUL NICOLAE” 
este destinat persoanelor vârstnice aflate în 
situaţie de dependenţă socio-medicală și 
oferă următoarele servicii de tip rezidenţial: 
îngrijire completă, asistenţă medicală, 
asistenţă religioasă, participare la viaţa 
culturală şi folosirea capacităţii de muncă 
restantă. 

 

GRĂDINIŢA SOCIALĂ “ACOPERĂMÂNTUL 
MAICII DOMNULUI”, TURDA 
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În cadrul acestui proiect atât copiii care 
beneficiază de serviciile sociale ale 
grădiniţei, cât şi părinţii acestora sunt 
cuprinşi într-un program de prevenţie a 
abandonului copilului reuşindu-se astfel 
menţinerea copiilor în familiile naturale. 

CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU 
COPII “ACOPERĂMÂNTUL MAICII 
DOMNULUI”, CLUJ-NAPOCA 
Obiectivul general al centrului este 
prevenţia abandonului în rândul copiilor cu 
vârsta cuprinsã între 0-6 ani, dezvoltarea 
competenţelor parentale şi asistarea 
părinţilor în procesul de reintegrare socio-
profesională. Proiectul vizează protecţia 
copilului şi a familiei având ca obiect de 
activitate oferirea de servicii de specialitate 
copiilor între 0-6 ani şi familiilor acestora, 
cu scopul de a preveni separarea copilului 
din familia naturală. 
 

 
 
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
“CHRISTIANA” CLUJ-NAPOCA 
Este acreditată prin O.M.E.C.T.S.nr. 
4937/31/07/2012 și formează cadre 
medicale cu specializarea ASISTENT 
MEDICAL GENERALIST încă din 1992 cu 
rezultate deosebite atât din punct de vedere 
didactic cât și al integrării în muncă a 
foștilor elevi. 
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ASOCIAȚIA VASILIADA, CRAIOVA 
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, Arhiepiscopul 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. Asociația Vasiliada este furnizor acreditat de 

servicii sociale, având licențiate toate serviciile oferite.  

În anul 2016 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. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU COPII 

“SFÂNTUL STELIAN” LIPOVU 

Asigură servicii sociale și educative, de 19 

ani, copiilor si familiilor aflate în dificultate 

din comuna Lipovu, județul Dolj. În cadrul 

centrului sunt oferite servicii de educație 

remedială, consiliere psihologică, suport 

școlar, terapie: 75 de copii au înregistrat o 

evoluție semnificativă în ceea ce privește 

situația școlară; 15 copii au urmat 

programul de alfabetizare; 60 de copii au 

beneficiat de ore de educație asistată și 

meditații şcolare. Toți copiii beneficiază 

zilnic de o masă caldă. 

 

 

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 

http://www.asociatiavasiliada.ro/
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pentru familiile copiilor. Rezultatele 

centrului, în anul 2019: 47 de copii au fost 

menținuți în sistemul de educație, datorită 

serviciilor sociale oferite; 37 părinți/tutori, 

au fost consiliați în cadrul centrului; 47 de 

copii și-au îmbunătățit cunoștințele 

elementare de scris – citit. 

 

 

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ PENTRU 

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ”SF. VASILE”, 

CRAIOVA 

A fost înființat de către Asociația Vasiliada, 

cu sprijinul Arhiepiscopiei Craiovei  și al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 

urmă cu 14 ani. Centrul oferă servicii de 

îngrijire în regim rezidențial unui număr de 

52 de persoane. În anul 2019: 129 de 

persoane fără adăpost au beneficiat de 

serviciile centrului; 23 de persoane au fost 

reintegrate socio-profesional; 17 persoane 

au fost reintegrate prin găsirea unei 

locuințe sau transferate către alte instituții 

de protecție socială. 

PROIECTE SOCIALE: 

 

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, 

majoritatea din mediul rural, beneficiază în 
mod direct  de intervenția acestui proiect; 
 

 
 
”COLINDAR CU PAULA SELING” 
Eveniment care a ajuns la ediția a XIII-a, 
vizează strângerea de fonduri pentru 
susținerea proiectelor sociale derulate de 
Asociația Vasiliada, cât și conștientizarea și 
dezvoltarea unui sentiment de 
responsabilitate socială în rândul 
comunității; 
 

 
 

PROIECTUL “MASA BUCURIEI” 

vizează sprijinirea a peste 3000 de persoane 

aflate în dificultate din județele Dolj și Gorj, 

prin oferirea de alimente;  
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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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”AJUTĂ UN BĂTRÂN SĂ ZÂMBEASCĂ!” 

50 de bătrâni, din 5 sate doljene sunt vizitați 
periodic de peste 15 voluntari și ajutați cu 
alimente, produse de igienă, medicamente 
sau consultații medicale, in funcție de 
nevoile identificate. Proiectul este 
implementat cu sprijinul Asociației socio-
culturale Corfoo, a Guvernului Provinciei 
Oost-Vlaanderen, Stad Aalst si prin 
implicarea credincioșilor din Parohia 
Ortodoxă Sf. Apostol Andrei și Sf. Materne - 
Gent/Aalst, Belgia. 
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FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMIȘOARA 
Arhiepiscopia Timișoarei           www.fft.ro 

 

 

Fundația Filantropia Timișoara, înființată în ianuarie 2006, având unic fondator Arhiepiscopia 

Timișoarei, 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, fiind înființată 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.  

 

Scopul Fundației Filantropia Timișoara este de a oferi servicii comunitare – sociale, medicale, 

culturale și educaționale, în spirit creștin, contribuind la rezolvarea problemelor comunităților. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

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 integrare/reintegrare 
socială, reintegrare socio-profesională sau 
în vederea prevenirii și/sau limitării unor 
situații de dificultate care pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială;  
 
CASA DE COPII SF. ANASTASIA din 
localitatea Topolovățul Mare; 
 
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARA 
SF. IOAN IACOB 
Pentru persoane cu scleroză multiplă, 
pentru care a fost amenajat și dotat 
corespunzător un Așezământ situat in 
Timișoara, Iuliu Maniu nr.40; 

 

 
 
TRANSPORT ADAPTAT: cu sprijinul 
Fundației Renovabis din Germania și efortul 
Fundației Filantropia Timișoara, s-a reușit 
achiziția unui autoturism adaptat pentru 
transport persoane cu dizabilități omologat, 
Dacia Dokker; 
 

http://www.fft.ro/
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ASISTENȚĂ PENTRU COPII DIN ORAȘUL 
DETA A CĂROR PĂRINȚI SUNT PLECAȚI 
LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 
18 copii primesc zilnic, hrană caldă, 
consiliere psihologică, sprijin in efectuarea 
temelor etc.; 
 

 
 
PROIECTUL DE TELEMEDICINA 
„SĂNĂTATE LA UN CLICK DISTANŢĂ” 
Se dorește a veni în întâmpinarea și într-
ajutorarea persoanelor care sunt izolate sau 
la distanțe foarte mari de centrele medicale 
şi de consult de specialitate. În anul 2019 au 
fost efectuate 620 consultații; 
 

 
 
PARTENERIATUL CU ARHIEPISCOPIA 
TIMIȘOAREI 
privind asigurarea bunei funcționării a 
serviciilor adresate copiilor din centrele de 
zi și a altor categorii de beneficiari aflate în 
dificultate; 
 
 
 
 

PARTENERIATUL CU AGENȚIA 
NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE 
PERSOANE a avut ca rezultat ajutorarea 
materială și spirituală a 17 victime; 
  
PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ 
organizat împreună cu Liceul Ortodox Sf. 
Antim Ivireanul din Timișoara, 198 copii; 
 
BURSE pentru 20 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 studenții de la Facultatea de Arte, 
Tabără Atelier de tencuieli de pământ și 
pavaje de piatră împreună cu studenții de la 
Facultatea de Arhitectură pentru biserica 
monument istoric de la Crivina.  
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ASOCIAȚIA CENTRUL DIACONAL ”CASA 

CREȘTINĂ TÂRGOVIȘTE” 

Arhiepiscopia Târgoviștei          www.arhiepiscopiatargovistei.ro 

 

 

Asociația Centrul Diaconal ”Casa Creștină” este o organizație cu caracter social filantropic şi 

cultural, înființată în anul 2004. Asociația derulează proiecte ce vin în întâmpinarea 

persoanelor în situație de risc, promovează egalitatea de șanse, parteneriatul social, cooperarea 

interregională, accesul femeilor la orice formă de pregătire profesională, cât și 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 funcționează 

Centrul de resurse pentru tineret, în cadrul căruia 50 de tineri au beneficiat de servicii sociale 

și filantropice.  

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

La CENTRUL SOCIAL CREŞTIN au fost 

realizate următoarele activități cu caracter 

social-filantropic, de consiliere, susținere și 

suport pentru copii şi familii aflate în 

dificultate: 

• zilnic, în cadrul APARTAMENTULUI 

REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL ”SF. 

IERARH NICOLAE” (serviciu licențiat de 

Ministerul Muncii şi Justiției Sociale) se 

derulează activități cu caracter instructiv-

educativ, recreativ, de însușire a 

deprinderilor de autogospodărire şi de viață 

independentă pentru cei 6-8 copii/tineri 

ocrotiți în acest apartament;  

 

• săptămânal, în perioada 1 ianuarie-

30 iunie s-au derulat, sub îndrumarea unui 

profesor voluntar, CURSURI DE LIMBA 

ENGLEZĂ la care participau copii din medii 

defavorizate şi cu posibilități financiare 

limitate; 

http://www.arhiepiscopiatargovistei.ro/
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• săptămânal sunt DERULATE 

ATELIERE DE LUCRU (ORGANIZATE CU 

VOLUNTARI AI CENTRULUI) în cadrul 

cărora copii şi tineri proveniți din familii 

defavorizate, dar şi instituționalizați sunt 

îndrumați să realizeze manufacturi și 

decorațiuni din hârtie, picturi pe sticlă, 

brățări împletite din diverse materiale, 

ornamente şi podoabe, felicitări, 

mărțișoare, deprind arta îndoirii hârtiei 

(quilling și origami) sau participă la alte 

activități socio-culturale; 

 

• în perioada august – decembrie 2019 

s-a desfășurat PROIECTUL „CREATIV”, 

implementat în parteneriat cu Centrul de 

Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog 

Dâmbovița, unde 14 tineri au beneficiat de 

activități educative și de informare, prin 

ateliere de artă – quilling; 

• sunt realizate  ŞEDINŢE DE 

CONSILIERE INDIVIDUALĂ ŞI DE GRUP 

CU PĂRINŢI ai căror copii se află în risc 

crescut de abandon școlar; 

 

• săptămânal sunt REALIZATE  

ȘEDINȚE DE CONSILIERE CU PERSOANE 

PROVENITE DIN MEDII DEFAVORIZATE, 

în vederea obținerii indemnizațiilor sociale 

și a altor drepturi și ședințe 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 și 

aptitudinile individuale); 

 

• sunt sprijinite cu PACHETE 

ALIMENTARE, IGIENICO-SANITARE SAU 

CU HAINE FAMILIILE AFLATE ÎN 

SITUAŢIE DE RISC SOCIAL (familii fără 

venituri, familii monoparentale, bătrâni 

singuri); 
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• s-au distribuit 625 DE KITURI 

ŞCOLARE către elevi proveniți din familii 

defavorizate, cu sprijinul parohiilor și 

protoieriilor din eparhie. 
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ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ORTODOXĂ 

ALBA IULIA” 
Arhiepiscopia Alba Iuliei          www.filantropiaortodoxa.ro 

 

Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” este o organizație non-guvernamentală, creștin 

ortodoxă și filantropică, aflată sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Asociația are 

ca Președinte de onoare pe Înaltpreasfințitul Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei și oferă servicii 

de ajutorare copiilor, tinerilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități care se confruntă cu 

greutăți materiale, emoționale, medicale sau de integrare socială. 

Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a fost înființată în anul 2001, este membru fondator 

al Federației Filantropia și membru activ în Federației Organizațiilor Nonguvernamentale 

pentru Copil, iar în anul 2016 a fost recunoscută, prin Hotărârea Guvernului României, ca având 

Statut de Utilitate Publică. Asociația are 22 de Filiale cu personalitate juridică proprie care, în 

anul 2019, au administrat servicii sociale pentru 1902 beneficiari zilnic.  

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

Preocuparea permanentă vizează creșterea 

calității vieții beneficiarii ocrotiți în centre, 

30 fiind copii cu dizabilități, 910 fiind copii 

cu măsură de protecție rezidențială sau 

aflați  în situație de vulnerabilitate socială 

sau familială, 191 fiind persoane adulte cu 

dizabilități, 455 fiind vârstnici  îngrijiți în 

regim rezidențial sau la domiciliu, 150 

persoane adulte în dificultate, iar 166 fiind 

persoane fără adăpost.  

 

La aceștia se adaugă beneficiarii unor 

evenimente ocazionale, precum: 

 

 
 

• Evenimentul de sărbătorire a 

copiilor ”ZIUA COPILULUI - ZIUA 

SPERANȚEI”, la care au participat peste 

1000 de copii;  

http://www.filantropiaortodoxa.ro/
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• Evenimentul de sărbătorire a 

persoanelor cu dizabilități „BUCURIA 

DARULUI”, la care au participat peste 300 

de persoane cu dizabilități; 

• Evenimentul din PARCUL DE 

AVENTURĂ, la care au participat, în anul 

2019, peste 3340 de copii și tineri. 

 

Pentru oferirea serviciilor către beneficiari 

au lucrat permanent un număr de 365 

angajați specializați: asistenți sociali, cadre 

didactice, cadre medicale, psihologi, 

kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali, 

educatori specializați, infirmieri, îngrijitori 

copii, îngrijitori la domiciliu, lucrători 

sociali.  

 

Aceștia au beneficiat de cursuri de formare 

continuă sau specializare prin CENTRUL DE 

FORMARE „DYNAMIS”, administrat de 

asociația noastră. În cadrul acestuia, în anul 

2019 s-a mai reușit finalizarea Cursului de 

Formator de Formatori pentru 54 persoane, 

precum și acreditarea și finalizarea Cursului 

de Manager în Servicii Sociale pentru 54 de 

persoane. 

 

 

O altă preocupare constantă a Asociației a 

fost respectarea standardelor de calitate și 

obținerea tuturor acreditărilor necesare 

pentru serviciile sociale administrate: 11 

CASE DE TIP FAMILIAL, 15 CENTRE DE ZI 

PENTRU COPII, 13 CENTRE AFTER-

SCHOOL, 6 LOCUINȚE PROTEJATE ȘI UN 

CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU 

DIZABILITĂȚI, 15 SERVICII DE ÎNGRIJIRE 

LA DOMICILIU, 2 ADĂPOSTURI DE 

NOAPTE, 2 CENTRE REZIDENȚIALE 

PENTRU VÂRSTNICI, O CANTINĂ 

SOCIALĂ ȘI UN CENTRU DE FORMARE. 53 

din aceste servicii sunt acreditate, iar 14 nu 

necesită acreditare. 

 

 
  

Pentru funcționarea celor 67 de servicii 

sociale, Asociația „Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia” a dezvoltat un PARTENERIAT 

FOARTE PUTERNIC CU AUTORITĂȚILE 

PUBLICE JUDEȚENE ȘI LOCALE, acest 

parteneriat fiind recunoscut ca model de 

bună practică la nivel național. Un alt 

parteneriat important pe care Asociația 

„Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” îl 

construiește este cel CU COMUNITĂȚILE 

PAROHIALE, în jurul fiecărui centru social 

din care provin beneficiarii organizându-se 

o rețea de sprijin în integrare și voluntariat.

  

 
 

În anul 2019 Asociația a dezvoltat și 

parteneriate cu: 
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• Ministerul Tineretului și Sportului, 

care a finanțat, pentru 48 de tineri 

instituționalizați; 

• Proiectul „Devin sănătos trăind 

frumos”, cu Fundația „HEKS/EPER România 

în cadrul Proiectului „Prevenirea 

abandonului școlar”; 

• Fundația IOCC România și Federația 

Filantropia, pentru ajutarea persoanelor 

afectate de inundații și cursuri de 

specializare; 

• Universitatea VIA College în vederea 

unui proiect viitor de dezvoltare personală 

și profesională a personalului angajat; 

• Firma Selgros Cash & Carry, în 

implementarea Programului „Masa 

Bucuriei”. 
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FUNDAȚIA „EPISCOP MELCHISEDEC”, 

FILIALA BACĂU 
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului          www.fembacau.ro 

 

Fundaţia “Episcop Melchisedec” Filiala Bacău a fost înfiinţată în iulie 2008, cu scopul de a 

combate marginalizarea socială, sărăcia şi suferința, 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 creștine 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, în anul 2019, a oferit servicii sociale, ajutoare 

materiale și financiare beneficiarilor serviciilor sociale existente: Centrul de zi pentru copiii 

proveniți din familii defavorizate, Centrul de recuperare neuro-motorie „Sf. Vasile cel Mare”, 

Centrul de zi pentru persoane cu autism ”Sf. Cosma şi Damian și Centrul de informare, consiliere 

şi sprijin. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

❖ Activități cu ocazia ”ZILELOR 

MELCHISEDEC” ȘI ZILEI DE 1 IUNIE, 

desfășurate în cadrul Centrelor de zi pentru 

copii; 

❖ PROIECT EDUCAȚIONAL – 

CARITABIL „AUTISMUL NU DOARE, 

INDIFERENȚA TA, DA!”, menit să 

marcheze Ziua internațională a persoanelor 

cu autism (2 aprilie), având următoarele 

tipuri de activități:  

• realizarea de mărțișoare și 

comercializarea acestora în rândul elevilor 

Colegiului, în scopul ajutorării acestor copii; 

• deplasarea echipei de 

psihologi de la Centrul „Sf. Cosma și 

Damian” la Colegiul „Ferdinand I” pentru a 

vorbi elevilor despre problemele cu care se 

confruntă dezvoltarea și recuperarea unui 

copil cu autism; 

  

http://www.fembacau.ro/


 

 

40 

❖ ORGANIZAREA UNUI SPECTACOL 

CARITABIL prin participarea a 400 de elevi 

ai Colegiului „Ferdinand I”, în data de 1 

aprilie 2019, ora 12.30 la Sala Ateneu Bacău, 

costul unui bilet fiind de 10 ron. Fondurile 

rezultate au fost donate către Fundația 

”Episcop Melchisedec” în vederea susținerii 

a 100 de ședințe de terapie gratuite de 

recuperare pentru 7 copii cu autism, care nu 

au fondurile necesare participării la aceste 

terapii; 

 

❖ organizarea și implementarea în 

perioada 1-9 iunie, în parteneriat cu 

protopopiatul Sascut și parohiile Păncești, 

Țepoaia, Poiana, PROIECTULUI „SATUL 

ROMÂNESC – RAIUL CEL FRUMOS AL 

PRIETENILOR LUI HRISTOS!”, în cadrul 

căruia 40 de copii din cadrul Centrelor de zi 

„Sf. Ioan Botezătorul” și „Sf. Filofteia” din 

Bacău, aparținând Fundației, s-au deplasat 

în localitățile menționate unde s-au întâlnit 

cu peste 50 de copii. Au fost cazați în 

familiile acestora, au desfășurat împreună 

diverse activități specifice proiectului: 

proiecții de film, discuții pe teme religioase, 

jocuri de cunoaștere "jocurile copilăriei" etc, 

au avut parte de o experiență unică și 

folositoare pentru dezvoltarea lor 

sufletească, deoarece și-au împărtășit unii 

altora din bucuria copilăriei, au luat 

cunoștință cu diferitele tradiții locale din 

parohii și au legat prietenii sincere prin 

activitățile menite să evidențieze inocența și 

puritatea sufletului de copil.  

 

❖ pentru replicarea PROGRAMULUI 

DE TIP „CENTRU DE SOCIALIZARE ȘI 

PETRECERE TIMP LIBER PERSOANE 

VÂRSTNICE” pe cuprinsul întregii eparhii, 

membrii fundației s-au deplasat în 

protopopiate unde au susținut câte un 

workshop de inițiere în organizarea unor 

activități de acest tip, adresat preoților care 

au case praznicale sau doresc să afle detalii 

organizatorice despre acest proiect; 

 

❖ în perioada iulie-august, pentru a 

veni în sprijinul parohiilor din mediul rural 

care au dorit să implementeze 

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL-SOCIAL DE 

TIP “ŞCOALA DE VARĂ”, fundația s-a 

implicat în organizarea și implementarea 

acestor activități în parohiile: Petricia, 

Galeri, Horgești. Fundația „Episcop 

Melchisedec” Filiala Bacău a oferit logistică 

și personal pentru derularea atelierelor; 

 
❖ organizarea și implementarea în 

parteneriat cu Protopopiatul Sascut 

TABEREI „MICUL CREȘTIN ÎN SATUL 

ROMÂNESC” Poiana Sărată, 22-27 iulie 

2019, pentru 57 de copii cu vârsta 9 – 15 ani 

și care provin din parohii din protopopiatul 

Sascut; 

 

❖ organizarea și implementarea în 

parteneriat cu Parohia Ortodoxă Lazaret 

TABEREI DE VARĂ DIN CONSTANȚA, 16-

21 august 2019, pentru 9 copii din familii 

defavorizate, care participă la activitățile 

Centrului de zi „Sf. Filofteia” Bacău;  

 

❖ desfășurarea de STAGII DE 

PRACTICĂ ÎN CENTRELE SOCIALE ALE 

FUNDAȚIEI de către studenții din 

specializările Terapie ocupațională, 

Kinetoterapie, Psihologie. 



 

 

41 

 
 

PROGRAME SOCIO-CULTURALE ÎN 

PARTENERIAT CU PAROHIA ORTODOXĂ 

LAZARET din municipiul Bacău: 

 

❖ PROIECT EDUCAȚIONAL - 

CARITABIL „DE LA COPII PENTRU COPII”, 

implementat de către Fundație, în perioada  

martie – aprilie 2019, care a constat în: 

informarea cadrelor didactice și a elevilor 

școlii partenere cu privire la proiect, 

activitățile proiectului și importanței 

eliminarii prejudecăţilor şi clişeelor cu 

privire la familiile cu mulți copii; elevii Școlii 

Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” au donat în 

special alimente neperisabile, dulciuri, dar 

și încălțăminte, produse de igienă, etc. în 

luna aprilie care, după ce au fost colectate au 

fost așezate, tot de către elevi, în pungi 

inscripționate cu numele familiilor 

beneficiare, urmând a fi donate acestora cu 

ocazia Sf. Paști;  

 

Între rezultatele implementării acestui 

proiect amintim: familii cu mulți copii, 

respectiv 230 de persoane, dintre care 153 

copii au primit ajutoare alimentare și 

materiale; 505 elevi ai Școlii Gimnaziale 

„Mihail Sadoveanu” Bacău au fost implicați 

în proiect, precum și copiii Grădiniței „Crai 

Nou”, structură a Școlii Gimnaziale. 

 
 

❖ continuarea PROIECTULUI 

„AMPRENTA TRECUTULUI ASUPRA 

VIITORULUI – LUMINĂ PENTRU EROI”, 

marșul a 1200 de profesori și elevi de la 

Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău și alte 

instituții școlare, urmat de ceremonia de 

comemorare a eroilor, la Parohia Ortodoxă 

Lazaret. Proiectul a avut ca scop cinstirea 

martirilor neamului românesc, dezvoltarea 

valenţelor morale şi spirituale ale elevilor, 

cunoaşterea istoriei poporului român, 

renaşterea patriotismului românesc, 

derularea de activităţi de comemorare a 

înaintaşilor şi faptelor care au asigurat 

independenţa şi unitatea neamului nostru; 

❖ continuarea PROGRAMULUI DE 

CATEHEZĂ PENTRU COPII DIN CLASELE 

I-IV, INTITULAT „ÎN SUFLETUL MEU ÎL 

PORT PE DUMNEZEU!”, precum și 

organizarea de expoziții cu picturi, desene, 

obiecte lucrate de către copii, având ca 

tematică „Satul românesc, tradiții și 

meșteșuguri”, respectiv „Aripi spre cer” – 

pictură de icoane; 

❖ continuare activitate GRUP DE 

SOCIALIZARE 50+  pentru persoane cu 

vârsta peste 50 de ani: discuții pe diverse 

teme,  întâlniri catehetice, vizitare muzee, 

excursii și pelerinaje etc; 

❖ continuarea PROGRAMULUI 

SOCIAL „PÂINE PENTRU MÂINE”, având ca 

beneficiari persoane și familii defavorizate.  
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ASOCIAȚIA „SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN 

CEL MARE” HÂRJA 
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului          www.caminharja.ro 

 

Asociația „Sf. 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 70 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 400 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, broderie 

tradițională, sculptură și olărit. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN 

PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII „BUNA 

VESTIRE” 

Inaugurat în martie 2019 și aflat în proces 

de licențiere, centrul are ca scop înfiinţarea 

şi dezvoltarea unui sistem de servicii sociale 

pentru familiile aflate în situații de risc, 

capabil să asigure incluziunea socială a 

categoriilor vulnerabile către care se 

adresează, creşterea calităţii vieţii, 

tratament egal, nediscriminare şi dreptul la 

o viaţă demnă. 

 

PRIMUL CENTRU AMBULATORIU 

PENTRU COPII ȘI TINERI CU 

DEFICIENȚE, LA HÂRJA 

În data de 21 martie 2019, la sediul AFIR 

(Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale) Iași, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel 

Mare - Hârja”, a semnat un contract de 

 
finanțare nerambursabilă pentru 

construirea unei noi infrastructuri sociale 

adresate copiilor și tinerilor cu deficiențe. 

Acest proiect are scopul sprijinirii copiilor și 

familiilor din medii defavorizate ce prezintă 

http://www.caminharja.ro/
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situații de risc de marginalizare și 

excluziune socială cauzate de diagnostice 

precum: Autism, Sindrom Down și ADHD. 

 
TABĂRA DE VARĂ: „SĂNĂTATE, 

EDUCAȚIE ȘI SPIRITUALITATE ÎN SATUL 

ROMÂNESC”, LA AȘEZĂMÂNTUL DE LA 

HÂRJA 

În perioada 19-21 iulie 2019, cu 

binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 

Arhiepiscop Ioachim și în contextul Anului 

omagial dedicat de Patriarhia Română 

satului românesc, s-a desfășurat la Hârja o 

nouă tabără de vară pentru douăzeci de 

copii și tineri sportivi și credincioși. 

Clubul sportiv de arte marțiale și terapie 

prin mișcare Zamolxis Onești a organizat 

tabăra pentru copii și tineri, la Hârja, 

promovând cele trei tematici ale vieții: 

sănătate, educație și spiritualitate. 

 
PROMOVARE ȘI DEZVOLTARE PRIN 

ACCESARE DE FONDURI 

NERAMBURSABILE 

Pentru susținerea și posibilitatea 

dezvoltării de noi servicii acordate celor 

vârstnici, asociația inițiază și 

implementează proiecte care au în vedere 

acest tip de obiective. Proiectele demarate 

în 2019 cu fonduri nerambursabile: „Satul 

românesc văzut prin ochii copilăriei. Vatra 

satului românesc vs. Rețelele de socializare” 

- proiect cofinanțat de Consiliul Județean 

Bacău, 2019, Componenta CULTURAL și 

„Îngrijirea pe termen lung a vârstnicilor. 

Prioritate medico-socială națională și 

europeană”, proiect cofinanțat de Consiliul 

Județean Bacău, 2019, Componenta SOCIAL. 

 
 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE LA 

HÂRJA 

În  perioada  11-13  Octombrie 2019,  cu  

ocazia  Zilei  Internaționale a persoanelor  

vârstnice, Asociația  „Sf.  Voievod Ștefan cel 

Mare - Hârja”  a organizat cea de-a cincea 

ediție a Simpozionului național „Terapia 

ocupațională – O perspectivă a îmbătrânirii 

active”, cu sprijinul TZMO România și în 

colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale, Facultatea de  Filosofie și Științe 

Social-Politice din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” – Iași și Facultatea de 

Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din 

cadrul Universității „Vasile Alecsandri” 

Bacău.   

Printre cele mai importante resurse externe 

financiare se numără subvențiile acordate 

de către MMSJ în baza Legii 34/1998, prin 

AJPIS Bacău, la care se alătură sursele 

financiare acordate de diverși sponsori ce 

donează 20% în baza Legii 227/2015 

privind Codul Fiscal. 
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ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI 

AJUTOR „OVIDENIA BACĂU 2005” 
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului          www.ovidenia2005.ro 

 

Asociația Creștină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005” a fost fondată în anul 2005, la 

inițiativa Preotului Ovidiu Radu, de către un grup de creștini preocupați de nevoile sociale 

existente la nivelul municipiului Bacău. 

De-a lungul timpului a promovat servicii sociale diversificate de interes local, adresându-se 

persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 

posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități şi competențe 

pentru integrare socială. Scopul acestor servicii îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții 

persoanelor şi prevenirea instituționalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor alternative. 

Viziunea Asociației vizează o lume implicată activ în care persoanele dezavantajate au acces la 

servicii, beneficiază de ajutor şi se bucură de o viață demnă şi de sprijinul celorlalți membri ai 

comunității. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

Asociația „Ovidenia Bacău 2005” a 

desfășurat în anul 2019 următoarele 

activități: 

 PROIECTUL DE ÎNGRIJIRE A 

PERSOANELOR VÂRSTNICE LA 

DOMICILIU „MAICA DOMNULUI – 

TOIAGUL UNEI BĂTRÂNEȚI 

BINECUVÂNTATE”; 

 

 
 

 PROIECTUL PENTRU DIALOG 

ÎNTRE GENERAȚII „SFINȚII IOACHIM ȘI 

ANA – CĂLĂUZITORI AI TINERILOR” în 

http://www.ovidenia2005.ro/
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parteneriat cu Școala Gimnazială 

„Constantin Platon” Bacău; 

 

 CENTRUL DE ZI „DREPTUL IOSIF – 

SFETNICUL CEL BUN” PENTRU 

CONSILIERE PĂRINȚI ȘI COPII; 

 

 
 

 ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV 

„OVIDENIA” al Asociației „Ovidenia Bacău 

2005”; 

 PROIECTUL DE DISTRIBUIRE A 

HRANEI LA DOMICILIUL 

BENEFICIARILOR „MASA PE ROȚI”; 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

CANTINEI SOCIALE „BUNUL 

SAMARINEAN”; 

 PROIECTUL „MASA BUCURIEI” 

desfășurat în parteneriat cu magazinele 

Selgros și Carrefour; 

 PROIECTUL „BANCA PENTRU 

ALIMENTE” desfășurat în parteneriat cu 

Banca pentru Alimente Roman și magazinul 

Lidl. 

 

 PROIECTUL „FĂ RAI, DIN CEEA CE 

AI” desfășurat în parteneriat cu Simba 

Invest, prin care s-au oferit cadouri de 

Crăciun unui număr de 48 de copii; 

 ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE 

VOLUNTARIAT „SIMON DIN CIRENE”; 

 ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE 

CONSILIERE „SFÂNTUL ALEXANDRU” 

pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate; 

 

 Parteneriatul cu 13 parohii din 

cadrul Arhiepiscopiei Romanului și 

Bacăului, prin care am OFERIT HRANA 

NECESARĂ LA ȘCOLILE DE VARĂ; 

 Transportarea zilnica a HRANEI LA 

CENTRELE CE APARȚIN DIRECȚIEI DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ BACĂU; 

 Obținerea licențierii serviciului de 

îngrijire a persoanelor vârstnice la 

domiciliu „Maica Domnului – Toiagul unei 

bătrâneți binecuvântate”; 

 Executarea de lucrări a 

ÎNTREPRINDERII SOCIALE „ARTTRICOT 

OVIDENIA”, ce aparține A.C.C.A. „Ovidenia 

Bacău 2005”. 
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FUNDAȚIA PENTRU COPII „SFÂNTUL 

SAVA” BUZĂU 
Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei          www.sfsavabz.ro 

 

Fundaţia pentru copii „Sf. Sava” a fost fondată pe 12 aprilie 1993 la iniţiativa părintelui 

prof. dr. Milea Mihail, cu binecuvântarea şi grija părintească a Înaltpresfinţitului Părinte 

Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, cu scop social şi filantropic și conlucrează cu 

Catedrala Copiilor „Sf. Sava de la Buzău”. Face parte din Federaţia Filantropia a Patriarhiei 

Române, activând pe plan social, cultural şi misionar.  

Din punct de vedere social, Fundația "Sf. Sava de la Buzău" are următoarele proiecte sociale în 

plină desfășurare: o cantină socială cu 100 locuri; trei cămine de bătrâni: Câmpeni, Ulmeni şi 

Năeni, cu câte 20 de locuri fiecare; două campusuri pentru tineri pe timpul vacanțelor: unul la 

Bisoca, cu 60 de locuri şi unul în Delta Dunării, la Maliuc, cu 40 de locuri; două centre de zi: unul 

în Buzău cu 25 de locuri şi unul la Bisoca, cu 25 locuri; un centru "Violența în familie" cu opt 

paturi. 

Cultural, Fundația "Sf. Sava de la Buzău" are: o Bibliotecă de carte religioasă "Dionisie Romano", 

cu statut de bibliotecă publică, în parteneriat cu Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" din 

Buzău; o şcoală de recalificare în meseriile: croitorie şi tâmplărie; cursuri de igienă şi de cruce 

roşie; ateliere de pictură: iconografie ortodoxă.  

Misionar, Fundația are ca menire apropierea copiilor şi a tinerilor de Biserica, promovează și 

îndatoririle copiilor față de părinți, apără drepturile copiilor indiferent de etnie, religie, stare 

socială. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

În prezent are următoarele PROIECTE 

SOCIALE AFLATE ÎN PLINĂ 

DESFĂȘURARE: 

❖ Centrul after school „Sf. Sava de la 

Buzău”; 

 
 

❖ Cantina socială „Sf. Sava de la Buzău”; 

http://www.sfsavabz.ro/
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❖ Centrul de urgenţă „violenţa în 

familie”; 

❖ Biblioteca de carte religioasă 

„dionisie romano”; 

❖ Centru de formare profesională; 

❖ Așezământul pentru persoane 

vârstnice „Sf. Sava” cu hramul 

„Acoperământul Maicii Domnului” de la 

Câmpeni, jud. Buzău; 

❖ Aşezământul pentru persoane 

vârstnice Pietroasele, jud.Buzău, cu hramul 

„Sfantul Haralambie”; 

 

 
 

❖ Centrul de voluntariat din Buzău: 

❖ Aşezământul pentru oamenii străzii 

de la Baba Ana, jud.Prahova cu hramul 

„Sf.Ştefan cel Mare şi Sfânt”; 

❖ Centrul social pentru persoane cu 

nevoi speciale Moşeşti, com.Robeasca. 

jud.Buzău, cu hramul „Sf.Cristina”; 

❖ Campusul pentru copii de la Bisoca, 

jud.Buzău, cu hramul „Sfinţii părinţi 

Ioachim şi Ana”; 

❖ Aşezământul pentru bătrâni Năeni, 

jud.Buzău, cu hramul „Sf.Veronica; 

❖ Tabăra pentru copii şi tineri de la 

Maliuc, jud.Tulcea, cu hramul „Sf.Ilie”; 

 

 
 

❖ Satul dacic de la Năeni, jud.Buzău, cu 

hramul „Sf.Serafim de Sarov”. 

 

PROIECTE ÎN LUCRU: 

❖ Centrul multifuncţional de la 

Mărăcineni, jud. Buzău; 

❖ Tabăra de pictură pentru tineri de la 

Plopeasa de Sus, com. Căneşti, jud. Buzău; 

❖ Tabăra de odihnă din Basarabia, 

com. Egoreni, Raionul Soroca. 

 

ALTE ACTIVITĂŢI: 

❖ ŞCOALA DE VARĂ, pe care o 

organizăm cu tineri voluntari la satul dacic 

din Năeni, pentru a le cultiva valorile 

cultural – istorice ale satului românesc pe 

cale de dispariție; 

❖ ZIUA RECUNOŞTINŢEI organizată la 

fiecare așezământ, de ziua hramului, 

sărbătoare a bucuriei, prilej de a le mulțumi 

celor implicați în aceste proiecte, oferindu-

le o diplomă de recunoștință. 
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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 non-profit, cu caracter creștin și filantropic aflată sub patronajul 

Arhiepiscopiei Dunării de Jos Galați. 

 

Asociația a fost înființată în anul 1998 cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor prin 

servicii acreditate specializate de asistență socială, servicii de găzduire pe perioadă 

nedeterminată, servicii de educare, de socializare, culturale, educaționale, furnizate în spirit 

creștin, copiilor și familiilor sărace de pe teritoriul județului Galați.  

 

Misiunea organizației este asigurarea ocrotirii, educării, combaterii marginalizării sociale a 

sărăciei, a suferinței, precum și încurajarea dezvoltării morale personale, bazată pe Evanghelie. 

Activitatea principală a organizației este legată de proiectele care asigură asistență socială 

copiilor proveniți din familii dezorganizate sau lipsite de posibilități materiale. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

Asociația Filantropică Creștin – Ortodoxă 

”Sfântul Vasile cel Mare”, Galați furnizează 

servicii de protecție socială prin două 

proiecte: 

❖ CENTRUL REZIDENȚIAL DE FETE 

„SFÂNTUL  VASILE CEL MARE” 

❖ CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL DE 

SERVICII SOCIALE „SPERANȚA” 

 

Prin intermediul CENTRULUI  

REZIDENȚIAL DE FETE „SFÂNTUL VASILE 

CEL MARE”, cu un  număr de 32 beneficiari 

pe anul 2019, se urmărește acordarea 

dreptului la educație prin următoarele 

servicii: 
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educaționale şi de susținere materială, de 

cazare, de asistență 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.  

Planificarea activităților instructiv-

educative propuse și realizate de echipa 

pluridisciplinară din cadrul Asociației 

Filantropice Creștin-Ortodoxe „Sfântul 

Vasile cel Mare”, vizează tematici 

permanente, trimestriale și semestriale, 

care doresc să vină în întâmpinarea 

problemelor și lipsurilor cu care se 

confruntă beneficiarii noștri.  

 

Astfel, prin aceste activități s-a urmărit 

creșterea gradului de bunăstare prin acțiuni 

de informare și prevenție, educație, care au 

la bază valori morale și sociale, consiliere și 

orientare școlară, educație incluzivă, 

dezvoltarea personalității, a capacității de 

autocunoaștere și educație pentru sănătate.  

 

Prin serviciile furnizate la nivelul Centrului 

Rezidențial de Fete „Sfântul Vasile cel 

Mare”, Galați se dorește îmbunătățirea 

situației sociale a tuturor beneficiarelor, 

urmărindu-se obiectivul final al reintegrării 

în familia naturală.  

 

 

 

Prin serviciile furnizate la nivelul 

CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE 

SERVICII SOCIALE „SPERANȚA”, GALAȚI, 

se dorește îmbunătățirea situației sociale a 

tuturor beneficiarilor, urmărindu-se 

prevenirea separării copiilor de familie, 

prevenirea abandonului școlar și 

îmbunătățirea rezultatelor școlare, precum 

și satisfacerea nevoilor imediate ale 

copiilor.  

Astfel, în perioada Ianuarie – Decembrie 

2019,  Centrul Multifuncțional de Servicii 

Sociale „Speranța”, a avut un  număr total 

de 77 de copii ce au beneficiat de servicii 

sociale.  

 

Rezultatul general al serviciilor oferite: 

sprijinirea tuturor copiilor beneficiari în 

procesul educațional școlar, îmbunătățirea 

relațiilor intrafamiliale; integrarea 

/reintegrarea socială a beneficiarilor; 

îmbunătățirea rezultatelor școlare și a 

comportamentului tuturor beneficiarilor, 

precum și diminuarea absenteismului 

școlar.  
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Din punct de vedere social în perioada 

Ianuarie – Decembrie 2019 s-au realizat 

activități ce au vizat integrarea 

/reintegrarea socială a beneficiarilor și 

îndrumarea în vederea unei conduite 

sociale pozitive a acestora, dezvoltarea 

/menținerea legăturii cu membrii familiei 

beneficiarilor, îmbunătățirea situației socio-

materiale a familiei.  

Astfel, activitățile de mare impact realizate 

în cadrul Asociației, precum: „Un an nou 

sub ocrotirea Sfântului Vasile cel Mare” 

realizată în prima zi a anului 2019, „Eu pot 

să deschid Porțile Bucuriei” deschisă 

tuturor copiilor de 1 Iunie, „Duminica 

Părinților și a Copiilor” prin care 

sărbătorim familiile beneficiarilor noștri în 

fiecare an, „Duminica Ortodoxiei” 

închinată sfintelor icoane;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Suntem creativi – Atelier de încondeiat 

ouă cu tematică religioasă”,  „Vestind 

Bucuria – Nașterea Domnului”, alături de 

multe alte activități planificate și 

neplanificate, realizate lunar, au contribuit 

la dezvoltarea din punct de vedere social a 

beneficiarilor celor două Centre, oferindu-le 

oportunitatea de a  interacționa cu ceilalți 

copii și de a se integra social, de a se 

dezvolta personal, ghidați fiind de educația 

oferită, care are la bază valorile social-

morale promovate cu fiecare activitate. 
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ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ARAD” 
Arhiepiscopia Aradului          www.asociatiafilantropiaarad.wordpress.com 

 

Asociația Filantropia Arad a luat ființă în anul 2012, sub patronajul Arhiepiscopiei Aradului şi 

funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte  Timotei, Arhiepiscop al Aradului. 

Este o asociație creștină de dezvoltare comunitară, de caritate, non-guvernamentală fără 

scopuri politice şi nediscriminatorie confesional, având următoarele servicii sociale autorizate: 

Centrul de Incluziune Socială, Centrul de Servicii Sociale și Educaționale și Cabinetele Medicale 

”Sfinții Dr. Cosma și Damian”.  

Misiunea  Asociației este dezvoltarea comunităților teritoriale, în vederea îmbunătățirii calității 

vieții în comunitățile teritoriale prin: servicii sociale, medicale, culturale, educaționale, 

economice şi de mediu, furnizate în spirit creștin.  

Obiectivele Asociației vizează diversificarea serviciilor de asistență socială primare şi 

specializate din comunitățile teritoriale, inițierea şi susținerea de programe şi proiecte pentru 

dezvoltarea comunităților teritoriale. 

Asociația Filantropia Arad își propune promovarea și 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, național și internațional, contribuind astfel la 

dezvoltarea comunității în spiritul valorilor creștin-ortodoxe, prin responsabilizarea socială 

față de semeni și în mod deosebit față de grupurile vulnerabile.  

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

CENTRUL MISIONAR - COMUNITAR 

„PRIETENII MEI”, Parohia Scânteia, 

Protopopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului. 

Centrul a fost înființat în anul 2015, și-a 

desfășurat activitatea în biserica parohiei și 

în curtea bisericii până în anul 2019 când 

pentru activitățile centrului a fost alocat un 

spațiu prin bună-voința proprietarului 

domeniului Lupaș - Scânteia.  
 

http://www.asociatiafilantropiaarad.wordpress.com/


 

 

52 

Centru găzduiește următoarele 

programe: 

❖ Ateliere de inițiere și dezvoltare a 

abilităților motrice pentru diverse lucrări 

artizanale, meșteșugărești și artistice – 

pentru copii și adulți; 

❖ Grupe tematice culturale: a)Trupa de 

actorie „Teatrul foarte simplu” b)Trupa de 

folk „Folk-Joc”; 

 
❖ Grupa de cateheză „Scântei pentru 

focuri vii”; 

❖ Întâlniri informale cu activități de 

relaxare și sportive, sau pentru evenimente 

deosebite din viața credincioșilor. 

Beneficiari: 80 credincioși 

 
 

CENTRUL SOCIAL-MISIONAR „SFÎNTUL 

DIMITRIE”, parohia Olari, protopopiatul 

Arad, Arhiepiscopia Aradului. Așezământul 

funcționează continuu începând cu anul 

2012, având alocat un spațiu propriu  care 

deservește următoarele: 

❖ Cantină dotată complet ce dispune 

de 220 de locuri unde iau masa zilnic copiii 

aflați în situații familiale cu dificultăți și 

unde au loc evenimente diverse din viața 

credincioșilor parohiei; 

 

 
❖ Întâlniri săptămânale cu seniorii 

parohiei cu diferite activități culturale și 

misionare; 

❖ Ateliere zilnice pentru copiii 

parohiei: pictură și alte diverse activități 

cultural-educative; 

 
❖ Întâlniri anuale cu tineri catolici din 

Belgia și Franța pe tematici cultuale și 

misionare.  

 
 

CENTRUL PASTORAL - MISIONAR 

„SFÎNTUL NICOLAE”, parohia Bujac, 

protopopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului. 

A fost înființat în anul 2008, de la debut și 

până astăzi diversificându-și activitățile și 

oferta în funcție de necesitățile identificate 

în viața parohiei, astfel: 
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❖ Activități social-misionare pentru 

tinerii și seniorii parohiei; 

 

 
❖ Spectacole de teatru de păpuși 

pentru copii; 

 
❖ Activități de relaxare și sportive 

desfășurate pe terenul de sport aparținând 

centrului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Concert de colinde anual „Vin 

colindătorii” ajuns, în anul 2019 la a VI-a 

ediție cu participarea grupurilor de 

colindătorii din parohiile municipiului 

Arad; 

 
❖ Conferințe duhovnicești în postul 

Sfintelor Paști. 
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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 membru al Federației Filantropia (Patriarhia Română) și 

al Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei.  

Viziunea noastră este 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 vizează ca Asociația Diaconia să 

dezvolte 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: Credința, Dragostea de aproapele, Schimbăm pentru că ne pasă, 

Corectitudine, Responsabilitate, Perseverență și Solidaritate. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

Prin intermediul CAMPANIILOR SOCIALE 

s-au colectat resurse importante pentru 

sprijinirea beneficiarilor programelor 

noastre: 

❖ CAMPANIA DE PAŞTI „MASA 

BUCURIEI”: peste 1000 de voluntari din 

întreaga țară s-au implicat în colecta 

națională de produse alimentare care a avut 

loc în sâmbăta Floriilor. Au fost colectate  50 

de tone de alimente care au devenit prânzul 

cald oferit zilnic în cantina socială mobilă a 

Diaconiei, dar şi în cantinele partenere atât 

din oraş, cât şi din comunități. Au fost 

distribuite peste 2000 de pachete 

alimentare oamenilor nevoiași, în particular 

bătrâni singuri, bolnavi țintuiți la pat, familii 

în criză şi întreținute din Centrele 

Rezidențiale ale Diaconiei.   

http://www.diaconia.md/
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❖ CURSA BUNĂTĂȚII - în 2019, în 

cadrul Maratonului Internațional Chișinău, 

am realizat o cursă specială, Cursa 

Bunătății. Acțiunea, a transformat o cursă 

obișnuită de alergări într-un gest de 

solidaritate. Grație implicării Campionilor 

Bunătății au fost colectate resurse pentru 

amenajarea unui Centru Comunitar.  

Astfel, 50 de copii au parte de activități 

extrașcolare menite să îi ajute să trăiască o 

copilărie deplină şi să îşi continue drumul 

spre școală. 

 

 
 

❖ CAMPANIA DE CRĂCIUN „ÎN 

BRAŢELE MAMEI” a reunit sute de 

donatori din Moldova şi diaspora, în 

sprijinul mamelor cu risc de abandon sau 

avort al copilului. Graţie acţiunilor din 

cadrul campaniei peste 500 de copii din 

comunitate au primit daruri de Crăciun și au 

fost asigurate nevoile de produse de igienă 

și fonduri pentru un trimestru de activitate 

al Centrului Maternal „În brațele mamei”. 

 

❖ CENTRUL DE RESURSE „CĂLĂUZA 

SOLIDARITĂŢII”  

În 2019, prin proiectele dezvoltate, Centrul 

de Resurse: 

• a distribuit 50 tone de bunuri în 23 

de parohii și 10 organizații partenere, cu 

ajutorul cărora au fost ajutate peste 2000 de 

familii; 

• au fost asistate 4 centre parohiale din 

localitățile: Fetești, Roșu, Coșcalia, Cania și 

Cahul. Acolo, unde: 

o cca 139 de copii au beneficiat de 

serviciile parohiilor: ateliere 

educative, cantina socială, asistența 

în pregătirea temelor pentru acasă 

etc.; 

o cca 51 de bătrâni au beneficiat de un 

prânz cald zilnic și spălătorie socială;  

o au fost antrenați peste 81 de 

voluntari în activitățile Centrelor 

Comunitare. 

• 90 de copii din familii social 

vulnerabile au primit ajutor financiar prin 

proiectul „Brațele Părintești”.  

 

❖ PROGRAMUL „ÎN BRAŢELE 

MAMEI” a oferit asistență complexă 

cuplurilor mamă-copil cu risc de abandon 

(mame minore, mame orfane, mame 

singure, etc.). În Centrul Maternal, 20 de 

mame şi pruncii lor au beneficiat de 

asistență rezidențială. Pentru fiecare caz 

este asigurată soluționarea complexă a 

problemei: de la prevenirea abandonului 

până la reintegrarea în comunitate.  

 
 

❖ PROGRAMUL DARE este un proiect 

adresat copiilor, de educat ie s i inovat ie 

sociala . I n cadrul acestui proiect, 60 de copii 

cunosc s i folosesc noua metodologie SOLE, 

prin care î s i dezvolta  imaginat ia creativa , 

rezilient a, ga ndirea critica  si auto-

eficacitatea. Astfel, 28 de copii s-au î nscris î n 

Parlamentul Copiilor. Aici copiii au 

identificat problemele din localitatea lor s i 

au venit cu solut ii, realiza nd 4 proiecte 

pentru comunitate. 
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❖ APARTAMENTUL SOCIAL a oferit 

asistență complexă, inclusiv 

profesionalizare, pentru o nouă generație 

de beneficiari: 6 adolescente  orfane și/sau 

orfane social.  

 

❖ CANTINA SOCIALĂ MOBILĂ 

„APROAPE DE APROAPELE” a oferit un 

prânz cald zilnic gratuit pentru 180 de 

oamenii aflați la limita existenței (bătrâni şi 

oameni ai străzii). Grație unei echipe de 43 

de voluntari, au fost distribuite peste 40.000 

de mese calde pe tot parcursul anului.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ VOLUNTARIAT în organizarea 

campaniilor sociale au fost alături de echipa 

Diaconiei pe tot parcursul anului peste  

1000 de voluntari. 

 

❖ TABERE PENTRU COPII ŞI TINERI 

prin implicarea unui grup mixt de voluntari 

din Italia şi Moldova, au fost organizate 

tabere de zi pentru cca 320 de copiii din 5 

localități 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

  

ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ORADEA” 
Episcopia Oradiei          www.filantropiaoradea.ro 

 

 

Asociația Filantropia Oradea este o organizație nonguvernamentală care acționează în 

domeniul social, sub patronajul Episcopiei Oradiei. Ea funcționează din anul 2009, cu 

binecuvântarea Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei. 

 

Asociația are ca misiune promovarea spiritului comunitar, imprimarea unei culturi 

organizaționale în rândul clerului, pornind de la valorile ortodoxiei, concretizate în jertfa 

sobornicească și împreună lucrare a slujitorilor ei, construind astfel un sistem de servicii sociale 

unitar și transparent. Cu sprijinul Episcopiei Oradiei, organizația a inițiat în ultimii ani o serie 

de acțiuni care vin în ajutorul celor suferinzi de scleroză multiplă. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

❖ PROIECTUL „INTEGRARE ACUM – 

ABORDĂRI COMPLEXE ȘI UNITARE 

PENTRU MIGRANȚI” 

Descrierea serviciului: străinii din țările 

care nu sunt membre UE, dar care stau legal 

în România, au fost ajutați să se integreze 

mai ușor prin intermediul proiectului 

„Integrare ACUM - Abordări complexe și 

unitare pentru migranți”, care s-a derulat pe 

o perioadă de 24 de luni, în județele Bihor, 

Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin şi 

Mehedinți.  

 

Prin intermediul acestui proiect s-a 

continuat activitatea Centrului Regional de 

Integrare Oradea, care funcționează de 4 

ani, fiind oferite, în mod gratuit, servicii 

specializate de consiliere socială şi juridică, 

asistenţă materială pentru categorii 

vulnerabile, cursuri de limba română şi 

acomodare culturală, activități de petrecere 

a timpului liber pentru migranţi, acţiuni 

specifice pentru beneficiarii minori ai 

grupului-ţintă şi medierea relaţiei 

migranţilor cu instituţiile implicate în 

proiect. 

 
Proiectul a fost implementat de AIDRom – 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din 

http://www.filantropiaoradea.ro/
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România, în parteneriat cu Asociația 

Filantropia Oradea. Finanțarea este 

asigurată de Uniunea Europeană şi 

Inspectoratul General pentru Imigrări, prin 

Programul Național – Fondul Azil, Migraţie 

şi Integrare, bugetul proiectului fiind de 

circa 2,24 milioane de lei. 

Grupul-ţintă al proiectului de integrare este 

reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu 

drept de şedere în România, posesori ai 

unui permis de şedere, precum şi 

beneficiarii unei forme de protecție 

internațională, având statut de refugiat sau 

protecție subsidiară, care necesită sprijin în 

vederea acomodării şi integrării pe 

teritoriul României.  

 
Mărturie din partea unui tânăr membru, 

voluntar în proiect (citat, nume beneficiar și 

vârsta sa): Nistor Mihail şi Valeria Grosu, doi 

tineri din Basarabia, au fost angajați 

mediatori interculturali în cadrul 

proiectului. „Acum doi ani am venit în 

Oradea pentru master în kinetoterapie. Am 

fost primită cu multă căldură de acești 

oameni minunați. La început am fost 

beneficiar şi am participat la diferite 

evenimente care m-au ajutat să mă integrez. 

Peste un an am reușit să fac parte din echipa 

lor şi le mulțumesc foarte mult”, a declarat 

Valeria Grosu. 

 

”Dacă acum un an nu aveam nici cea mai 

mică speranță că aș putea avea cetățenia 

română, iată că doar în câteva luni, cu 

asistența celor de la centrul de integrare am 

reușit să primesc cetățenia română, trecând 

peste toate condițiile și examenele foarte 

grele pentru mine”. Kamal Mounir din Egipt, 

43 ani 

 
 

❖ PROIECTUL “ARIPI DE ÎNGER” 

Descrierea proiectului: Centrul de 

Plasament nr. 2 din Oradea este un serviciu 

rezidențial pentru copiii orfani care 

găzduiește în prezent peste 60 de copii de 

toate vârstele, care au nevoie de soluții 

urgente de găzduire, prin mutarea lor în 5 

case de tip familial. 

Scopul proiectului: proiectul ”Aripi de 

înger” își propune să aducă afecțiune, 

educație, protecție, îngrijire și speranță 

pentru 60 de copii abandonați și internați în 

Centrul de Plasament nr. 2, cu scopul de a 

preveni marginalizarea socială (abandon 

școlar, cerșetorie, vagabondaj, dependență 

de sprijinul comunitar, delicvență juvenilă, 

prostituție etc.) și de a-i sprijini în 

dezvoltarea lor socio-psiho-emoțională. 

 

Obiectivele proiectului:  
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• strângerea unui fond de minim 

100.000 euro pentru construirea unei case 

de tip familial, pe lângă cele 4 case deja 

finanțate de donatori noștii, dintr-un 

necesar de 5 case de tip familial; 

• construirea, amenajarea și dotarea 

unei case de tip familial în Parohia Ortodoxă 

din Oșorhei, județul Bihor, pe lângă cele 4 

case deja finanțate de donatorii noștri, 

dintr-un necesar de 5 case de tip familial; 

• deschiderea celor cinci case de tip 

familial în parteneriat cu DGASPC Bihor 

pentru îngrijirea celor 60 copii într-un 

mediul familial. 

Beneficiarii direcți sunt 60 de copii 

abandonați din Județul Bihor, pentru care s-

a instituit o măsură de protecție. 

Inițiatorii proiectului: peste 50 de copii și 

tineri, membrii ai cluburilor de educație 

nonformală pentru tineret IMPACT din 5 

unități de învățământ din Oradea sunt cei 

care au demarat acest proiect de impact 

pentru copii de-o seamă cu ei, dar cu o viață 

mult mai încercată. 

 

Cluburile IMPACT partenere sunt: Impact 

”Nicolae Bălcescu”, Impact ”Partenie 

Cosma”, Impact ”Iosif Vulcan”, Impact 

”Aurel Lazăr”, Impact ”Onisifor Gibu”,  

Calendarul proiectului: februarie 2018 - 

începerea proiectului, iulie 2018 - punerea 

pietrelor de temelie la cele 5 case (amânat la 

o dată pe care o vom comunica), decembrie 

2019 - deschiderea casei de copii. 

Bugetul estimativ al proiectului: 

o 100.000 euro pentru cea de-a cincea 

casă de tip familial; 

o 50.000 euro pentru dotarea celor 

cinci case de tip familial cu 5 

microbuse și alte bunuri necesare. 

 

Partenerii și sponsorii proiectului alături de 

cluburile IMPACT: Asociația Filantropia 

Oradea, DGASPC Bihor, Parohia Ortodoxă 

Română ”Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” 

Oradea, Parohia Ortodoxă Română Zorilor, 

Oradea, Parohia Ortodoxă Română ”Sf. 

Atanasie și Sf. Petru Movilă” Paleu, Parohia 

Ortodoxă Română ”Duminica Sf. Români, Sf. 

Dionisie Exiguul și Sf. Simeon Stâlpnicul” 

Sânmartin, Parohia Ortodoxă ”Bunavestire” 

Oșorhei.  

Sponsori principali: House and Hopes for 

Children și Fundația Sera România. 

Parteneri de fundrasing: Auchan România – 

Oradea și Clubul Rotary Oradea. 
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Mărturie din partea unui tânăr membru, 

voluntar în proiect (citat, nume beneficiar și 

vârsta sa): ”Bucurie, energie și multă 

prietenie sunt trăirile pe care le-am avut ca 

voluntar implicat în proiectul Aripi de înger. 

În calitate de ambasador al proiectului am 

încercat să promovez cât mai mult acest 

proiect și am fost foarte surprins să văd câți 

oameni au răspuns pozitiv.” Lazăr Mihai, 14 

ani 

❖ PROIECTUL CĂMIN PENTRU 

PERSOANE VÂRSTNICE DIN PONOARĂ 

”SF. PANTELIMON” 

Descrierea serviciului: având o capacitate 

de 25 de locuri, Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din Ponoară ”Sf. Pantelimon” este 

situat într-o poieniță a Munților Apuseni, 

oferind înainte de toate un peisaj montan 

aparte, conturat cu păduri și pășuni întinse, 

toate îngrijite de o comunitate montană de 

oameni harnici și credincioși.  

Căminul oferă următoarele servicii: cazare 

pe perioadă nedeterminată, masă, îngrijire 

personală (igienizare, sprijin pentru 

deplasare, supraveghere), administrare 

tratament simplu și monitorizarea stării de 

sănătate, socializare, activități comunitare. 

Integrat ca activitate a parohiei din sat, 

căminul implică membrii comunității, care 

sunt foarte atașați de acest așezământ, 

oferind cu bucurie ore nesfârșite de 

voluntariat și diverse daruri care să 

însenineze viața bunicilor de aici. 

Grupul țintă vizat: persoane vârstnice care 

au împlinit vârsta de pensionare, din Bihor 

și România. 

 

Mărturie din partea unui beneficiar (citat, 

nume beneficiar și vârsta sa): ”Îmi iubesc 

foarte mult mama și aș fi dorit să o pot îngriji 

eu, însă unele încercări și dificultăți din viața 

mea m-au împiedicat. Am avut rețineri să 

apelez la servicii de îngrijire, acum însă mă 

bucur că am găsit acest centru, care a ajutat-

o mult pe mama. La câteva luni de la 

internare, mama mea a început să meargă, 

ceea ce pentru mine a fost ceva de nesperat, 

cunoscând ce probleme de sănătate a 

îndurat, la cei peste 70 de ani ai ei. În plus, 

mediul prietenos și socializarea cu 

persoanele de aceeași vârstă îi priesc și 

mulțumesc colectivului de doamne dedicate 

și pline de energie”. Lucescu Maria,  45 ani 
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ASOCIAȚIA „FILANTROPIA SEVERIN” 
Episcopia Severinului și Strehaiei          www.filantropiaseverin.ro 

 

 

Asociația Filantropia Severin este o asociație creştin-ortodoxă, de asistență socială şi 

filantropică, cu caracter nonguvernamental, nonprofit, independent și apolitic. Asociația 

funcționează sub patronajul spiritual al Episcopiei Severinului și Strehaiei și îl are ca Președinte 

de Onoare  pe Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. Asociația  a căpătat 

forma juridică pe date de 12 dec. 2004.  

Scopul Asociației îl reprezintă diminuarea suferinței nevoiașilor şi ajutorarea persoanelor 

aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, şi, în special, 

ale categoriilor sociale defavorizate. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

❖ “FERESTRE DESCHISE CĂTRE 

COMUNITATE” ATELIERUL SF. 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 . 

 

 
 

 
 

FABRICA DE LUMÂNĂRI ”FĂCLIA 

CREDINȚEI” DIN LOCALITATEA CERNEȚI 

Fabrica de luma na ri de cult din localitatea 

Cernet i a fost î nfiint ata  ca î ntreprindere 

sociala  printr-un proiect de economie 

sociala  init iat s i implementat î n perioada 

septembrie 2012 – decembrie 2013, fiind 

administrata  de Asociaţia Filantropia 

Severin.  

 

http://www.filantropiaseverin.ro/
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Prin acest proiect, organizat ia noastra  

susţine integrarea socio-profesionala  a 3 

persoane defavorizate din comunitate, 

aflate î n ca utarea unui loc de munca . 

 

 
 

 
 

ATELIERUL DE ICOANE ”SF. AP. ȘI EVG. 

LUCA”  

Prin icoanele pe care le realizează şi le 

distribuie, atelierul promovează misiunea şi 

credința 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 s i 

de pe pagina de web a Asociat iei Filantropia 

Severin sau a Episcopiei Severinului s i 

Strehaiei.  

 

 

PROIECTUL “ÎMPREUNĂ ACTIVI ŞI 

SOLIDARI” 

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social 

European. În cadrul proiectului s-au 

înființat 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; 

Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru cele 

realizate şi Îl rugăm să ne ajute ca în anul 

2020 să avem mai mult spor în activitatea 

noastră spre slava numelui Său! De 

asemenea, adresăm mulţumirile noastre 

tuturor acelora, care urmând poruncii 

Mântuitorului: “Iubeşte-ţi aproapele ca pe 

tine însuţi” au fost alături de noi în 

încercarea de a ne transforma într-o mare 

familie pentru cei care au nevoie de sprijinul 

semenilor lor. 

 
 

 

 

 

 

http://www.ateliericoane.ro/
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ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ „MATEI 

BASARAB”, SLOBOZIA 
Episcopia Sloboziei și Călărașilor          www.ascmb.ro 

 

Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab” a fost înființată în anul 2002, ca organizație 

nonguvernamentală, aflată sub patronajul Episcopiei Sloboziei şi Călărașilor.  

Asociația desfășoară, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei 

și Călărașilor, activități 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 posibilități materiale reduse, bolnavi, refugiați, migranţi, deținuți şi familiile acestora. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN 

PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII are ca 

beneficiari copii (0-18 ani) în risc de 

separare de părinți, izolare socială (30 de 

copii/an) şi familii în risc de separare, 

monoparentale, în situație conflictuală, care 

se confruntă cu violență în familie, cu 

venituri reduse, care locuiesc în locuințe 

precare, care se confruntă cu analfabetism 

sau educație precară.  

Activitățile desfășurate sunt: asistenţă 

socială şi suport specializat în vederea 

mobilizării/reintegrării sociale; educare şi 

formare, socializare, activități culturale şi de 

petrecere a timpului liber şi acte de caritate; 

 

CAMPANIA CARAVANA BUCURIEI 

realizată în parteneriat cu Episcopia 

Sloboziei si Călărașilor, 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. 

 

 

http://www.ascmb.ro/
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CAMPANIA BUCURIA DE A FI ÎMPREUNĂ, 

realizată în parteneriat cu Episcopia 

Sloboziei si Călărașilor, cu scopul de a veni 

în întâmpinarea familiilor care au copii cu 

dizabilități, a sprijinit, în anul 2019, 163 de 

familii din 36 de comunități parohiale din 

mediul rural, din cadrul județelor Ialomița și 

Călărași, prin oferirea de pachete cu 

alimente de bază, jucării și dulciuri, în 

valoare de 51.732 lei. 

 

BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI VESTITĂ 

TUTUROR, activitate desfășurată în aprilie 

2019, în parteneriat cu Episcopia Sloboziei 

si Călăraşilor, în cadrul căreia au fost oferite 

59 de pachete cu alimente persoanelor 

aflate în dificultate, care au solicitat sprijin 

material în vederea depăşirii unor situaţii 

de dificultate; 

 

PROIECTUL SOCIAL BUCURIE LA 

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR realizat în 

parteneriat cu Episcopia Sloboziei si 

Călărașilor, cu scopul de a preveni 

abandonul școlar al copiilor care provin din 

familii aflate în dificultate din județele 

Ialomița și Călărași; în anul 2019 proiectul a 

venit în sprijinul a 2.155 de elevi din 

comunitățile parohiale din cadrul 

Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, în cadrul 

căruia au fost oferite produse în valoare de 

102.625 lei; 

 
 

PROIECTUL BUCURIE MARE ÎN PRAG DE 

SĂRBĂTOARE desfășurat în parteneriat cu 

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, în 

perioada 16 – 20 decembrie 2019, în cadrul 

căruia au fost oferite pachete cu alimente 

necesare pentru pregătirea mesei de 

Crăciun pentru 105 copii care provin din 

familii aflate în dificultate; 

 

CAMPANIA 2% oferă posibilitatea 

cetățenilor de a direcționa 2% din impozitul 

pe venitul anului anterior; în anul 2019, 

Campania 2% a contribuit la susținerea a 18 

cazuri socio-medicale, care au solicitat 

sprijin financiar Asociației; 

 

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”, SĂLAJ 
Episcopia Sălajului          www.filantropiaporolissum.wordpress.com 

 

Asociația Filantropia Porolissum este o organizație nonguvernamentală, ce a luat ființă în anul 

2010 la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petroniu, pentru a dezvolta 

activități de slujire socială potrivit nevoilor existente la nivelul comunităților locale din 

cuprinsul Episcopiei Sălajului. Întrucât procesul de îmbătrânire a populației este unul dramatic 

după anul 1990, iar consecințele sociale, medico-sanitare și culturale sunt resimțite mai ales de 

persoanele vârstnice,  Asociația Filantropia Porolissum  s-a licențiat și oferă servicii de îngrijire 

la domiciliu  pentru această categorie de persoane încă din anul 2011.  

 

În cadrul acestui serviciu au fost implicați pe parcursul anului 2019, un asistent social, doi 

îngrijitori și un coordonator de serviciu social, de a căror servicii au beneficiat un număr de 36 

de persoane vârstnice din zona rurală a județului Sălaj, care datorită pierderii totale sau parțiale 

a autonomiei funcționale, au ajuns dependente sau parțial dependente și necesită ajutor pentru 

realizarea activităților uzuale ale vieții zilnice. 

 

În anul 2019, Asociația Filantropia Porolissum a inițiat un număr de 47 de proiecte sociale de 

care au beneficiat 2029 de persoane, oferind: 15 burse de studiu, rechizite și uniforme pentru 

250 de elevi, implicarea  a 253 de tineri în activități creative, artistice, de petrecere a timpului 

liber şi de voluntariat, susținerea financiară şi materială a 1500 persoane aflate în nevoi, 

consilierea şi informarea unui număr de 7 de persoane privind problemele legate de violența 

domestică, de consumul de alcool, de creșterea şi educarea copiilor, de calificare/ recalificare 

în domeniul social și  dispozitive medicale sau susținerea financiară a unor intervenții medicale, 

pentru 4 persoane. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

❖ PROIECTUL „ÎNDRĂZNEȘTE SĂ 

VISEZI” program de antreprenoriat pentru 

tineri, finanțat de Ministerul Tineretului și 

Sportului, inițiat de Asociația Filantropia 

Porolissum și derulat în parteneriat cu 

DGASPC Sălaj.  

 

 

http://www.filantropiaporolissum.wordpress.com/
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În cadrul acestui proiect, un număr de 18 

tineri proveniți din medii dezavantajate  au 

beneficiat de un curs gratuit constând în 40 

de ore de formare teoretică și practică 

pentru dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale, cu scopul de a le maximiza 

acestora șansele de integrare, implicare și 

participare la viața comunităților din care 

fac parte.  

 

❖ PROIECTUL ”DIN DRAG DE ȚARĂ” 

un program de implicare a diasporei 

românești în ajutorarea celor rămași în țară 

ce se confruntă cu situații de risc social.  

 

 
 

Astfel, în cadrul unui parteneriat realizat 

între Parohia Ortodoxă     „Sântul Mucenic 

Gheorghe” din Tubingen-Germania și 

Asociația Filantropia Porolissum, 

credincioșii inimoși ai acestei parohii, la 

îndemnul vrednicului lor păstor, au reușit 

să trimită pachete cu alimente, daruri și 

bani,  prin care au sprijinit peste 350 de 

familii greu încercate din Episcopia 

Sălajului.  

 

 
 

❖ PROIECTUL „ȘCOALA DE VARA 

POROLISSUM”, un demers de susținere a 

130 de copiii,  prin oferirea celor ce nu au 

nici o posibilitate de valorificare a vacanței 

de vară, alternativa de a participa la o 

tabără, în cadrul căreia, sub îndrumarea a 

25 de voluntari, copiii s-au bucurat de 

vacanța mare, au participând la diferite 

ateliere de creație, competiții sportive și  

inițiere în arta culinară, Asociația 

asigurându-le acestora în mod gratuit masa 

zilnică, precum și materialele necesare  

desfășurării tuturor activităților. 
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ASOCIAȚIA ”FILANTROPIA ORTODOXĂ 

DEVA” 
Episcopia Devei și Hunedoarei          www.episcopiadevei.ro 

 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Deva este o organizaţie nonguvernamentală, cu caracter creştin 

şi filantropic, care acţionează în domeniul serviciilor sociale, sub patronajul Episcopiei Devei și 

Hunedoarei. Organizaţia a fost înfiinţată în anul 2010. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

Ca întotdeauna am încercat să venim în 

sprijinul celor defavorizați, a categoriilor de 

persoane vulnerabile. 

 

Cu sprijinul Episcopiei Devei și Hunedoarei, 

am reușit în anul 2019 să avem lunar 

întâlniri de socializare și petrecere a 

timpului liber între generații, cu persoanele 

vârstnice şi copii. 

În cadrul acestor întâlniri, copiii au avut 

activități de lucru manual împreună cu 

vârstnici cu scopul de a îi ajuta pe vârstnici 

să își sporească motricitatea, activități 

artistice, menite să aducă bucurie 

persoanelor vârstnice.  

La fiecare întâlnire, atât persoanele 

vârstnice cât și copiii au primit pachete cu 

alimente de bază, dulciuri și fructe. 

 

CENTRU DE INCLUZIUNE SOCIALĂ - 15 

beneficiari- sprijin cu alimente, sprijin 

financiar persoanelor cu probleme de 

sănătate; 

CENTRUL DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII 

- care se ocupă cu ajutorarea celor care sunt 

în căutarea unui loc de muncă prin 

medierea între angajatori și beneficiari; 

 

CENTRU CARE ACORDĂ SERVICII DE 

ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU - 

20 de beneficiari- au beneficiat de masă 

caldă, asistență și îngrijire în funcție de 

nevoi și au participat sistematic la programe 

de socializare și informare; 

http://www.episcopiadevei.ro/
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CANTINA SOCIALĂ- 30 de elevi în risc de 

abandon școlar, vârstnici fără aparținători 

precum și familii numeroase aflate în 

situații de risc, au primit hrană caldă și 

alimente. Un număr de 12 persoane au 

beneficiat de servicii de informare, mediere, 

consiliere și orientare pe piața muncii. 

 

Organizarea de colecte - atât în cadrul 

Sectorului social cât şi în cele 5 

protopopiate (Deva, Brad, Orăștie, Hațeg şi 

Petroșani) au fost organizate 5 colecte/an 

constând în: 

o Alimente, îmbrăcăminte, rechizite, 

produse igienico-sanitar, persoanele aflate 

în dificultate și cu probleme de sănătate au 

fost ajutate financiar . 

Asociația Filantropia Ortodoxă Deva în 

parteneriat cu Episcopia Devei și 

Hunedoarei a desfășurat următoarele 

proiecte: 

 

 

 

 

o MARȘUL PENTRU VIAȚĂ - 

organizarea unui marș cu scopul afirmării 

dreptului la viață pentru toate ființele 

umane începând cu momentul concepției; 

o „CUM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI" - In 

perioada 01.09.2019- 15.12.2019, a fost 

implementat proiectul „Cum să creștem 

sănătoși", care a avut ca scop prevenirea 

consumului de droguri și dezvoltarea unui 

stil de viață sănătos. Proiect în parteneriat 

cu Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Hunedoara. 
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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 Maramureşului şi Sătmarului, în baza încheierii 

ședinței publice nr. 2940 din 02.04.2018, a Judecătoriei Baia Mare. Totodată, Asociația a fost 

înregistrată la Administrația Financiară a Județului Maramureș sub Codul de Identificare 

Fiscală: 39351031. Aceasta funcționează în baza OG 26/ 2000, având propriul Statut juridic, 

adoptat de Adunarea Membrilor Fondatori, aderând ulterior, în anul 2018, la Federația 

Filantropia. 

SCOPUL Asociația „Filantropia Maramureșeană” vizează 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.  

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

❖ În data de 1 iunie 2019 

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei 

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului 

şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, Preasfinţitul Părinte Iustin, 

Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi 

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, 

Arhiereu – Vicar, au binecuvântat CENTRUL 

DE ZI PENTRU CONSILIERE SPIRITUALĂ 

ŞI COMUNITARĂ "SFÂNTUL IUSTIN 

MARTIRUL ŞI FILOZOFUL".  

 

Centrul de zi "Sfântul Iustin Martirul şi 

Filozoful", care are toate aprobările şi 

acreditările necesare, este parte a 

Serviciului social de asistență comunitară al 

Asociației "Filantropia Maramureşeană". 

 

❖ În cadrul PROIECTULUI 

"CONSTRUIEŞTE O CASĂ, ZIDEŞTE 

SUFLETE" inițiat de Asociația Filantropia 

Maramureşeană în colaborare cu Sectorul 

Social Filantropic şi Misionar al Episcopiei 

Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, 

sunt în derulare construirea a unui număr 

de 3 case:  

o "Casa Bucuriei, Sfânta Macrina", din 

localitatea Bârsana (beneficiar: o 

văduvă cu opt copii);  

o "Casa Blândeţii, Sfântul Ierarh 

Nicolae", din localitatea Ardusat 

(beneficiar: o văduvă cu patru copii);  

o "Casa Omeniei, Sfântul Dimitrie", din 

localitatea Urmeniş (beneficiar: o 
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familie rămasă fără locuinţă în urma 

unui incendiu). 

 
 

❖ A continuat preocuparea pentru 

asigurarea celor necesare bunei funcționări 

a CENTRULUI PENTRU ÎNGRIJIREA 

PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ „BUNUL 

SAMARINEAN” din comuna Coroieni, 

administrat de Episcopia Ortodoxă a 

Maramureşului şi Sătmarului prin sectorul 

Social-Filantropic şi Misionar, acesta fiind în 

prezent ocupat la capacitatea maximă de 40 

de locuri. 

 

 
 

❖ În anul 2019, în cadrul Asociației 

„Filantropia Maramureșeană”, s-au derulat 

și următoarele activități: 

o a oferit cu ocazia Sfintelor Sărbători 

creștine de iarnă, prin voluntarii care 

activează în cadrul Asociației, 50 pachete 

persoanelor cu posibilități materiale 

reduse, în valoare de 1.250 lei; 

o Parteneriatul ce s-a derulat în anul 

precedent între Auchan Baia Mare și 

Asociația Filantropia Maramureșeană 

denumit „Gustul Binefacerii”, a luat sfârșit în 

luna iulie a anului 2019, astfel primind lunar 

până la această lună contravaloarea sumei 

de 1.000 lei reprezentând alimente de bază 

și hrană rece pentru persoanele 

defavorizate; 

o S-a primit ca donație pește congelat 

din partea Intelcomexim Bercu S.R.L Satu 

Mare, în valoare de 3840 lei, ce a fost 

distribuit Centrului pentru Îngrijirea 

Persoanelor Vârstnice „Bunul Samarinean” 

din comuna Coroieni; 

o În data de 6 Decembrie 2019 a avut 

loc un Concert de Colinde caritabil susținut 

de către Corala Bărbăteasca Armonia din 

Constanta; 

o Corul Madrigalletto al Colegului de 

Arte Baia Mare la Catedrala Episcopala 

"Sfânta Treime". Acest concert a fost 

organizat de către Asociația Filantropia 

Maramureșeană în parteneriat cu 

Ansamblul Folcloric Transilvania, pentru 

strângerea de fonduri destinate familiei 

Bența din Bârsana. În urma concertului s-a 

strâns suma 30.000 lei. 

o Asociația Filantropia 

Maramureșeană a primit ca donație din 

partea mai multor binefăcători, precum SC 

SOMPRODUCT SRL, mobilier în valoare de 

71.837 de lei și un autoturism 

multifuncțional din partea SC SEB 

CORPORATION SRL, în valoare de 15.000 de 

lei.   
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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ "SFÂNTUL 

IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL" 
Episcopia Ortodoxă Română           www.iosifmarturisitorul.ro 

                              a Maramureșului și Sătmarului 

 

 

MISIUNEA ASOCIAȚIEI: Asociația Filantropică "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul" a fost 

înființată pe lângă biserica cu același nume în anul 2002. SCOPUL: promovarea unor idealuri 

umanitare de solidaritate umană, întrajutorare, sprijinirea unor categorii sociale defavorizate 

neinstituționalizate pentru ajutor social și umanitar, servicii de consultanță gratuită pentru 

persoane vulnerabile din punct de vedere social. 

 

În anul 2019 s-au acordat unui număr de aproximativ 350 persoane, beneficiari  ai serviciilor 

sociale (familii cu mai mulți copii, familii monoparentale, persoane cu dizabilități, bătrâni, 

persoane aflate în dificultate ieșite recent din sistemul public de asistență socială sau din 

penitenciar) din cadrul Asociației Filantropice Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, un număr de 

420 de pachete de subzistenţă în valoare totală de 16190,14 lei. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

❖ În cadrul proiectului STANDARDE 

PENTRU BAIA MARE – INCLUZIUNE ŞI 

INTEGRARE FĂRĂ DISCRIMINARE au fost 

distribuite beneficiarilor un număr de 270 

pachete de uz familial-igiena locuinței în 

valoare totală de 18900,00 lei iar în cadrul 

proiectului CHIOAR – UNITATE ÎN 

DIVERSITATE un număr de  300  pachete 

de subzistenţă cuprinzând alimente de bază 

în valoare totală de 30000,00 lei; 

 

❖ În anul 2019 au continuat 

DONAŢIILE CU ARTICOLE DE MOBILIER , 

JUCĂRII,  ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE 

ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE (aproximativ 15 to.), 

ARTICOLE IT. Valoare totală a donațiilor cu 

pachete acordate beneficiarilor din cadrul 

Asociației Filantropice Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul, şi din cadrul proiectelor 

derulate de către asociație se ridică la suma 

de 55936,04 lei. 

 

❖ CONTRACTE SPRIJIN FINANCIAR: 

în anul 2019,  Asociația Filantropică Sfântul 

Ierarh Iosif Mărturisitorul a acordat sprijin 

constând în ajutor bănesc în valoare totală 

de 10250,00 lei pentru 20 persoane, 

constând în sprijin financiar în vederea 

acoperirii costurilor lunare ale utilităților, 

astfel: achitare plată restanțe electrica, plată 

restanţe chirie, plată restanţe taxe şi  sprijin 

financiar pentru achiziționarea unor 

aparate medicale specifice necesare în urma 

executării unor intervenții chirurgicale. 

 

http://www.iosifmarturisitorul.ro/
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❖ SERVICII ADĂPOST DE NOAPTE: în 

anul 2019 au fost suportate costurile 

cotidiene pentru asigurarea unui adăpost de 

noapte pentru 6 persoane care au beneficiat 

de aceste servicii, fiecare dintre aceștia 

având o perioadă de găzduire cuprinsă între 

2-12 luni. Serviciul “Adăpost de noapte” al 

asociației a primit licența de funcționare 

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: 

Pentru familiile nevoiaşe s-a acordat o masă 

de prânz duminica în număr de 100 

porţii/zi în 52 zile într-un număr total de 

5200 porţii pentru anul 2019, având ca 

donatori principali Asociaţia şi Biserica 

Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul. Serviciul 

social “Cantină socială” din cadrul  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. Costurile totale cu 

serviciile de cantină socială acordate în 

acest an se ridică la valoarea de 62.400,00 

lei. 

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ: 

❖ 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. (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. (informaţii 

suplimentare: www.iosifmarturisitorul.ro). 

 

 
 

❖ „BUNICII COMUNITĂŢII – SERVICII 

SOCIALE ŞI SOCIO-MEDICALE PENTRU 

PERSOANELE VÂRSTNICE” – proiect 

cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-

2020. Cod proiect 127546,   având ca şi scop 

îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 

culturale şi de recreere precum şi trecerea 

http://www.iosifmarturisitorul.ro/
http://www.iosifmarturisitorul.ro/
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de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de colectivitățile locale  a 

persoanelor vârstnice din Săliştea de Sus. 

Solicitant: Primăria Orașului  Săliştea de 

Sus; partener: Asociația Filantropică Sfântul 

Ierarh Iosif Mărturisitorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ASOCIAȚIA STANDARDE PENTRU 

BAIA MARE „INOVA SES NORD-VEST” - 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 

ÎNTREPRINDERILOR DE ECONOMIE 

SOCIALA DE A FUNCȚIONA ÎNTR-O 

MANIERĂ AUTOSUSTENABILĂ Cod 

proiect: 126562.Beneficiar: SC 3 ART SRL 

Partener: Asociația Standarde pentru Baia 

Mare. 
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DATE DE CONTACT 

FEDERAȚIA FILANTROPIA 

Președinte: Pr. Cons. Ciprian Ion IONIȚĂ 

Adresa: Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sect. 4, București 

Telefon: 021.406.82.64 

E-mail: office@federatia-filantropia.ro 

www.federatia-filantropia.ro 

 

1. FUNDAȚIA BUCURIA AJUTORULUI BUCUREȘTI 

Președinte: Pr. Cons. Ionuț Viorel Iordăchescu 

Adresa: Str. Ilarie Chendi nr. 12, sect. 2, Bucureşti 

Telefon: 021.337.20.35 

E-mail: bucuria.ajutorului@gmail.com 

www.bucuria-ajutorului.ro 

 

2. ASOCIAȚIA DIACONIA BUCUREȘTI 

Președinte: Pr. Cons. Ionuț Viorel IORDĂCHESCU 

Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, Sect. 4, Bucureşti 

Telefon: 021.316.98.76 

E-mail: asociatiadiaconia@yahoo.com 

www.asociatiadiaconia.ro 

 

3. FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȘĂ, IAȘI 

Președinte: Pr. Cons. Narcis Constantin AXINTE 

Adresa: Str. Costache Negri nr.48, Iași 

Telefon: 0232 220 548/ Fax: 0232-271 228 

E-mail: contact@fundatia.mmb.ro 

www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro 

 

4. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU 

Președinte: Pr. Cons. Adrian ROMAN 

Adresa: Strada Dealului nr. 13, Sibiu 

Telefon: 0269/213.052 

E-mail: afos@yahoo.com 

www.socialma.ro 

 

5. ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL CREȘTINĂ ”CHRISTIANA”, FILIALA CLUJ 

Reprezentant legal: Dl. Liciniu Câmpean 

Adresa: Piața Avram Iancu nr. 18, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Telefon: 0264.457.552 

E-mail: cmpliciniu@yahoo.com 

www.christianacluj.ro 

http://www.federatia-filantropia.ro/
http://www.bucuria-ajutorului.ro/
http://www.asociatiadiaconia.ro/
http://www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro/
mailto:afos@yahoo.com
http://www.socialma.ro/
http://www.christianacluj.ro/
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6. ASOCIAȚIA VASILIADA 

Președinte: Pr. Cons. Adrian STĂNULICĂ 

Adresa: Str. Fraţii Buzeşti nr. 20, Craiova, jud. Dolj 

Telefon: 0251.521 040 

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro 

www.asociatiavasiliada.ro 

 

7. ASOCIAȚIA FILANTROPIA TIMIȘOARA 

Președinte: Pr. Cons. Pavel CRISTIAN 

Adresa: Bd. C. D. Loga nr. 7, Timişoara, jud. Timiş 

Telefon: 0256.309.588/Fax: 0256.491 176 

E-mail: office@fft.ro 

www.fft.ro 

 

8. ASOCIAȚIA CENTRUL DIACONAL “CASA CREȘTINĂ” TÂRGOVIȘTE 

Președinte: Pr. Cons. Adrian RADA 

Adresa: Str. Mihai Bravu, nr. 11, Mun. Târgovişte, Jud. Dâmboviţa 

Telefon: 0245.217.936 

E-mail: casacrestina@yahoo.com 

www.arhiepiscopiatargovistei.ro 

 

9. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA-IULIA 

Președinte: Pr. Cons. Nicolae Călin IGNAT 

Adresa: Str. Mihai Viteazu nr. 16, Alba Iulia, jud. Alba 

Telefon: 0258.817.766 

E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com 

www.filantropiaortodoxa.ro 

 

10.FUNDAŢIA „EPISCOP MELCHISEDEC”- FILIALA BACĂU 

Președinte: Pr. Cons. Eugen Ciprian CIUCHE 

Adresa: Str. 9 Mai nr. 48, Bacău 600023, jud. Bacău 

Telefon: 0334.423.476/Mobil: 0771.431.422 

E-mail: fembacau@yahoo.com 

www.fundatiamelchisedec.ro 

 

11. ASOCIAȚIA „SF. VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE - HÂRJA” 

Președinte: Pr. Ilarion MÂȚĂ 

Adresa: Sat Hârja, str. Principală, nr. 127, com. Oituz, jud. Bacău 

Telefon: 0752 270 375 

E-mail: parohiaharja@yahoo.com 

www.caminharja.ro 

 

 

 

http://www.asociatiavasiliada.ro/
http://www.fft.ro/
http://www.arhiepiscopiatargovistei.ro/
http://www.filantropiaortodoxa.ro/
http://www.fundatiamelchisedec.ro/
http://www.caminharja.ro/
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12. ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR "OVIDENIA BACAU 2005" 

Președinte: Pr. Ovidiu RADU 

Adresa: Str. Poligonului, Nr. 89, Bacău, jud. Bacău 

E-mail: asociatiaovidenia2005@yahoo.com 

www.ovidenia2005.ro 

 

13. FUNDAȚIA PENTRU COPII ”SFÂNTUL SAVA” BUZĂU 

Președinte: Pr. Prof. Mihail MILEA 

Adresa: Str. Bistriţei, nr. 19, Buzău, jud. Buzău 

Telefon: 0238.710 349/Mobil: 0724.216.203 

E-mail: sfsavabz@yahoo.com 

www.sfsavabz.ro 

 

14. ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ CREȘTIN – ORTODOXĂ ”SFÂNTUL VASILE CEL MARE”  

Președinte: Pr. Cristian PODAȘCĂ 

Adresa: Str. Basarabiei, Nr. 109, Galați  

Telefon: 0236.471.682 

E-mail: asociațiasfvasile@yahoo.com  

www.asociatiasfantulvasile.ro 

 

15. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ARAD 

Președinte: Pr. Gabriel MARIȘ 

Adresa: Str. Episcopiei, nr. 43, jud. Arad, jud. Arad 

Telefon: 0257281856 / 0745074295 

E-mail: socialfilantropia.arad@gmail.com 

 

16. MISIUNEA SOCIALĂ „DIACONIA” A MITROPOLIEI BASARABIEI 

Director executiv: Dl. Igor BELEI 

Adresa: Str. Criuleni 22, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon: (00 373 22) 46-32-28/Fax. (00 373 22) 46-32-29 

E-mail: office@diaconia.md 

www.diaconia.md 

 

17. ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORADEA 

Președinte: Pr. Cons. Laurențiu LAZĂR 

Adresa: Str. Roman Ciorogariu nr.3, Oradea, jud. Bihor 

Telefon: 0259.433.487/ Fax: 0259.470.730 

E-mail: centru@filantropiaoradea.ro 

www.filantropiaoradea.ro 

 

 

 

 

 

mailto:asociatiaovidenia2005@yahoo.com
http://www.ovidenia2005.ro/
http://www.sfsavabz.ro/
http://www.asociatiasfantulvasile.ro/
mailto:socialfilantropia.arad@gmail.com
http://www.diaconia.md/
http://www.filantropiaoradea.ro/
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18. ASOCIAŢIA FILANTROPIA SEVERIN 

Președinte: Pr. Nicolae OPROIU 

Adresa: Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, C. P, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți 

Telefon: 0252.333048/ 0752.675.893  

E-mail: filantropia_severin@yahoo.com 

www.filantropiaseverin.ro 

 

19. ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ „MATEI BASARAB”  

Director executiv: Dna. Georgia Andreea ENAȘCU 

Adresa: Str. Episcopiei, nr. 2, Slobozia, jud. Ialomița 

Telefon: 0243.231.154 

E-mail: ascmb_slobozia@yahoo.com  

www.ascmb.ro 

20. ASOCIAŢIA FILANTROPIA POROLISSUM SĂLAJ 

Președinte: Pr. Cons. Claudiu Traian NECHITA 

Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, Zalău, jud. Sălaj 

Telefon: 0360.100.333 

E-mail: filantropiaporolissum@yahoo.com 

www.filantropiaporolissum.wordpress.com 

 

21. ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ORTODOXĂ” DEVA 

Președinte: Pr. Cons. Dumitru DINIȘ 

Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 2, localitate Deva, jud. Hunedoara 

Telefon: 0254.211.241 

E-mail: social@episcopiadevei.ro 

www.episcopiadevei.ro 

 

22. ASOCIAȚIA ”FILANTROPIA MARAMUREȘANĂ” 

Președinte: Arhim. Cons. Ioachim TOMOIOAGĂ 

Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 5, Loc. Baia Mare, Jud. Maramureș 

Telefon: 0262.214.614 

E-mail: filantropiamm@yahoo.com 

 

23. ASOCIAȚIA ”SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL” 

Președinte: Pr. Vasile FODORUȚ 

Adresa: Bd. Republicii, nr. 8, Loc. Baia Mare, Jud. Maramureș 

Telefon: 0362739.505 

E-mail: afsiim@yahoo.com 

www.iosifmarturisitorul.ro 

http://www.filantropiaseverin.ro/
http://www.ascmb.ro/
http://www.filantropiaporolissum.wordpress.com/
http://www.episcopiadevei.ro/
mailto:filantropiamm@yahoo.com
mailto:afsiim@yahoo.com
http://www.iosifmarturisitorul.ro/



