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Cuvânt înainte 

”Anul 2020 a fost un an unic, aflat sub semnul pandemiei de COVID 19 și a eforturilor la nivel 

planetar pentru combaterea acesteia. Măsurile de gestionare a crizei medicale la nivel 

internațional, dar și național, au generat activități social-filantropice dintre cele mai diverse.  

Titlul ”Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor 

ortodocși români”, dat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anului 2020, s-a 

reflectat întru totul în opera social-filantropică desfășurată de către organizațiile membre ale 

Federației Filantropia în colaborare cu centrele eparhiale.  

În contextul acestei crize medicale cu implicații în plan social, Federația Filantropia, prin membrii 

săi, a reușit să contribuie în mod substanțial la susținerea persoanelor aflate în dificultate. A fost 

un efort susținut și cu multe provocări, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu responsabilitate și 
dăruire, am reușit împreună să venim în sprijinul celor vulnerabili. 

Mulțumim tuturor celor care, prin jertfelnicia lor, au făcut ca societatea românească să-și 

continue drumul spre o normalitate a viețuirii sale, care nu poate fi atinsă fără credință în 
Dumnezeu, iubire de neam și respect față de identitatea culturală, etnică și religioasă.” 

 

 

                                                                                                                     Consilier Pr. Ciprian Ion IONIȚĂ 

                                                                                                                     Președinte Federația Filantropia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



RAPORT ANUAL 2020 

2 

CUPRINS 
 

5 PRINCIPII DE FILANTROPIE SOCIALĂ CREŞTIN-ORTODOXĂ .................................................................. 3 

PREZENTARE ................................................................................................................................................... 5 

ISTORIC ............................................................................................................................................................. 6 

FEDERAȚIA FILANTROPIA ............................................................................................................................. 8 

FUNDAȚIA BUCURIA AJUTORULUI .............................................................................................................. 15 

ASOCIAȚIA ”DIACONIA”, BUCUREȘTI .......................................................................................................... 18 

FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ, IAȘI .......................................................................................... 20 

ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU ............................................................................................. 23 

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL-CREȘTINĂ ”CHRISTIANA”, FILIALA CLUJ ................................... 25 

ASOCIAȚIA VASILIADA, CRAIOVA ................................................................................................................ 28 

FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMIȘOARA ........................................................................................................ 31 

ASOCIAȚIA CENTRUL DIACONAL ”CASA CREȘTINĂ TÂRGOVIȘTE” ......................................................... 33 

ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA” ................................................................................ 35 

ASOCIAȚIA „SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE” HÂRJA .................................................................. 38 

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE ȘI AJUTOR „OVIDENIA BACĂU 2005” ........................................... 40 

FUNDAȚIA PENTRU COPII „SFÂNTUL SAVA” BUZĂU ................................................................................. 42 

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” ................................ 44 

ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ARAD” ............................................................................................................... 46 

MISIUNEA SOCIALĂ „DIACONIA” ................................................................................................................. 48 

ASOCIAȚIA „FILANTROPIA ORADEA” .......................................................................................................... 51 

ASOCIAȚIA „FILANTROPIA SEVERIN” ......................................................................................................... 56 

ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ „MATEI BASARAB”, SLOBOZIA ............................................................... 58 

ASOCIAȚIA ”FILANTROPIA POROLISSUM” .................................................................................................. 60 

ASOCIAȚIA ”FILANTROPIA ORTODOXĂ DEVA ............................................................................................ 62 

ASOCIAȚIA „FILANTROPIA MARAMUREȘEANĂ” ........................................................................................ 63 

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ "SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL" ............................................ 65 

ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ HUȘI .............................................................................................. 70 

FUNDAȚIA ”ALĂTURI DE TINE” DEVA ......................................................................................................... 73 

DATE DE CONTACT........................................................................................................................................ 76 

 

 

 



RAPORT ANUAL 2020 

3 

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 



RAPORT ANUAL 2020 

4 

 

 

 

 

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 24 dintre cele mai 

active Asociații și Fundații, care lucrează în domeniul social în eparhiile Patriarhiei Române. 

Misiunea Federației este să sprijine Biserica în lucrarea sa 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 TUTEA, 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.Asociația ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, 

Hârja 

11.Asociația Creștină de Caritate și Ajutor 

”Ovidenia Bacău 2005” 

12.Fundația pentru copii ”Sfântul Sava”, Buzău 

13.Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă 

”Sfântul Vasile cel Mare”, Galați 

14.Asociația ”Filantropia Arad” 

15.Misiunea Socială Diaconia, Chișinău 

16.Asociația ”Filantropia Oradea” 

17.Asociația ”Filantropia Severin” 

18.Asociația Socio-Culturală ”Matei Basarab” 

19.Asociația ”Filantropia Porolissum”, Zalău 

20.Asociația ”Filantropia Ortodoxă Deva” 

21.Asociația ”Filantropia Maramureșeană” 

22.Asociația Filantropică ”Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul” 

23. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși 

24.Asociația ”Alături de tine” Deva 
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2020 -Anul Omagial al Pastorației Părinților și Copiilor 

Credit foto: Basilica.ro / Mircea Florescu 

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 24 de organizații membre. 
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FEDERAȚIA FILANTROPIA  
RAPORT ANUAL 2020 

 

În anul 2020, FEDERAŢIEI FILANTROPIA a 

avut o activitate centrată atât pe scrierea și 

aplicarea unor propuneri de proiecte cu 

finanțare europeană, pe autorizarea și 

organizarea unor programe de formare 

profesională adresate reprezentanților 

organizațiilor membre, cât și pe 

consolidarea unor parteneriate importante. 

 

 
 

De asemenea, în contextul pandemiei 

COVID-19, Patriarhia Română împreună cu 

Federația Filantropia au dezvoltat 

platforma online www.ajutacubucurie.ro și 

au deschis o linie de Tel Verde, acestea fiind 

necesare în vederea sprijinirii persoanelor 

aflate în nevoie, dar și a celor care au dorit 

să se implice ca voluntari la nivel național, 

în această perioadă. Prin intermediul 

platformei online dar și a liniei de Tel Verde, 

în perioada stării de urgență, au fost 

sprijinite peste 600 de persoane vulnerabile 

cu ajutoare materiale și peste 120 de 

persoane izolate afectate de coronavirus, 

facilitând și implicarea a aproximativ 600 

de voluntari la nivel național.   

 

 
 

Pe parcursul anului 2020, în vederea unei 

bune organizări a activităților Federației 

Filantropia, au avut loc mai multe întâlniri 

ale Consiliului Director, respectiv: pe 13 

ianuarie, 10 februarie, 12 martie, 30 aprilie, 

23 iunie, 07 septembrie și 05 octombrie 

2020, cât și întruniri ale Adunării Generale 

a Federației Filantropia: pe 12 martie 2020 

și pe 05 octombrie 2020.  

În acest context, au aderat la statutul de 

membru al Federației Filantropia 2 

organizații: Asociației Filantropia Ortodoxă 

Huși și Asociației ”Alături de tine” de la 

Deva; 
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De asemenea, au fost analizate mai multe 

oportunități de finanțare precum:  

•ghiduri de finanțare ale organizației 

International Orthodox Christian Charities 

(IOCC);  

•ghiduri de finanţare ale retailer-ului 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); 

•ghiduri de finanțare ale organizației 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății 

Civile (FDSC); 

•ghiduri de finanțare ale Programul Uniunii 

Europene ERASMUS + (segmentele care 

privesc proiectele pentru tineri și vârstnici). 

 

În concordanță cu cele menționate mai sus, 

în perioada februarie – octombrie 2020, 

echipa Federației Filantropia a elaborat mai 

multe PROPUNERI DE PROIECTE pentru 

diverse apeluri de finanțare din fonduri 

europene, pe care le-a depus la Comisia 

Europeană la Bruxelles pentru Programul 

Uniunii Europene ERASMUS +, la Fondul 

Român de Dezvoltare Socială (FRDS), la 

International Orthodox Christian Charities 

(IOCC) și la Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile (FDSS). 

 

Astfel, au fost depuse următoarele 

propuneri de proiecte spre obținere 

finanțare: 

•Proiect ”Sănătate la un click distanță”, 

elaborat de Federația Filantropia în 

parteneriat cu Asociația „Sfântul Voievod 

Ștefan cel Mare – Hârja” și Fundația 

Filantropia Timișoara, finanțator retailer-ul 

PROFI România, depus la începutul lunii 

Ianuarie 2020; 

 

 
•Proiect „Servicii integrate pentru 

dezvoltarea comunităților rurale din județul 

Ilfov”, Granturi Norvegiene, intermediate de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială 

(FRDS), depus pe 25.02.2020; 

•Proiect ”Politici publice alternative pentru 

tinerii care părăsesc sistemul de protecție 
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specială”, Apel #3 - Activism civic și 

advocacy, finanțator Fundația pentru 

Dezvoltarea Societății Civile (Active citizens 

fund - fonduri norvegiene), depus pe 

11.03.2020;  

•Proiect ”R.AN. – Romanian Ageing 

Network”, Apel #7 - Acţiuni de advocacy 

pentru incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile (runda 1), finanțator Fundația 

pentru Dezvoltarea Societății Civile (Active 

citizens fund - fonduri norvegiene), depus 

pe 10.03.2020; 

•Proiect ”GREAT: Grandparenting as 

Resource to Enhance the Educational Adult 

Community”, depus la Comisia Europeană, 

Program ERASMUS +, Agenția din România, 

în data de 22.04.2020. Parteneri organizații 

din România, Italia, Croația, Cipru; 

•Proiect ”LYBe.R – Let Young be resilient!”, 

depus la Comisia Europeană, Program 

ERASMUS +, Agenția din Italia, în data de 

07.05.2020. Parteneri organizații din Italia, 

Slovenia, România, Croația, Spania. Scopul 

vizat: proiectul este destinat celor care 

lucrează cu tinerii (defavorizați, vulnerabili, 

neocupați/care nu au loc de muncă și cu 

nevoi socio-emoționale); 

•Proiect ”Oferire rechizite școlare copiilor 

din grupuri vulnerabile – Kit-uri școlare”, 

solicitare depusă către IOCC în luna mai 

2020;  

•Proiect ”Campanie de prevenire și 

combatere a dependenței digitale în rândul 

copiilor din sectorul 3”, depus la Primăria 

Sector 3, Bucureşti, Serviciul Consiliere şi 

Îndrumare, în data de 23.06.2020; 

•Proiect “Dezvoltarea abilităților de viață la 

copiii din 16 Case de tip familial și la copiii 

din 15 familii nevoiașe”, prin intermediul 

căruia se vor realiza activități privind 

dezvoltarea abilităților de viață 

independentă la copiii din familii nevoiașe, 

selectate din rândul organizațiilor membre 

ale Federației Filantropia, finanțator IOCC, 

depus pe data de 28.09.2020; 

•Proiect ”BeChange: Innovative Emotional 

intelligence in Youth Work”, depus la 

Comisia Europeană, Program ERASMUS +, 

Agenția din România, în data de 30.09.2020. 

Parteneri organizații din România, Italia, 

Croația. Componenta tineret; 

•Proiect ”CRESC – Capacitate, 

Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate 

și Calitate prin dezvoltare organizațională”, 

Apel #11 - Granturi pentru dezvoltarea 

capacității ONG-urilor, finanțator Fundația 

pentru Dezvoltarea Societății Civile (Active 

citizens fund - fonduri norvegiene), 

Parteneri: CBNRM Networking Norvegia și 

Asociația Alternative Sociale, România, 

depus pe 15.10.2020; 

•Aplicare Formular candidatură, Federația 

Filantropia și Patriarhia Română, pentru a 

participa în cadrul structurilor parteneriale 

constituite pentru elaborarea Programelor 

Operaționale și a Acordului de Parteneriat 

2021-2027. 

Ca rezultat al acestor demersuri, au fost 

aprobate și finanțate, în anul 2020, 

următoarele proiecte:  

•Proiect ”Oferire rechizite școlare copiilor 

din grupuri vulnerabile – donație kit-uri 

școlare”, finanțat de către organizația 

International Orthodox Christian Charities 

(IOCC), 13.000 de kit-uri școlare, în valoare 

de 11.050 USD, distribuite către 23 de 

organizații membre ale Federației 

Filantropia; 
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•Proiect “Dezvoltarea abilităților de viață la 

copiii din 16 Case de tip familial și la copiii 

din 15 familii nevoiașe și dotarea 

locuințelor acestora cu sobe de gătit”, 

finanțat de către IOCC, în valoare de 7.000 

USD; 

 

 

 
•Proiect ”Sănătate la un click distanță”, 

implementat de Federația Filantropia prin 

intermediul Asociației „Sfântul Voievod 

Ștefan cel Mare – Hârja” și al Fundației 

Filantropia Timișoara, finanțat de retailer-

ul PROFI România SRL, în valoare de 34.867 

Euro; 

 
•Autorizarea programelor de formare 

profesională ”Consilier în domeniul 

adicțiilor” cod COR 263502 și ”Îngrijitoare 

bătrâni la domiciliu” (Cod NC 5133.1.2.); 

•Acceptare Formular candidatură, 

Federația Filantropia și Patriarhia Română, 

pentru a participa în cadrul structurilor 

parteneriale constituite pentru elaborarea 
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Programelor Operaționale și a Acordului de 

Parteneriat 2021-2027 (POCU). 

Proiecte care se află în evaluare: 

•Proiect ”BeChange: Innovative Emotional 

intelligence in Youth Work”; 

•Proiect ”CRESC – Capacitate, 

Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate 

și Calitate prin dezvoltare organizațională”. 

 

În perioada ianuarie – februarie 2020, 

Federația Filantropia, în calitate de 

partener, a finalizat proiectul ”FOCUS – 

Consolidarea Capacităţii Lucrătorilor 

Sociali în oferirea abilităţilor de viaţă”, 

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. 

 
  

O ultimă întâlnire a echipei de proiect a avut 

loc în data de 5 februarie 2020, la București, 

reprezentând cea de-a treia întâlnire de 

management planificată în cadrul 

proiectului, în care s-au discutat rezultatele 

finale ale proiectului și atingerea 

obiectivelor propuse. Proiectul a fost 

implementat în perioada 15.01.2018 – 

29.02.2020, iar bugetul aferent Federației 

Filantropia a fost în valoare de 34.300 euro 

(echivalentul  a 163.600 lei). 

 
De asemenea, în cadrul proiectului ”Politici 

publice alternative în domeniul sănătății” 

finalizat pe data de 12 decembrie 2019, a 

avut loc în perioada 06-07 februarie 2020 

vizita de monitorizare la sediul Federației 

Filantropia, care a avut drept scop 

verificarea tuturor documentelor din cadrul 

proiectului în original, atât cele emise de 

către Federație, cât și cele realizate de către 

Partener, Ministerul Sănătății. 

Reprezentanții Autorității de Management 

al Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020 au solicitat 

dosarele de achiziții în original, 

documentele financiare, cât și documentele 

și contractele de muncă ale personalului 

angajat pe proiect. Rezultatele verificării au 

fost pozitive, constatându-se că toate 

documentele sunt conforme și corect 

întocmite. 

COMPONENTA DE FORMARE 

PROFESIONALĂ 

 a fost consolidată prin autorizarea și 

elaborarea suportului de curs pentru 

programul de formare profesională, 

specializarea ”Consilier în domeniul 

adicțiilor” cod COR 263502, cât și prin 

elaborarea dosarului de autorizare a 

cursului de calificare ”Îngrijitoare bătrâni la 

domiciliu” (Cod NC 5133.1.2.). 
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Astfel, în anul 2020 s-au realizat 

următoarele grupe de formare profesională:  

•„Consilier în domeniul adicțiilor”:  

❖ grupele 1 și 2: în perioadele 06-08 

iulie 2020 și 22-24 iulie 2020, la Centrul 

Național de Formare Continuă ”Dumitru 

Stăniloaie”, București, cu susținerea 

examenului de absolvire în data 30 iulie 

2020, implicând 27 cursanți certificați;  

 
 

❖ grupa 3 în perioada 29-31 iulie 2020, 

la Centrul Dynamis din cadrul Fundației 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu 

susținerea examenului de absolvire în data 

13 august 2020, implicând 20 de cursanți 

certificați; 

 
❖ grupa 4 în perioada 03-05 august 

2020, la sediul Asociației „Filantropia 

Maramureșeană” din Baia Mare, cu 

susținerea examenului de absolvire în data 

17 august 2020, implicând 15 cursanți 

certificați; 

 

 

 
❖ grupa 5 în perioada 20 -22 octombrie 

2020, la Centrul Național de Formare 

Continuă ”Dumitru Stăniloaie”, București, 

implicând 15 cursanți certificați în data de 

06 noiembrie 2020; 
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❖ grupa 6 în perioada 05-07 noiembrie 

2020, în parteneriat cu Arhiepiscopia 

Sucevei și Rădăuților, la Suceava, implicând 

24 cursanți certificați în data 19 noiembrie 

2020;  

 
În total, pe parcursul anului 2020, au fost 

instruite 101 persoane. 

 

 

 
 

•Cursul ”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu” 

(Cod NC 5133.1.2.) a fost autorizat la finalul 

lunii Decembrie 2020. 

 

În concluzie, pe parcursul anului 2020, chiar 

în contextul nefavorabil din cauza 

pandemiei de COVID 19, activitatea 

desfășurată a înregistrat o complexitate 

importantă, care a produs efecte pozitive și 

la nivelul organizațiilor membre ale 

Federației, concretizate prin participarea la 

programe de formare profesională și la 

activitățile proiectelor derulate. 
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FUNDAȚIA BUCURIA AJUTORULUI 
 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 2020, centrul a oferit servicii de 
spitalizare continuă pentru 319 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 

http://www.bucuria-ajutorului.ro/
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infirmiere, farmacist, psiholog, preot și 
asistent social. 
 
În data de 17 noiembrie 2020, în cadrul 
proiectului ,,Spitale color” au fost donate 
tablouri pictate de elevii din Buzău pentru 
Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul 
Nectarie. 
 

 
 
Proiecte: 
În perioada 16.07.2020 – 31.12.2020 – a 
fost implementat proiectul ,,Viață de calitate 
în îngrijiri paliative” pe platforma Bursa 
Binelui B.C.R. pentru strângerea de fonduri 
necesare îngrijirii pacienților. 
În perioada 18 – 31.12.2020,  a fost inițiată 
Campania - Moș Crăciun Galantom 2020 - 
,,Un cadou de Crăciun pentru bolnavi”. 
 

 
 
BUGET ANUAL: 
În anul 2020 Fundația Bucuria Ajutorului a 
avut venituri în cuantum de  3.151.497 lei și 
cheltuieli în cuantum de 2.788.362 lei. 
 

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 
școlare, îmbrăcăminte, încălțăminte, 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 
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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. 
 
În anul 2020 s-au continuat lucrările la 
proiectul Îmbunătățirea infrastructurii 
Centrului de Zi pentru copii Sfântul Stelian în 
cadrul Fundației Bucuria Ajutorului filiala 
Urlați, conform Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER, 
Submăsura 19.2 Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală, prin 
Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de 
Acțiune Locală Meleagurile Cricovului, 
Măsura 5/6B Investiții în infrastructura 
socială.  
 
Finanțarea proiectului este de 80.000 Euro, 
valoare 100% nerambursabilă. Până în 
prezent a fost realizată fundația, elevația, 
instalația sanitară și structura din ferme 
metalice și a panourilor termoizolante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BUGET ANUAL: 
Fundația Bucuria Ajutorului – filiala Urlați 
Venituri: 386.433 lei 
Cheltuieli: 386.432,83 lei 
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ASOCIAȚIA ”DIACONIA”, BUCUREŞTI 
 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: 

AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL ”PATRIARH 

JUSTINIAN MARINA”  

În cadrul Centrului de zi pentru copii școlari 

au fost oferite următoarele activități: 

Asistență educațională: sprijin în 

efectuarea temelor școlare, dezvoltarea 

creativității (ateliere de pictură, modelaj, 

muzică, etc.), antrenarea spiritului de 

cooperare/competiție și a unor abilități de 

comunicare, motrice și cognitive 

(informatică, șah, jocuri și concursuri 

sportive), activități recreative  

 
 

și de socializare (film, teatru, excursii, etc.), 

participarea la diferite evenimente și 

serbări (Crăciun, Paști, 1 Iunie, Ziua 

Familiei, începutul/sfârșitul anului școlar); 

❖ Sprijin online pentru efectuarea 

temelor școlare; au fost identificate nevoile 

fiecărui copil pentru realizarea sarcinilor 

școlare; 

Sesiuni de informare a copiilor cu scopul 

responsabilizării acestora cu privire la 

desfășurarea cursurilor școlare online; 

❖ Pregătirea  corespunzătoare  a ieșirii 

copilului  din programele centrului, prin 

dezvoltarea deprinderilor de viață și 

abilităților necesare pentru integrarea/ 

reintegrarea școlară/ profesională în 

comunitate; 

 
 

❖ Participarea copiilor la diferite 

activități prin intermediul cărora s-a 

urmărit  creșterea și dezvoltarea cognitivă a 

copiilor precum și asumarea de 

http://www.asociatiadiaconia.ro/


RAPORT ANUAL 2020 

19 

responsabilități, conform dezvoltării și 

gradului lor de maturitate; 

❖ Activități de petrecere a timpului 

liber, recreere și socializare, care contribuie 

la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și 

emoțională a copiilor; 

❖ Asigurarea spațiilor igienico-

sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu 

echipamentul corespunzător numărului şi 

nevoilor copiilor; 

❖ Asistență logopedică: dezvoltarea 

comunicării, optimizarea competențelor 

narative, lexice și grafice, ale funcției 

instrumentale a limbajului. 

❖ Terapie logopedică – cu ajutorul 

acestui tip de intervenție specializată, cu 

sprijinul logopedului, copiii înregistrează 

progrese școlare, în sensul că depășesc 

blocajul în ceea ce privește dificultatea de a 

citi, scrie și socoti; copiii, beneficiind de 

recuperare lexicală și corecție a tulburărilor 

de pronunție. 

❖ Asistență socială: evaluare, 

consiliere, facilitarea accesului la alte 

servicii, monitorizare, mediere, etc. 

 

 
❖ Consiliere psihologică: suport 

emoțional, optimizare și dezvoltare 

personală, orientare școlară/ profesională; 

❖ Asistență religioasă: promovarea 

valorilor creștine, a modelelor pozitive, în 

rândul copiilor și părinților. 

Proiecte: 

❖ Atelierul de pictură, unde copiii 

învățată să picteze icoane pe sticlă, 

redescoperind și promovând tradițiile și 

obiceiurile populare românești; 

❖ Micii meșteșugari, atelier în cadrul 

căruia își însușesc noțiuni despre artă și 

meșteșuguri tradiționale; 

 
 

❖ Atelierul de creație, ce constă în 

confecționarea de felicitări, mărțișoare și 

decorațiuni cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, 

Paște, Crăciun, obiecte ce urmează a fi 

dăruite de către copiii-beneficiari, 

sponsorilor și altor prieteni ai centrului; 

❖ Participarea copiilor la programul de 

jocuri interactive desfășurat în colaborare 

cu ” Orășelul Cunoașterii”. În cadrul acestui 

proiect, copiii învață prin experiment 

producerea fenomenelor în natură. 

 

 
 

În cadrul Asociației Diaconia și-au desfășurat 

activitatea următoarele unități de asistență 

socială: 

Asociația Diaconia Filiala Sector 2, Cantina 
socială ”Sfânta Ana”, 65 beneficiari; 
Asociația Diaconia Filiala Sector 3, Cantina 
socială ”Sfânta Maria”, 65 beneficiari; 
Asociația Diaconia Filiala Sector 4, Cantina 
socială ”Sfânta Filofteia”, 37 beneficiari; 
Asociația Diaconia Filiala Sector 5, Cantina 
socială ”Sfânta Parascheva”, 35 beneficiari; 
Asociația Diaconia Filiala Sector 6, Cantina 
socială ”Sfântul Mc. Barnabas”, 45 
beneficiari. 
BUGET ANUAL: 

Venituri: 150.314 lei 

Cheltuieli:126.816 lei.
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FUNDAȚIA SOLIDARITATE ŞI 
SPERANȚĂ, IAŞI 

 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.  

 

Acreditare ca furnizor de servicii sociale: AF/1925/2014;  

Angajați: 97 persoane angajate pe parcursul anului 2020  (60 angajați în decembrie 2020); 

Voluntari: 11 persoane; 

Beneficiari: 1.386  persoane/familii. 

Pe parcursul anului 2020, Fundația a furnizat servicii de asistență socială și socio-medicale 

pentru un număr total de 1.386 beneficiari, serviciile oferite fiind finanțate din Fonduri 

Europene prin proiecte POCU, fonduri de la Bugetul de Stat prin Legea 34/1998, de la bugetul 

Primăriei Municipiului Iași, de la Arhiepiscopia Iașilor și din fonduri proprii.  

 

De asemenea, au fost furnizate servicii de formare prin mentorat și sprijinire a 

antreprenorialului în comunitate prin înființarea unui număr de 49 start-up-uri, ale căror 

planuri de afaceri au fost finanțate  cu fonduri atrase de la Uniunea Europeană prin 3 proiecte 

POCU (103 beneficiari).  

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

Aceste fonduri prin serviciile oferite 

beneficiarilor au susținut activitatea celor 9 

centre de asistență socială, licențiate și 

acreditate de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „SFÂNTUL 

STELIAN” IAŞI a oferit servicii sociale unui 

număr total de 28 beneficiari, cu finanțare 

de la Bugetul de stat, prin Legea 34/1998 și 
fonduri proprii; 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „SFÂNTA 

MARINA” IAŞI a oferit servicii sociale unui 

număr total de 18 beneficiari din fonduri 

proprii;  

 

http://www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro/
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „MIA 

CASA-INCULEŢ” BÂRNOVA a oferit servicii 

sociale unui număr total de 38 beneficiari cu 

finanțare de la bugetul de stat, prin Legea 

34/1998 și fonduri proprii; 

CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTUL SAVA” a 

oferit servicii sociale (hrană caldă) unui 

număr total de 213 beneficiari (40 persoane 

– cu finanțare de la Bugetul de stat prin 

Legea 34/1998 și fonduri proprii ale 

fundației, 22 persoane au beneficiat de 

pachete cu hrană în perioada stării de 

urgență – finanțare din fonduri proprii și 

151 persoane vârstnice au beneficiat de 

pachete cu hrană - finanțare de la UE în 

cadrul proiectului „Oportunități pentru 

bătrânii comunităților din județul Iași”, ID 

127765); 

CENTRUL DE CONSILIERE SI 

REABILITARE A PERSOANELOR 

DEPENDENTE DE ALCOOL ŞI ALTE 

DROGURI „SFÂNTUL NICOLAE” a oferit 

servicii sociale unui număr total 27 

beneficiari din fonduri proprii; 

CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ŞI 

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU 

VÂRSTNICI „SFÂNTUL MINA” a oferit 

servicii socio-medicale unui număr total de 

24 de beneficiari (număr constant de 20 de 

beneficiari/lună) cu finanțare de la UE, în 

cadrul proiectului POCU „Oportunități 

pentru bătrânii comunităților din județul 
Iași”, ID 127765; 

CENTRUL DE ZI DE ASISTENȚĂ ŞI 

RECUPERARE PENTRU PERSOANE 

VÂRSTNICE „SFÂNTA CUVIOASA 

TEODORA DE LA SIHLA” a oferit servicii 

sociale unui număr total de 74 beneficiari cu 

finanțare de la UE, în cadrul proiectului 

POCU „Oportunități pentru bătrânii 
comunităților din județul Iași”, ID 127765; 

CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE” 

BELCEŞTI a oferit servicii sociale unui 

număr total de 34 beneficiari (număr 

constant de 31 de beneficiari/lună) cu 

finanțare de la UE, în cadrul proiectului 

POCU „Oportunități pentru bătrânii 

comunităților din județul Iași”, ID 127765; 

CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ŞI 

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU 

VÂRSTNICI „CUVIOASA OLIMPIADA” 

VĂRATEC a oferit servicii socio-medicale 

unui număr total de 37 beneficiari, în cadrul 

proiectului cu finanțare europeană POCU 

„RESPECT BĂTRÂNII – Reducerea 

excluziunii sociale prin promovarea și 

eficientizarea calității tratamentului 

adresat bătrânilor din localitățile Văratec, 

Județul Neamț și Iași, Județul Iași”, ID 

127479; 

PROIECT DE ACORDAREA DE SERVICII 

SOCIALE ŞI SOCIO-MEDICALE unui număr 

total de 689 persoane din satele comunei 

Frumușica, județul Botoșani, în cadrul 

proiectului cu finanțare europeană POCU 

„Măsuri integrate de dezvoltare a 

comunității marginalizate din comuna 

Frumușica”, ID 114817; 

PROIECT „SOLIDARITATEA CONTEAZĂ!” 

în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, 

prin care au fost oferite servicii sociale unui 

număr de 20 persoane defavorizate 

(vârstnici cu probleme de sănătate, singuri, 

etc) din Municipiul Iaşi. Finanțarea a fost de 

la Primăria Municipiului Iași; 
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PROIECT TRANSFRONTALIER, ID 2 

SOFT/1.1/187 „Education for the 

development of refinement in creative and 

productive fields on both sides of the Prut” 

în parteneriat cu Republica Moldova. 

(dezvoltarea de competențe și abilități pe 

care le posedă elevii și tinerii din domeniul 

literar, muzical, croitorie, gătit, 

antreprenoriat, IT, sănătate, prin schimburi 

de experiență și formări educaționale non-

formale la nivel transfrontalier). Proiectul a 

fost aprobat in 2020 si urmează sa fie 
implementat in anul 2021. 

STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ 

ÎNFIINŢATE DE FUNDAŢIE: Centrul de 

hipoterapie şi echitaţie „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” Bârnova a oferit servicii de 

echitație unui număr de 179  persoane. 

 

 

 

 

 

SERVICII DE MENTORAT ȘI 

SPRIJINIRE AANTREPRENORIATULUI 

ÎN COMUNITATE: 

 

Acordarea de subvenții în valoare totală de 

1.070.040 lei pentru dezvoltarea unui 
număr de 25 planuri de afaceri din cele 50 
declarate câștigătoare, în cadrul proiectului 
european „Bon Antreprenor”, ID 104893, 
(25 beneficiari); 
 
Acordarea de subvenții în valoare totală de 
836.843,17 lei pentru dezvoltarea unui 
număr de 13 planuri de afaceri din cele 36 
declarate câștigătoare, în cadrul proiectului 
european „Sprijinirea Tinerilor 
Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin 
Transfer de Inovații și tehnologii Utile pe 
Piață -  START IT UP Nord-Est”, ID 104997, 
(13 beneficiari); 
 
Desfășurarea de activități de consiliere 
antreprenorială și mentorat pentru 
beneficiarii a 11 start-up-uri din cele 22 
câștigătoare a Concursului  de planuri de 
afaceri organizat în cadrul proiectului 
YES4Ies, ID  127158, (65 beneficiari). 
 

 

BUGET ANUAL:  

6.863.855 Lei  

(aprox. 5.500.000 lei din fonduri UE, din care 

1.906.883,17 lei folosiți pentru sprijinirea 

activității de antreprenoriat în comunitate). 
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ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ SIBIU 
 Arhiepiscopia Sibiului          www.filantropiaortodoxasibiu.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. 

AFOS este membră a SoCareNet-Diakoneo – Germania; 

Filiale:  Asociația Sf. Nicolae Sibiu / Asociația Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavril Sibiu. 

 

SERVICIUL AMBULANȚIER 

Oferă transport medical persoanelor în risc 

social şi greu deplasabile, inclusiv pentru 

buna desfășurare a activităților din cadrul 

Programului Socio-Medical ”Sănătate 

pentru Sate” și ce al campaniei ”DONEAZĂ 

SÂNGE, SALVEAZĂ O VIAȚĂ”.  Serviciul este 

partener al UPU Sibiu din cadrul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Sibiu în scopul 

transferului  bolnavilor cu Covid-19 și nu 

numai. 

 

SERVICIUL SOCIAL COMUNITAR ”MASA 

PE ROȚI”  

În cadrul acestuia se furnizează masa caldă, 

la domiciliu, pentru  persoane vârstnice 

și/sau cu handicap. Acestea au posibilități 

materiale reduse, sunt bolnave și fără 

aparținători. Proiectul este licențiat 

conform legislației în vigoare de către  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 

 

http://www.filantropiaortodoxasibiu.ro/
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CABINETUL STOMATOLOGIC AFOS 
Cabinetul este destinat cu prioritate copiilor 
și profilaxiei dentare tot pentru cei mici, dar 
asigură servicii stomatologice, chirurgie și 
implant pentru orice tip de pacient minor 
sau adult. Se asigură și transport gratuit 
pentru cei nedeplasabili sau cu dizabilități 
prin serviciul ambulanțier propriu. 
 

 
FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ŞI 
DISPOZITIVE MEDICALE 
 
CAMPANII și PROIECTE: 
REVISTA GHID FILANTROPIC 
Revista trimestrială AFOS este o sursă 
competentă de informare și un liant între 
furnizorii și beneficiarii de sprijin de tip 
social-filantropic din Sibiu și Brașov. Este un 
cadru de prezentare a activității diferitelor 
asociații din comunitate și va supune 
constant atenției cititorilor și partenerilor 
un caz special pentru care fiecare tiraj va 
însemna o campanie de strângere de 
fonduri. 

 

CAMPANIA SOCIO - MEDICALĂ 
”SĂNĂTATE PENTRU SATE”.  
S-a desfășurat în cadrul asociației, 
asigurându-se asistență, consultații 
medicale și profilaxie dentară gratuite 
persoanelor care locuiesc în zone 
defavorizate de pe raza eparhiei. 
CAMPANIA ”O ŞCOALĂ PENTRU 
FIECARE”. 
În cadrul acestei campanii bianuale s-au 
împărțit mii de kituri școlare și de rechizite 
pentru elevii din zonele defavorizate ale 
județului Sibiu sau Brașov. Produsele au fost 
donate de diferiți sponsori și prin 
organizarea unor campanii de strângeri de 
fonduri. 
CAMPANIA BUNICII NOŞTRI. 
Special creată în pandemie, se adresează 
persoanelor vârstnice defavorizate și fără 
aparținători și constă în acțiuni periodice de 
furnizare de pachete cu alimente, produse 
de curățenie și de igienă. 
CAMPANIA ”ÎNVĂȚĂM PRIN FAPTE” 
Activitate de fundraising derulată în 
parteneriat cu licee sibiene,  în ediția a IV-a, 
și care a avut ca obiectiv sprijinirea 
persoanelor defavorizate și dezvolatarea 
voluntariatului în rândul celor tineri; 
COMISIA DE PROTECȚIE A COPILULUI – 
DGASPC SIBIU.  
Președintele AFOS este unul dintre cei 6 
membri ai Comisiei de protecției a copilului 
din cadrul DGASPC Sibiu. Comisia a fost 
convocată în ședință de 30 de ori pe 
parcursul anului 2020. 
PROIECTUL ”DEZVOLTAREA 
ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ 
INDEPENDENTĂ LA COPII DIN FAMILII 
DEFAVORIZATE” 
Desfășurat în cadrul Federației Filantropia, 
la nivelul unor comunități parohiale din 
zone defavorizate. 
PROIECTE ÎN STADIU DE AMENAJARE 
SAU LICENȚIERE 2020-2021 

❖ Casă de tip familial în Sibiu/ Casă pentru 
tineri care părăsesc sistemul instituționalizat; 

❖ Centru de dezvoltare a deprinderilor 
pentru viață independentă pentru copii Făgăraș 
(BV) - partener ADIF - DAS Făgăraș; 

❖ Centru de zi pentru copii Făgăraș (BV) - 
partener DGASPC Brașov - Proiect POCU. 
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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL-
CREŞTINĂ ”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: 4.890 persoane(2020). 

 

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 23 ani în derularea proiectelor sociale. Cele mai semnificative dintre proiectele 

sociale, demarate în trecut, s-au transformat în servicii sociale acreditate, în anul 2020. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

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

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CHRISTIANA”- 
PROGRAM “A DOUA ŞANSĂ” CLUJ-
NAPOCA  
Este o şcoală autorizată şi integrată în 
sistemul public de învăţământ. În cadrul 
acestei şcoli se organizează programul „A 
doua şansă” pentru persoanele care au 
părăsit  şcoala de cel puţin 4 ani de zile 
înainte de a termina clasa a VIII-a şi care 
doresc să finalizeze pregătirea şcolară. 
 
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.  
 

 
 

http://www.christianacluj.ro/
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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, 
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asistență religioasă, participare la viața 
culturală şi folosirea capacității de muncă 
restantă. 

 

GRĂDINIŢA SOCIALĂ “ACOPERĂMÂNTUL 
MAICII DOMNULUI”, TURDA 
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 
prevenția abandonului în rândul copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 0-6 ani, dezvoltarea 
competențelor parentale şi asistarea 
părinților în procesul de reintegrare socio-
profesională.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul vizează protecția 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 de 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. 
 

 
 

BUGET ANUAL: 

Venituri: 2.481.017 lei 

Cheltuieli: 2.476.955 lei. 
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ASOCIAȚIA VASILIADA, CRAIOVA 
 Arhiepiscopia Craiovei         www.asociatiavasiliada.ro 

 

Asociaţia Vasiliada este una dintre cele mai reprezentative organizații nonguvernamentale cu 

caracter social, din Sud-Vestul României. În cei 20 de ani de activitate social-filantropică, 

Asociația Vasiliada a dezvoltat numeroase programe sociale în beneficiul mai multor categorii 

de persoane aflate în dificultate. Este înfiinţată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, avându-l ca 

Preşedinte de Onoare pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi 

Mitropolitul Olteniei. 

Misiunea organizației este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale 

şi comunităților aflate în situaţii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune 

socială, având la bază dragostea faţă de semeni.  

 

Asociația Vasiliada este acreditată și licențiată ca furnizor privat de servicii sociale, de formare 

profesională, precum și de servicii de consiliere profesională și de mediere a muncii, 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 URGENȚĂ PENTRU 

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ”SF. VASILE”, 

CRAIOVA 

Centrul „Sf. Vasile” a fost înființat de către 

Asociația Vasiliada, cu sprijinul 

Arhiepiscopiei Craiovei și al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, în urmă cu 15 

ani. Centrul oferă servicii de îngrijire în 

regim rezidențial unui număr de 52 de 

persoane. În anul 2020: 118 persoane fără 

adăpost au beneficiat de serviciile centrului; 

19 persoane au fost reintegrate socio-

profesional; 13 persoane au fost reintegrate 

prin găsirea unei locuințe sau transferate 

către alte instituții de protecție socială. 

 

PROIECTUL “MASA BUCURIEI” 

Acest proiect vizează sprijinirea a peste 

3000 de persoane aflate în dificultate din 

județele Dolj și Gorj, prin oferirea de 

alimente; 

 
 

http://www.asociatiavasiliada.ro/
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CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU COPII 

“SFÂNTUL STELIAN” LIPOVU 

Centrul „Sf. Stelian” asigură servicii sociale 

și educative, de 20 de 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: 104 de copii au înregistrat o 

evoluție semnificativă în ceea ce privește 

situația școlară; 28 copii au urmat 

programul de alfabetizare; 76 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”, FILIAŞI, DOLJ 

Centrul „Sf. Nicolae” 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 

de viață prin joc, terapie ocupațională, dar și 

consiliere socială pentru familiile copiilor. 

Rezultatele centrului, în anul 2020: 44 de 

copii au fost menținuți în sistemul de 

educație, datorită serviciilor sociale oferite; 

31 părinți/tutori, au fost consiliați în cadrul 

centrului; 44 de copii și-au îmbunătățit 

cunoștințele elementare de scris – citit. 

 

 
 

PROIECTE SOCIALE: 

PROIECTUL „HAI LA ŞCOALĂ!” 

Proiectul „Hai la școală” este inițiat de 

Asociația Vasiliada în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj și vizează 

prevenirea abandonului școlar al copiilor 

din grupuri defavorizate, din județul Dolj. 

Un număr de 1 048 de elevi, părinți, cadre 

didactice, majoritatea din mediul rural, 

beneficiază în mod direct de sprijinul 

acestui proiect; 

 
 

”AJUTĂ UN BĂTRÂN SĂ ZÂMBEASCĂ!” 

În cadrul acestui proiect, peste 50 de 

bătrâni, din 5 sate doljene sunt vizitați 

periodic de peste 15 voluntari și ajutați cu 

alimente, lemne pentru încălzirea 

locuințelor, produse de igienă, 

medicamente sau consultații medicale, în 

funcție de nevoile identificate. Proiectul este 

implementat cu sprijinul Asociației 

socioculturale Corfoo, a Guvernului 

Provinciei Oost-Vlaanderen, Stad Aalst și 

prin implicarea credincioșilor din Parohia 

Ortodoxă Sf. Apostol Andrei și Sf. Materne - 

Gent/Aalst, Belgia. 
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 „DRAGOSTEA NU CADE NICIODATĂ” 

Împreună mai puternici decât COVID – 19 

Având în vedere contextul creat de 

pandemia COVID-19, Asociația Vasiliada și 

Arhiepiscopia Craiovei au inițiat, în județele 

Dolj și Gorj, campania “Dragostea nu cade 

niciodată!”.   

Prin intermediul acestei campanii, asistenții 

sociali și voluntarii din parohiile 

Arhiepiscopiei Craiovei au distribuit o 

hrană caldă, alimente de bază și produse de 

igienă unui număr de 2700 de persoane 

vârstnice și altor persoane izolate la 

domiciliu. De asemenea s-a achiziționat și 

donat aparatură medicală pentru tratarea 

pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, 

aflați în stare gravă la Secția de Terapie 

Intensivă a Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase “Victor Babeș”, Craiova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot în cadrul campaniei, spitalele din Tg. 

Cărbunești și Băilești au primit măști. 

Combinezoane și alte materiale de 

protecție. 

 

„GESTURILE MICI, FAC OAMENII MARI”  

Program de burse lunare pentru elevii din 

mediul rural, cu rezultate bune la 

învățătură, care provin din familii aflate în 

dificultate. Anual, peste 70 de elevi primesc 

burse lunare. 

 

 
 

BUGET ANUAL: 

Venituri: 2.577.976 lei; 

Cheltuieli: 2.802.407 lei. 
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FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMIŞOARA 
 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, care implementează 

programe sociale, filantropice, culturale, educaționale şi civice. 

Obiectivele Fundației sunt: 

• Valorificarea spiritualității creștine prin servicii sociale calitative, oferite pe principiul 

ecumenismului și ținând cont de criterii nondiscriminative; 

• Furnizare de servicii specializate de asistență socială primară, consiliere psihologică, 

consiliere religioasă/spirituală, consiliere vocațională şi servicii de reintegrare socială 

pentru: familie, copii, tineri, vârstnici, persoane şi grupuri aflate în situații de risc, 

persoane şi grupuri defavorizate şi/sau marginalizate. 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

CENTRUL DE INFORMARE, SPRIJIN ŞI 
CONSILIERE PENTRU PERSOANELE 
AFLATE ȊN DIFICULTATE 
Serviciu social aflat în subordinea Fundației 
Filantropia Timișoara, înființat în anul 2012 
cu scopul de a sprijini 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. 
 

 
 
CENTRUL SOLIDARITATEA  
 
În cadrul finanțărilor acordate de Fundația 
Orange în anul 2020 se regăsește și 

proiectul propus de Fundația Filantropia 
Timișoara – Centrul Solidaritatea TM-SM. 
Acest proiect se realizează în parteneriat cu 
Asociația de Scleroză Multiplă din România. 
Printre obiectivele principale ale 
proiectului se regăsesc servicii de 
kinetoterapie și realizarea unei anchete 
psiho-sociale regionale, prin care să 
cunoaștem nevoile actuale, problemele și 
dificultățile cu care se confruntă în 2020, în 
România, persoanele diagnosticate cu 
scleroză multiplă, precum și familiile 
acestora. 

 
 

http://www.fft.ro/
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CULOARE ŞI MIŞCARE PENTRU 
PERSOANE CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ 
Obiectivul general al proiectului a fost 
oferirea de suport complementar 
tratamentului medicamentos, pentru 
menținerea funcționării zilnice și a calității 
vieții persoanelor diagnosticate cu scleroză 
multiplă din județul Timiș.  
 

 
 
STUDIEREA BISERICII DE LEMN 
MONUMENT ISTORIC DIN CĂPĂT – 
ATELIER MULTIDISCIPLINAR ONLINE 
PENTRU REALIZAREA STUDIULUI 
DENTROCRONOLOGIC Biserica de lemn 
din Căpăt ce poartă hramul "Adormirea 
Maicii Domnului" (comuna Racovița, jud. 
Timiș, clasată pe lista monumentelor 
istorice TM-II-m-A-06194) este una dintre 
cele mai valoroase biserici de lemn ale 
Banatului. Prin proiectul desfășurat în 
perioada 10.08 – 24.08.2020 s-a urmărit 
realizarea studiului dendrocronologic în 
vederea restaurării bisericii de lemn 
monument istoric. 
 

 

PROIECTUL “SĂNĂTATE LA UN CLIK 
DISTANȚĂ” Echipamentele cu care se 
realizează aceste consultații au fost 
achiziționate cu sprijinul Profi România, 
costurile operaționale sunt acoperite prin 
finanțarea United Way România, 
autoritățile locale împreună cu bisericile din 
localitățile unde se implementează 
proiectul sprijină cu spațiul de consultații și 
cu programarea pacienților, iar Centrul 
Medical Profilaxis  oferă expertiza medicală 
a medicilor specialiști.  
 
În cursul anului 2020 s-a ajuns cu serviciile 
de telemedicină în estul județului Timiș, în 
zona de dealuri, cu sate izolate. Prima 
localitate unde s-au oferit consultații 
gratuite a fost Margina, la 80 km de 
Timișoara, însă la scurt timp, în luna martie, 
din cauza pandemiei de COVID19, s-au 
întrerupt activitățile pe acest proiect, timp 
de 3 luni, în luna iunie reluându-se 
consultațiile,  în comuna Margina, apoi în 
Curtea și Coșava. Peste 300 de pacienți 
vârstnici au beneficiat de consultații 
medicale prin sistemul de Telemedicină. 
 

 
 

BUGET ANUAL: 
Venituri: donații, sponsorizări, campania 
2%: 1,400,490 lei, finanțări publice: 22,800 
lei; 
Cheltuieli: administrare şi întreținere: 
338.375 lei, costuri personal: 432.727 lei, 
proiecte social-filantropice: 234.466 lei. 
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ASOCIAȚIA CENTRUL DIACONAL ”CASA 

CREŞTINĂ TÂRGOVIŞTE” 
                          Arhiepiscopia Târgoviștei          www.casacrestina.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 al 

Arhiepiscopiei Târgoviștei au fost realizate 

următoarele activități cu caracter social-

filantropic, de consiliere, susținere și suport 

pentru copii şi familii aflate în dificultate: 

După 7 ani de funcționare, 

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „SF. 

IER. NICOLAE” a devenit o instituție 

cunoscută partenerilor din sectorul social al 

județului, păstrând misiunea de a asigura 

accesul copiilor/tinerilor separați temporar 

de părinții lor, la găzduire, îngrijire, 

educație şi pregătire în vederea reintegrării 

familiale şi socio-profesionale.  

 

În cadrul familial al unui APARTAMENT 

PUS LA DISPOZIȚIE DE ARHIEPISCOPIA 

TÂRGOVIŞTEI, în clădirea Centrului Social 

Creștin, situat în Mun. Târgoviște, Calea 

Domnească, nr. 261, oferim servicii sociale 

pentru 6 copii.  

 

Un parteneriat foarte valoros pentru noi 

este încheiat cu Facultatea de Teologie din 

cadrul Universității Valahia din Târgoviște - 

Departamentul Științele educației care ne 

sprijină în activitatea educativă cu copiii. 

http://www.casacrestina.ro/
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Săptămânal au fost 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.  

Din cauza Pandemiei COVID 19 cea mai 

mare parte a activităților permanente au 

fost sistate, dar am reușit să păstrăm 

legătura online cu o parte din beneficiarii 

noștri. 

În măsura respectării normelor de 

siguranță impuse de Pandemia COVID 19 

am continuat ŞEDINȚELE DE CONSILIERE 

CU PERSOANE PROVENITE DIN MEDII 

DEFAVORIZATE, în vederea obținerii 

indemnizațiilor sociale şi 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 şi aptitudinile individuale).  

Au avut loc ședințe de consiliere individuală 

şi de grup cu părinții ai căror copii se află în 

risc crescut de abandon școlar, fiindu-le 

oferite și kit-uri educaționale; 

 

Au fost SPRIJINITE CU PACHETE 

ALIMENTARE, IGIENICO-SANITARE SAU 

CU HAINE FAMILIILE AFLATE ÎN 

SITUAȚIE DE RISC SOCIAL (familii fără 

venituri, familii monoparentale, bătrâni 

singuri). 

 
BUGET ANUAL: 

Venituri: 329.789 lei; 

Cheltuieli: 310.562 lei. 
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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. În prezent, asociația are în cuprinsul județelor Alba și Mureș,  22 de 

Filiale cu personalitate juridică proprie. 

În anul 2020 Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” a oferit, zilnic, servicii sociale pentru 

993 beneficiari, respectiv 558 copii, 206 persoane  adulte cu dizabilități, 119 persoane vârstnice 

și 110 persoane fără adăpost, în cadrul a 39 servicii sociale în care sunt angajați 173 de 

persoane, respectiv  2 Case de tip familial pentru copii, 8 centre de zi pentru copii, 13 centre 

after school, 3 locuințe maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, 6 servicii de 

îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități, 1 centru de zi pentru persoane adulte 

cu dizabilități, 1 serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, o cantină socială, 1 

adăpost de noapte și 1 Centru de formare. 

Prin filialele Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, în cadrul a 31 de servicii sociale în care 

sunt angajați 164 de persoane, respectiv 9 case de tip familial pentru copii, 7 centre de zi pentru 

copii, 3 locuințe maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, 4 servicii de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități, 2 cantine sociale, 1 centru comunitar și 1 centru 

rezidențial pentru persoane vârstnice, 3 servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 

și 1 adăpost de noapte, s-au oferit zilnic servicii sociale pentru 776 beneficiari, respectiv 314 

copii aflați în dificultate, 30 de copii cu dizabilități, 106 persoane adulte cu dizabilități, 308 

persoane vârstnice și 18 persoane fără adăpost. 

 

 

 

http://www.filantropiaortodoxa.ro/


 

RAPORT ANUAL 2020 

36 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

PROGRAMUL „SOLIDARITATE PRIN 

FILANTROPIE” 

 
Anul 2020 a fost profund marcat de 

pandemia de COVID 19. În perioada stării de 

urgență, Asociația „Filantropia Ortodoxă 

Alba Iulia”, în parteneriat cu Arhiepiscopia 

Ortodoxă a Alba Iuliei și Instituțiile 

Prefectului din județele Alba și Mureș, a 

demarat Programul „Solidaritate prin 

Filantropie”, pentru ajutorarea cu alimente 

a persoanelor nevoiașe sau aflate în 

carantină.  

 
 

Prin acest program au fost ajutate mii de 

persoane afectate de epidemie, cu hrană, 

materiale de protecție și dezinfecție, 

valoarea ajutoarelor ridicându-se la peste 

1.200.000 lei. Totodată, în perioada de 

suspendare obligatorie a serviciilor sociale 

de zi și de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

și persoanelor cu dizabilități, s-a continuat 

acordarea hranei zilnice prin voluntari din 

fondurile  proprii ale asociației și filialelor. 

 
 

REȚEA JUDEȚEANĂ DE „SERVICII DE 

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI” 

În anul 2020, prin Asociația „Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia” și Filialele sale a fost 

înființată, în județul Alba, o Rețea Rețea de 

îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu 

dizabilități, alcătuită din 12 servicii de 

îngrijire, în localitățile Alba Iulia, Aiud, 

Izvoarele, Ocna Mureș, Războieni, Silvaș, 

Blaj, Valea Lungă, Roșia de Secaș, Baia de 

Arieș, Câmpeni, Zlatna și Bistra.  

 
 

Aceste servicii  se desfășoară în parteneriat 

cu DGASPC Alba, în baza contractării 

realizate în urma procedurii de licitație de 

servicii sociale, în decursul anului 2020 

aceste servicii primind licența provizorie de 

funcționare. Beneficiarilor li se acordă 

servicii de acompaniere și socializare, de 

recuperare și de terapie ocupațională, de 

consiliere psihologică și spirituală, de 

îngrijire a locuinței, de ajutor în prepararea 
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hranei sau oferirea unei mese calde 5 zile pe 

săptămână. 

 
 

PROIECTUL „EDUCAȚIE SPRE  VOCAȚIE” 

În anul 2020 a demarat Proiectul „Educație 

spre Vocație” implementat de Asociația 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în 

parteneriat cu Fundația HEKS/EPER 

România, Fundația FAER Reghin și 

NEWschool Norvegia. Proiectul își propune 

să prezinte un model optim de prevenire şi 

corectare a abandonului școlar prin 

îmbinarea metodelor educative norvegiene 

în sistemul de învățământ românesc, care 

vor fi aplicate în cadrul a 13 școli din 

județele Alba, Mureş şi Bihor. 

 

În județul Alba, 36 de cadre didactice și 16 

educatori voluntari ai Asociației 

„Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, timp de 4 

ore pe zi, sunt alături de 405 elevi care se 

regăsesc în diferite situații de risc, oferindu-

le sprijin în efectuarea temelor, în 

recuperarea cunoștințelor în cazul unor 

materii mai dificile și mai ales căldură 

sufletească într-o perioadă în care elevii au 

o stare de vulnerabilitate și de nesiguranță 

îngrijorătoare.  

Alături de sprijinul educațional și 

emoțional, copiii primesc zilnic și o masă 

caldă, iar activitățile sunt organizate în 17 

clase de tip „Școală după școală”, timp de 4 

zile pe săptămână, Activitățile cuprinse în 

proiect sunt foarte variate, fiind adresate nu 

doar elevilor, ci și părinților acestora și 

cadrelor didactice. 

 

 

BUGETUL ANUAL: 
Bugetul Asociației „Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia” în anul 2020 a fost de 7.724.600 
lei, din care 4.050.000 lei fonduri publice, 
3.010.600 fonduri proprii și 664.000 
fonduri europene. 

Bugetul Filialelor Asociației „Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia” în anul 2020 a fost de 

8.271.700 lei, din care 5.150.000 lei fonduri 

publice și 3.121.700 fonduri proprii. 
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ASOCIAȚIA „SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN 
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: 
Servicii socio-medicale și educaționale 

oferite: 

CENTRUL REZIDENȚIAL SOCIO - 

MEDICAL DE ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR 

VÂRSTNICE, 105 beneficiari din 11 județe și 

70 de angajați asigură îmbunătățirea 

calității vieții prin asigurarea de îngrijiri 

integrate ( terapie spiritual, terapie psiho – 

socială, kinetoterapie, terapie medical, 

terapie ocupațională); 

UNITATEA DE ÎNGRIJIRE VÂRSTNICI LA 

DOMICILIU, 20 beneficiari din 2 județe, se 

furnizează îngrijire medicală și îngrijire 

paliativă la domiciliu, consiliere socială și 

psihologică, petrecerea timpului liber);  

 

CENTRU DE ZI PENTRU COPII, 40 copii din 

2 județe, oferirea copiilor a unor programe 

educaționale și recreative, activități de 

terapie ocupațională cu scopul de a 

promova relațiile sociale și reintegrarea 

comunitară;  

 

Proiecte socio-medicale și educaționale 

oferite din fonduri nerambursabile: 

PROIECTUL MEDICAL DE 

TELEMEDICINĂ, „SĂNĂTATE LA UN 

CLICK DISTANȚĂ”, finanțat de  Federația 

Filantropia a Patriarhiei Române și PROFI 

România, în parteneriat cu Asociația 

Filantropia Timișoara și Profilaxis 

Timișoara, 400 beneficiari au fost 

diagnosticați și monitorizați pentru boli 

interne și cardiace, cu ajutorul unei echipe 

medicale mobile; 

http://www.caminharja.ro/
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Proiect PNDR – AFIR Ambulatoriu pentru 

copii și tineri cu dizabilități  sprijinirea a 30 

de copii și familiilor, ce prezintă situații de 

risc de marginalizare și excluziune socială 

cauzate de diagnostice precum: Autism, 

Sindrom Down și ADHD, 30 de copii vor 

beneficia de kinetoterapie, logopedie, 

terapie psihologică, iar părinții vor fi  

implicați în activități de consiliere, formare 

profesională, orientare în carieră și grup 

suport; 

CENTRU DE ZI PENTRU COPII ŞI 

TINERET, 180 copii vor beneficia de  

activități educaționale, recreative, de 

socializare; 

PROIECT POCU „De la marginalizare la 

integrare socio-educațională și medicală 

a grupurilor vulnerabile din teritoriul 

GAL Valea Trotușului”, 220 de beneficiari, 

elevi, copii și tineri cu dizabilități și familiile 

acestora– în curs; 

Proiect POCU „Sprijin pentru persoane 

vulnerabile în contextual epidemiei de 

COVID -19“, proiect finanțat de Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale, 200 beneficiari 

au  beneficiat de pachete igienico – sanitare 

și de protecție; 

Finanțare nerambursabilă de la Consiliul 

Județean Bacău pentru proiectul social 

depus -  Centrul rezidențial – a doua viață 

pentru vârstnici, în baza Legii 350/2005. 

Proiecte și programe eparhiale:  

CAMPANIA „DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ 

O VIAȚĂ!”, 1000 de persoane au donat 

sânge și plasmă; 

PROIECTUL „IUBEŞTE-ȚI APROAPELE CA 

PE TINE ÎNSUȚI!”, a sprijinit 6254 pers. 

vârstnice și a familiilor aflate în dificultate 

din cauza pandemiei de COVID - 19; 

 
PROIECT “VREI SĂ FII BUN DE 

CRACIUN?”, prin care s-au strâns 5129 de 

cadouri pentru copiii defavorizați; 

 
Proiecte proprii: 

TABĂRA DE VARĂ „HÂRJA ONLINE 2020”, 

pentru 150 de copii și tineri: "Satul 

românesc văzut prin ochii copilăriei. 

Familia și Filantropia în Biserica lui Hristos; 

Practică medicală și farmaceutică prin 

PROIECTUL POCU „ACTIV ÎN PRACTICĂ – 

ACTIV PE PIAȚA MUNCII!”, în care 

Asociația  a devenit partener de practică de 

specialitate pentru viitorii asistenți 

medicali și farmaciști din cadrul Școlii 

Postliceale Sanitare „Carol Davila”; 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANEI 

VÂRSTNICE, sărbătorită la Centrul de 

bătrâni Hârja alături de beneficiarii și 

angajații centrului. 

 

BUGET ANUAL: 

Venituri: 1.397.363,41 lei 

Cheltuieli: 1.409.763,08 lei
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ASOCIAȚIA CREŞTINĂ DE CARITATE ŞI 
AJUTOR „OVIDENIA BACĂU 2005” 
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului https://www.facebook.com/acca.ovidenia 

 

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 2020 următoarele 

activități: 

PROIECTUL DE ÎNGRIJIRE A 

PERSOANELOR VÂRSTNICE LA 

DOMICILIU „MAICA DOMNULUI TOIAGUL 

UNEI BĂTRÂNEȚI BINECUVÂNTATE”, 

care îngrijește un număr de 60 de vârstnici; 

CENTRUL DE ZI „DREPTUL IOSIF – 

SFETNICUL CEL BUN” pentru consiliere 

părinți și copii; 

Proiectul de distribuire a hranei la 

domiciliul beneficiarilor „MASA PE ROȚI”; 

proiectul „Masa Bucuriei” desfășurat în 

parteneriat cu magazinele Selgros; 

 

Pe perioada stării de urgență a răspuns 

SOLICITĂRILOR PERSOANELOR 

AUTOIZOLATE LA DOMICILIU din cauza 

faptului că acestea se aflau în grupa de risc 

ridicat, distribuind astfel o tonă de cartofi, 

smântână, iaurt și alte alimente sau 

medicamente necesare; 

 

 
 

Desfășurarea activității CANTINEI SOCIALE 

„BUNUL SAMARINEAN”; 

https://www.facebook.com/acca.ovidenia
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Împreună cu Asociația „Sfântul Voievod 

Ștefan cel Mare” - Hârja am oferit spre 

distribuire Sectorului Social-Filantropic și 

de Misiune din cadrul Centrului Eparhial un 

număr de 1100  KITURI ŞCOLARE primite 

de la Federația Filantropia a Patriarhiei 

Române, în cadrul căreia Asociația 

„Ovidenia Bacău 2000” este membră; 

Colaborare cu BANCA PENTRU ALIMENTE 

ROMANĂ pentru a primi 600 kg de lămâi și 

600 kg de ciuperci, pe care mai apoi le-a 

distribuit beneficiarilor; 

 
Participare alături de Protoieria Bacău la 

PROIECTUL EPARHIAL „VREI SĂ FII BUN, 

DE CRĂCIUN?” prin distribuirea scrisorilor 

către zeci de oameni de bine care au vrut să 

fie părtași proiectului din care a rezultat 

ajutorarea a 2.500 de copii ce au putut simți 

bucuria Crăciunului; 

Împreună cu Asociația „Treime de Arhierei”, 

a desfășurat PROIECTUL SOCIO-

CULTURAL AL PROTOIERIEI BACĂU 

INTITULAT „HRISTOS, LAUDA 

BĂTRÂNEȚILOR MELE” prin înființarea 

unui Centru de socializare ce deservește 

dialogului între seniorii beneficiari ai celor 

două asociații creștine; 

Împreună cu Fundația Episcop Melchisedec 

și prin intermediul Băncii pentru Alimente 

Roman a distribuit lapte beneficiarilor celor 

două ONG-uri; 

În baza acordului de parteneriat încheiat cu 

Fundația „Împreună pentru Solidaritate 

Socială”, Piatra Neamț, prin implicarea și 

recomandarea Instituției Prefectului Bacău, 

a distribuit beneficiarilor un număr de 500 

de pizza. 

 
BUGET ANUAL: 

Venituri: 202.000 lei 

Cheltuieli: 202.000 lei.
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FUNDAȚIA PENTRU COPII „SFÂNTUL 
SAVA” BUZĂU 
 Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei          www.sfsavabz.ro 

 

Fundația pentru copii „Sf. Sava” a fost fondată pe 12 aprilie 1993 la inițiativa 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 Federația Filantropia a Patriarhiei Române, 

activând pe plan social, cultural şi misionar.  

Organizația este în sine un miracol divin; A pornit la drum după Evenimentele din Decembrie 

1989, cu o sămânță a credinței, din care a ieșit astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, un copac cu 

multe proiecte destinate copiilor, tinerilor și vârstnicilor. 

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

plină desfășurare: o cantină socială cu 100 locuri; patru așezăminte pentru persoane vârstnice, 

la: Câmpeni, Năeni, Pietroasele și Moșești; două tabere pentru tineri, la Bisoca și în Delta 

Dunării, la Maliuc; un after-school, ”Sfântul Sava”, o bibliotecă de carte religioasă, ”Dionisie 

Romano”, un sat dacic la Năeni și un centru multifuncțional la Mărăcineni, în stadiul de începere 

a lucrărilor. Suntem acreditați să ținem cursuri de igienă sanitară și un curs de calificare în 

croitorie. Avem și un centru de urgență pentru violența în familie. 

 

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. 

În anul 2020, în pofida pandemiei cu COVID 19, Fundația a funcționat, cu ajutorul lui Dumnezeu, 

prin toate așezămintele, respectând normele de igienă sanitară impuse. 

Principiile Fundației ”Sfântul Sava de la Buzău” sunt: 

❖ ”Mare este Dumnezeu” – o mărturie a încrederii noastre totale în lucrarea lui Dumnezeu 

în această Fundație; fără El nu putem face nimic; 

❖ Voluntariatul în numele lui Iisus, ca pentru Iisus și împreună cu Iisus; 

❖ Totul în Biserică, prin Biserică și cu Biserica; împreuna-lucrare a preoților și a 

credincioșilor la înfăptuirea Liturghiei binelui. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

În prezent are următoarele proiecte sociale 

aflate în plină desfășurare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfsavabz.ro/
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CENTRUL SOCIAL PENTRU PERSOANE CU 

NEVOI SPECIALE MOŞEŞTI 

 
CENTRUL ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ BUZĂU 

 
CAMPUSUL PENTRU COPII SF. SAVA 

BISOCA 

 
 

CENTRUL DE URGENȚĂ "VIOLENȚA ÎN 

FAMILIE” 

 

AŞEZĂMÂNTUL PENTRU BĂTRÂNI SF. 

SAVA CÂMPENI 

 
AŞEZĂMÂNTUL PENTRU BĂTRÂNI 

NĂENI, JUD.BUZAU 

 
TABARA PENTRU COPII ŞI TINERI SF. 

SAVA MALIUC, JUD. BUZĂU 

 
SATUL DACIC NĂENI, JUD.BUZĂU 
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ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ CREŞTIN-
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, 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. 

 

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” 

 

CENTRUL REZIDENȚIAL DE FETE 

„SFÂNTUL VASILE CEL MARE” 

Obiectivul urmărit de Centrul Rezidențial de 

Fete „Sfântul Vasile cel Mare”, pentru un  

număr de 30 beneficiari pe anul 2020, este 

de acordarea dreptului la educație prin 

următoarele servicii: educaționale şi de 

susținere materială, de cazare, de asistență 

socială şi medicală, consiliere psihologică şi 

de formare în spiritul moralei creştin-

ortodoxe.  

 

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 ce are la 
bază valori morale și sociale, consiliere și 
orientare școlară, educație incluzivă, 
dezvoltarea personalității, a capacității de 
autocunoaștere și educație pentru sănătate. 

http://www.asociatiasfantulvasile.ro/
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În primul Semestru al anului 2020, ne-am 
confruntat și ne confruntăm cu o situație 
neprevăzută, dar care trebuie tratată cu 
foarte multă seriozitate/responsabilitate 
(pandemia COVID 19). 

 

Asociația Filantropica Crestin-Ortodoxa “Sf. 

Vasile cel Mare”, participă la lupta împotriva 

răspândirii acestei boli mai întâi prin 

„rugăciune și consiliere spirituală, apoi prin 

ajutoare materiale oferite beneficiarilor si 

familiilor acestora, contribuind în mod 

sistematic și substanțial la alinarea 

suferințelor acestora  atât prin lucrarea 

liturgică, duhovnicească și pastorală, cât și 

prin lucrarea de asistență socială și 

filantropică. 

Acest proces de educație integral 

corelațional face parte integrantă din 

procesul zilnic de educație și instruire a 

beneficiarelor și vizează formarea 

caracterului acestora, reprezentând una 

dintre prioritățile instituției noastre.   

 

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, fiind sprijiniți 60 de copii ce au 

beneficiat de servicii sociale.  

 

Din punct de vedere social 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.
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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: 

 
REABILITARE SPITAL PSIHIATRIE ARAD 

ÎN PARTENERIAT CU ,,ASOCIAȚIA  

DANIA”  

Fondurile colectate în urma desfășurării 

evenimentelor: Concertul susținut de 

Grupul psaltic ,,Chivotul” din Iași în 

Catedrala Arhiepiscopală din Arad, 

Concertul susținut de Corala preoților din 

Arhiepiscopia Aradului în Catedrala 

Arhiepiscopală din Arad, Concertul susținut 

de Corul psaltic ,,Sfântul Ioan Damaschin” la 

Filarmonica de Stat din Arad, Concertul 

susținut de Corul psaltic ,,Sfântul Ioan 

Damaschin” în biserica Parohiei Chișineu 

Criș I, Concertul de colinde din Parohia 

Vladimirescu I, au ajutat la reabilitarea în 

2020 a Spitalului de Psihiatrie Arad.    

 

http://www.asociatiafilantropiaarad.wordpress.com/
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REABILITARE SPITALUL DE PEDIATRIE 2 

ÎN PARTENERIAT CU ,,ASOCIAȚIA 

CETATEA VOLUNTARILOR” 

Fondurile colectate în urma desfășurării 

evenimentelor: Concertul festiv și caritativ 

,,Din dragoste pentru copii„  la care au 

participat Grupul de copii ,,Românaşii”, 

condus de Prof. Marius Lăscoiu, Corul de 

copii ,,Bobocul”, al Liceului de Artă ,,Sabin 

Drăgoi”, condus de Prof. Corina Teuca, Corul 

psaltic ,,Sfântul Ioan Damaschin”, condus de 

Pr. Gabriel Streulea, Părintele Marius-

Ciprian Pop, Orchestra ,,Rapsodia” Arad, 

condusă de maestrul Vasile Rus, maestrul 

Petrică Paşca (taragot), violonistul Cristian 

Duţă, de la Opera Naţională Română din 

Timişoara, au ajutat la reabilitarea în 2020 

a Spitalului de Pediatrie 2 din Arad. 

Distribuirea de kituri școlare în 

parteneriat cu Federația Filantropia și 

Asociația Polițiștilor Arad  

Polițiștii arădeni  în  colaborare cu 

Arhiepiscopia Aradului și Federația 

Filantropia au finalizat o primă etapă a unui 

 

 

 
proiect social, prin care au fost achiziționate 

și dăruite copiilor care provin  din familii cu 

situație materială precară, kit-uri școlare și 

100 de ghiozdane.  

Astfel, prin implicarea directă a 

Arhiepiscopiei Aradului, preoții parohi au 

identificat copiii care ar avea nevoie de 

sprijin material, iar polițiștii, din fonduri 

proprii și cu implicarea Corpului Național al 

Polițiștilor Arad și Asociației Internaționale 

a Polițiștilor (IPA), regiunea Arad, au 

achiziționat  ghiozdanele necesare. 

 

BUGETUL ANUAL: 

Venituri: 47.180 lei 

Cheltuieli: 38.728 lei.
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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 am 

reuşit să colectăm resurse importante 

pentru sprijinirea beneficiarilor 

programelor noastre în 2020: 

În cadrul proiectului de emergență 

”SPRIJIN UMANITAR ŞI DE TRAI PENTRU 

POPULAȚIILE VULNERABILE AFECTATE 

DE COVID-19 DIN MOLDOVA”:  

•301 familii au beneficiat lunar de produse 

(alimentare, igienice și medicamentoase) 

conform nevoilor personalizate, în valoare 

de 50 Euro timp de 4 luni, alte 40 familii au 

beneficiat de un pachet unic personalizat. În 

total 341 familii au beneficiat de pachete 

personalizate conform nevoilor personale; 

•50 persoane au participat la Webinarul de 

informare și sensibilizare a populației cu 

privire la măsurilor de prevenție și control 

a infecției pe timp de pandemiei; 

 

•30 persoane din diferite companii au 

participat la 2 webinare cu privire la Covid-

19 și măsuri de protecție la locul de muncă, 

elemente de bază ale protocoalelor 

pandemice; 

•10 companii au beneficiat de un protocol 

pandemic individualizat, planurile 

individuale de funcționare în perioada de 

pandemie pentru siguranța angajaților 

precum și recomandări generale pentru 

http://www.diaconia.md/
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angajatori au fost incluse în cadrul 

platformei: http://infocovid19.md; 

Beneficiari indirecți: 1250 de angajați au 

beneficiat de urma informării și 

implementării protocoalele pandemice. 

Aprox. 3000 membrii ai comunităților au 

fost informați cu privire la măsurile de 

prevenție și protecție împotriva pandemiei 

Covid-19. 

 

Odată cu pandemia am lansat CAMPANIA 

„VIRUSUL NU SE OPREŞTE ÎN FAȚA 

SĂRĂCIEI”, o platformă specializată în 

colectarea de fonduri pentru asistența 

oamenilor nevoiași aflați în criză: 

https://covid19moldova.org/. Sute de 

donatori din Moldova și Diasporă s-au 

solidarizat, iar echipele noastre de voluntari 

din Chișinău și întreg teritoriul Moldovei au 

asigurat distribuția de pachete către 

cazurile grave.  

CAMPANIA DE CRĂCIUN „ÎN BRAŢELE 

MAMEI” și în condiții de pandemie, sute de 

oameni au răspuns cu implicare la îndemnul 

de a susține mamele în dificultate. În această 

campanie am invitat publicul larg să creeze 

propriul scenariu de fapte bune pentru a 

sprijini activitatea Diaconiei. Astfel, am 

cunoscut oameni şi echipe deosebite, iar 

graţie gesturilor de bunătate ale fiecăruia 

dintre Dumneavoastră, au fost asigurate 

nevoile de produse de igienă și fonduri 

pentru un trimestru de activitate al 

Centrului Maternal ,,În brațele mamei”. La 

fel, cca 400 de familii aflate în situaţie de 

vulnerabilitate din întreaga ţară au primit 

pachete cu produse alimentare, rechizite şi 

dulciuri. 

 
Programele desfășurate: 

PROGRAMUL „ÎN BRAŢELE MAMEI” a 

oferit asistență complexă cuplurile mamă-

copil cu risc de abandon (mame minore, 

mame orfane, mame singure, etc.) în 2020 

astfel: 

•22 de cupluri mamă-copil au beneficiat de 

grijă și asistență complexă în Centrul 

Maternal; 

•13 cupluri mamă-copil au fost asistate în 

comunitate; 

•sute de familii în criză temporară s-au 

bucurat de suport în funcție de nevoie; 

Pentru fiecare caz este asigurată 

soluționarea complexă a problemei: de la 

prevenirea abandonului până la 

reintegrarea în comunitate. 

CENTRUL DE RESURSE „CĂLĂUZA 

SOLIDARITĂŢII”  

În 2020, prin proiectele dezvoltate, Centrul 

de Resurse a sprijinit 81 de comunități 

astfel: 

•164 de intervenții de scurtă durată 

(pachete alimentare, igienice, jucării  pentru 

familiile aflate în situații de criză); 

•54 de intervenții de lungă durată (facilitare 

comunitară, parlamentul copiilor, 

garderobe sociale etc.); 

https://covid19moldova.org/
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PROGRAMUL DARE - este un proiect 

adresat copiilor, de educație și inovație 

socială. În 2020, copiii implicați în acest 

program au avut ca obiectiv de a identifica 

problemele din comunitățile lor și soluțiile 

potrivite ameliorării sau rezolvării acestora, 

ca mai apoi să poată face schimbarea. Astfel 

s-a reușit implementarea a 5 proiecte, care 

au contribuit la bunăstarea localității.  

La fel, s-au organizat 138 sesiuni SOLE și 24 

de activități cu părinții. 

APARTAMENTUL SOCIAL a oferit asistență 

complexă, inclusiv profesionalizare, pentru 

o nouă generație de beneficiari: 6 

adolescente  orfane şi/sau orfane social. La 

fel, 5 tinere au fost sprijinite în comunitate 

în funcție de nevoi. 

CANTINA SOCIALĂ MOBILĂ „APROAPE 

DE APROAPELE” este unul dintre serviciile 

noastre, care, în contextul pandemiei, a 

devenit extrem de necesar, întrucât bătrânii 

singuri au rămas şi mai izolați. 

Până în luna martie, am distribuit în 

punctele tradiționale de distribuție din 

parcul Serghei Lazo  cca 6000 de prânzuri 

calde. Odată cu stabilirea restricțiilor, am 

modificat și formatul cantinei: astfel am 

livrat la domiciliu 4672 de prânzuri 

complexe pentru cele mai grave cazuri.  

Am avut alături de noi un grup de 48 de 

voluntari.

 

 

BANCA DE HAINE este un proiect de 

solidaritate socială în care invităm oamenii 

să doneze bunuri la boxele amplasate în 

Chișinău, ulterior toate produsele sunt 

redistribuite prin intermediul garderobelor 

sociale. 21 de tone de bunuri colectate au 

ajuns în 17 localități către aproape 1000 de 

beneficiari. 

 
 

BUGETUL ANUAL: 

Venituri: 733.150 €; 

Cheltuieli: 734.325€. 
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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: 

Activități social-filantropică realizate prin 

intermediul organizației  eparhiale, 

Asociația Filantropia Oradea. 

A. Proiecte cu finanțare europeană: 

 

PROIECTUL POCU/738/4/20/ 136370 

INTITULAT: ”PRIMA CAMERĂ”, oferă unui 

număr de 100 de tineri proveniți din 

sistemul de protecție șansa integrare 

socială, beneficiind de locuință în Oradea, 

facilitarea unui loc de muncă, pachet de 

hrană și servicii de integrare comunitară 

oferite de centrul de zi de intervenție 

comunitară. Proiectul este implementat de 

Asociația Filantropia Oradea în parteneriat 

cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bihor (D.G.A.S.P.C. 

Bihor) și cu Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Bihor (C.J.R.A.E. 

Bihor), instituții aflate sub coordonarea 

Consiliului Județean Bihor. 

 
 

PROIECTUL POCU INTITULAT: ”STAGII 

DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI”, oferă 

sprijin unui număr de 190 elevi din 

învățământul secundar și terțiar non-

universitar din județul Bihor pentru 

participarea la stagiile de practică, prin 

dezvoltarea aptitudinilor de inserție pe 

piața muncii și creșterea gradului de 

conștientizare asupra importantei 

pregătirii practice în tranziția de la 

sistemului educațional la dezvoltarea unei 

cariere.  Proiectul este implementat de 

Asociația Română pentru Promovarea 

Sănătății și în parteneriat cu Asociația 

http://www.filantropiaoradea.ro/
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Filantropia Oradea și cu Centrul Județean de 

Resurse și Asistență în Educație Bihor. 

PROIECTUL POCU/462/4/15/130622 

INTITULAT: „TRANZIȚIA CĂTRE 

SOCIETATE A PERSOANELOR ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL BIHOR PRIN 

IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI 

INTEGRATE DE SPRIJIN PSIHO-SOCIO-

MEDICAL”, oferă unui număr de 50 de 

persoane cu dizabilități instituționalizate 

șansa de integrare comunitară, beneficiind 

prin proiect de locuință maxim protejată în 

Oradea și servicii de integrare comunitară 

prin intermediul centrului de zi. Proiectul 

este implementat de către Fundația de 

Scleroză Multiplă Bihor (organizație 

administrată de Asociației Filantropia 

Oradea), în parteneriat cu Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bihor (D.G.A.S.P.C. Bihor). 

 
 

PROIECTUL FAMI 19.01.04 (05) 

INTITULAT: ,,INTEGRARE ACUM II- 

ABORDĂRI COMPLEXE ŞI UNITARE 

PENTRU MIGRANȚI“, implementat în 

perioada 2019-2020, a oferit servicii de 

informare, consiliere, sprijin financiar și 

material, cursuri de limbă și evenimente de 

acomodare culturală unui număr de 164 de 

persoane, beneficiare a unei forme de 

protecție în România. Proiectul este 

implementat de AIDROM în parteneriat cu 

Asociația Filantropia Oradea. 

 
 

PROIECTUL FAMI 20.02.01.01 (05) 

INTITULAT: „AIM 5 - ACȚIUNI DE 

INTEGRARE A MIGRANȚILOR ÎN 

REGIUNEA 5”, implementat în perioada 

2020-2021, a oferit servicii de informare, 

consiliere, sprijin financiar și material, 

cursuri de limbă și evenimente de 

acomodare culturală unui număr de 300 de 

persoane, beneficiare a unei forme de 

protecție în România. Proiectul este 

implementat de AIDROM în parteneriat cu 

Asociația Filantropia Oradea. 

PROIECT GRANTURI SEE ŞI NORVEGIENE 

2014-2021 COD PN4049, INTITULAT: 

”CENTRE COMUNITARE INTEGRATE: 

PROGRAM STRATEGIC DE CREŞTERE A 

ACCESULUI POPULAȚIEI VULNERABILE 

LA SERVICII SOCIO-MEDICO-EDUCATIVE 

DE CALITATE”, a fost aprobat în luna 

decembrie 2020 și îți propune 

îmbunătățirea calității vieții persoanelor 

din zone izolate prin facilitarea accesului la 

servicii comunitare, prin servicii de 

telemedicină, asistență socială și de 

educație în trei zone ale județului Bihor. 

 

B. Proiecte, programe, campanii și 

inițiative cu finanțare proprie: 

PROIECTUL ”ARIPI DE ÎNGER”, care 

reunește cinci parohii pentru construirea 

unui număr de cinci case pentru copiii 

abandonați, dintre care în anul 2020 au fost 
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finalizate trei case a câte 280 mp, în valoare 

de cca.150000 euro/casă. 

 
AUCHAN SPRIJINĂ PROIECTUL ”ARIPI DE 

ÎNGER”. Începând cu luna iunie 2019, în 

Supermarket Aughan din Oradea, s-au 

strâns în cutiuțe de donații peste 5000 lei 

pentru proiectul ”Aripi de înger”, iar în anul 

2020 s-au strâns 7500 lei. 

ARIPI DE ÎNGER LA SWIMATHON 

ORADEA. După ce în anul 2019 peste 50 de 

voluntari ai organizației eparhiale, susținuți 

de cei patru ambasadori ai cauzei au obținut 

peste 30000 lei pentru proiectul ”Aripi de 

înger”, în ediția din aul 2020 a fost colectată 

suma de 8000 lei.  

CAMPANIA ”SUFLUL CREDINȚEI 

ÎMPOTRIVA COVID-19”, organizată în 

cursul lunilor martie-aprilie 2020 cu 

implicare protopopiatelor din cuprinsul 

Episcopiei Ortodoxe Române,  a avut ca 

rezultat achiziționarea unui ventilatorul 

COVID-19 în valoare de 80000 lei, care a fost 

donat secției de profil din cadrul Spitalului 

Municipal Oradea. 

  
PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ 

COMUNITARĂ A PERSOANELOR 

VULNERABILE este o activitate începută în 

luna martie 2020, ca urmare a pandemiei 

COVID-19, și a oferit peste 5000 de pachete 

și bunuri în valoare de peste 400000 lei, 

incluzând alimente, hrană preparată, 

materiale igienico-sanitare, dar și haine, 

rechizite școlare și alte bunuri, persoanelor 

și familiilor izolate la domiciliu și 

persoanelor vulnerabile și cele cu 

dizabilități în fața pandemiei, care locuiesc 

în Oradea, dar și din alte 8 localități din 

județul Bihor, deservite de o echipă de 11 

asistenți sociali. 

CURSURI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ 

ÎN DOMENII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ. 

Peste 40 de persoane au absolvit în 2020 

cursuri pentru calificările de îngrijitoare 

bătrâni și administrator condominii.  

MASA SĂRACILOR 2020, INIȚIATĂ ÎN 

2015, CAMPANIA “MASA SĂRACILOR” 

ORADEA, realizată de Asociația Sfântul 

Acoperământ al Maicii Domnului în 

parteneriat cu Asociația Filantropia Oradea, 

oferă săptămânal un număr de 70 de porții 

de mâncare pentru persoane aflate în 

dificultate din Oradea.  

 
MASA BUCURIEI 2020, este un program de 

colectare de alimente de la supermarket-

urile Selgros, Carrefour și Auchan prin care 

au fost distribuite alimente în valoare de 

peste 100000 lei către persoanele 

vulnerabile din cuprinsul eparhiei. 

CONTAINERE PENTRU COLECTAREA DE 

HAINE. Începând cu 27 mai 2019, Asociația 

Filantropia Oradea a demarat programul de 
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colectare articolelor vestimentare uzate, 

instalând 40 de containere de colectare la 

biserici din Oradea, Oșorhei și Aleșd. Până în 

prezent au fost colectate prin acest program 

peste 100 tone de articole vestimentare, 

încălțăminte și marochinărie. 

 
RECHIZITE ŞCOLARE PENTRU COPII. 

Organizația Internațională pentru Caritate 

Creștin Ortodoxă (IOCC), partener de 

încredere al Federației Filantropia, a donat 

un număr de 540 de kit-uri Asociației 

Filantropia Oradea care le-a distribuit prin 

intermediul protopopiatelor din eparhia 

noastră.  

CAMPANIA INTITULATĂ ”FII MOŞ 

CRĂCIUN PENTRU O ZI!” dedicată copiilor, 

dar și familiilor aflate în dificultate, este 

rodul colaborării cu Roexpertcad din 

Oradea, ca partener și coordonator al 

campaniei, protopopiatele din cuprinsul 

Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, dar 

și cu ASCOR Bihor, Dinamic Studio și Banca 

de Alimente din Oradea. În cadrul acestui 

parteneriat, peste 500 de copii și familii 

aflate în dificultate au primit pachete de 

Crăciun și sprijin material pentru diverse 

nevoi identificate de către voluntarii de 

campanie. 

C. Servicii de asistență socială furnizate 

cu licențiere: 

În anul 2020 un număr de aproape 100 de 

angajați își desfășoară activitatea în cadrul 

celor patru unități de asistență socială 

licențiate, după cum urmez: 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE 

VÂRSTNICE DE LA PONOARĂ, COMUNA 

BRATCA, care în anul 2020 a găzduit peste 

30 de persoane vârstnice cărora li s-a 

asigurat servicii de cazare, hrănire, îngrijire 

personală și administrarea tratamentului. 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI 

REABILITARE PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI BRATCA, ce poartă hramul 

Sfântul Haralambie a asigurat în anul 2020 

servicii pentru 50 de persoane cu handicap 

grav, care primesc cazare permanentă, 5 

mese/zi, îngrijire medicală, activități 

educative, de recuperare și de socializare. 

CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU 

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI DIN 

ORADEA, ce poartă hramul 

”Acoperământul Maicii Domnului” a oferit 

în anul 2020 servicii zilnice pentru mai mult 

de 100 de persoane cu dizabilități care 

primesc în continuare asistență la domiciliu 

și în centrul de zi, incluzând activități zilnice 

de recuperare prin kinetoterapie, 

fizioterapie, psihoterapie, consultații 

medicale (urologie, neurologie, psihiatrie), 

pachete cu hrană, ajutoare materiale și 

transport accesibilizat, dar și posibilitatea 

de participare la activități recreative. 

CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE 

PENTRU STRĂINI, care funcționează din 

2012, a oferit peste 400 de intervenții 

sociale pentru 150 de beneficiari, cetățeni 

străini, prin informare, consiliere juridică, 

cursuri zilnice de limbă română, sprijin 

financiar, tabere de acomodare culturală. 

D. Activități ale sucursalelor Asociației 

Filantropia Oradea: 

PROGRAMUL DE BURSE FILANTROPIA a 

fost continuat în acest an în Parohia Oradea 

Vii, unde sucursala ”Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” a asociației eparhiale susține 

cinci copii cu probleme sociale, oferindu-le 

rechizite, haine, alimente și decontarea 

unor costuri de întreținere. 

PROGRAM DE PRESTAȚII SOCIALE 

FINANCIARE ŞI MATERIALE ÎN PAROHIA 

ORADEA VII, este o activitate a sucursalei 
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”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a 

asociației eparhiale prin care sunt susținuți 

credincioșii bolnavi din parohie și familiile 

cu dificultăți sociale majore. Astfel, peste 21 

cazuri sociale și medicale din parohie au 

primit sprijinul acestui program. 

MASA SĂRACILOR LA SUCURSALA SF. M. 

M. GHEORGHE DE LA PAROHIA ORADEA 

VII din Oradea a oferit peste 6000 de porții 

de hrană în anul 2020, pentru 32  

persoanele nevoiașe din parohie, împreună 

cu alte alimente și bunuri de folosință 

personală.  

CAMPANIA INTITULATĂ: ”FRUCTELE 

MILOSTENIEI AU GUST DE CIREŞE”, 

organizată de sucursala ”Sf. Vasile cel Mare” 

de la Parohia Orodoxă Paleu cu ocazia zilei 

internaționale a copilului, 1 iunie, a oferit 

peste 100 de pachete pentru copiii aflați în 

situații de dificultate. 

 
PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU 

PERSOANE VULNERABILE LA 

SUCURSALA ZORILOR DIN PAROHIA 

ORTODOXĂ ZORILOR. Peste 100 de 

persoane și familii aflate în dificultate au 

primit asistență și sprijin material 

conținând alimente, bunuri de folosință 

personală, etc, implicând credincioși din 

parohie.  
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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.  

 

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. ŞI EVG. 

LUCA”  

Prin icoanele pe care le realizează şi le 

distribuie, atelierul promovează misiunea şi 

credința ortodoxă a Bisericii. Atelierul are 

propriul site de prezentare 

(www.ateliericoane.ro) ce poate fi accesat și 

de pe pagina de web a Asociației Filantropia 

Severin sau a Episcopiei Severinului şi 

Strehaiei.  

 

http://www.filantropiaseverin.ro/
http://www.ateliericoane.ro/
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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. 
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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: 

 

PROIECTUL SOCIAL ”BUCURIE LA 

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR”, 9 ani de 

implementare în Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor.  

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, cu 

binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 

VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi 

Călăraşilor, prin Serviciul de Asistenţă 

Comunitară şi Biroul de Asistenţă Socială, în 

parteneriat cu Asociaţia Socio-Culturală 

Matei Basarab, a oferit în data de 10 

septembrie 2020, 40 de ghiozdane cu 

rechizite şcolare, în valoare de 4.600 lei. 

 
 

Copiii care au primit ghiozdane cu rechizite 

şcolare sunt înscrişi în anul şcolar 2020-

2021 şi participă lunar la activităţile 

organizate de Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor, împreună cu partenerii ei 

sociali. 

 
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor 

implementează, din anul 2012, proiectul de 

prevenire a abandonului şcolar şi 

integrarea/reintegrarea copiilor în sistemul 

de învăţământ, reprezentând o prioritate în 

intervenţia social – filantropică, realizată în 

beneficiul familiilor aflate în dificultate care 

au copii în întreţinere şi care sunt 

înregistrate în cadrul Sectorului Social-

Misionar al Episcopiei Sloboziei şi 

Călăraşilor. 

http://www.ascmb.ro/
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PROIECTUL ”BUCURIE MARE ÎN PRAGUL 

NAŞTERII DOMNULUI” 

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 

Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, 

în pragul sărbătorii Naşterii Domnului 

nostru Iisus Hristos, Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor, în parteneriat cu Asociaţia Socio 

– Culturală Matei Basarab, a oferit, în 

perioada 9 – 23 decembrie 2020, cutii cu 

cadouri şi pachete cu alimente necesare 

pentru pregătirea mesei de Crăciun pentru 

85 copii, adulţi şi persoane vârstnice aflate 

în diferite situații de dificultate, din cadrul 

Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru 

Părinţi şi Copii, Serviciului de Asistenţă 

Comunitară şi Biroului de Asistenţă Socială 

al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. 

Valoarea totală a cadourilor oferite ajunge 

la suma de 6.072 lei. 

 

 
 

 

 
 

BUGETUL ANUAL: 

Venituri: 160.191 lei 

Cheltuieli: 133.927 lei 
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ASOCIAȚIA ”FILANTROPIA POROLISSUM” 
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.  

 

Asociaţia Filantropia Porolissum şi-a desfăşurat activitatea din anul 2020 tot ca expresie a 

slujirii celor aflați în nevoi, slujire înțeleasă în acelați timp ca un deziderat, ca o necesitate şi ca 

o prioritate a diaconiei pastorale  în sprijinirea semenilor aflaţi în suferințe și lipsuri. 

 

Licențiată pentru a furniza servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, Asociaţia 

Filantropia Porolissum a oferit prin proiectul Bunicii noştri, servicii sociale, în spiritual celei 

mai autentice lucrari de filantropie creștină, de care au beneficiat în anul un număr de 25 de 

persoane vârstnice din localitatea Sâmihaiu Almașului.  

 

În baza evaluărilor iniţiale şi periodice, persoanele incluse în programul de îngrijire au 

beneficiat de ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, 

transfer și mobilizare, ajutor deplasare în interior, comunicare, prepararea hranei sau livrarea 

acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, activități de administrare și gestionare 

şi servicii de suport, toate în regim de gratuitate. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

O preocupare deosebită pe tot parcursul 

acestui an a fost legată de gestionarea crizei 

COVID 19, în ajutorarea celor care au avut 

de suferit din cauza acestei pandemii.  

 

Astfel,  a fost constituit un GRUP DE 

VOLUNTARIAT „SF. ZOTIC” care să ofere 

ajutor, consiliere psihologică, asistență 

religioasă și sprijin material în contextul 

pandemiei COVID 19, s-a achiziționat o linie 

telefonică de urgențe pentru perioada 

pandemiei și a fost asigurată permanența în 

a se răspunde la acest număr de telefon.  

De acest program au beneficiat 13 persoane 

aflate în carantină, 2 persoane aflate în 

izolare, 7 persoane ce reclamau stări de 

depresie, panică și anxietate pe fondul 

șederii prelungite în casă, 6 familii cărora li 

s-au achitat facturi la utilități publice, 4 

familii ce au primit materiale sanitare 

(medicamente și scutece pentru adulți), 18 

familii  ce au fost ajutate cu alimente de bază 

și 11 familii au fost ajutate la cumpărături. 

http://www.filantropiaporolissum.wordpress.com/
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Un proiect important, realizat de Asociația 

Filantropia Porolissum este PROIECTUL 

„PE URMELE MAGILOR” prin care a 

sprijinit material şi financiar 300 de familii 

ce au primit pachete de alimente necesare 

pregătirii mesei pentru Sfintele Sărbători, 

150 de copii care au primit îmbrăcăminte şi 

încălțăminte, 4 copii ce au primit ajutor 

financiar între 100-1000 lei și o familie 

sărmană ce a primit materiale de construcții 

în valoare de 2500 lei. 

ADULŢI: prin susținerea financiară şi 

materială a aproximativ 1250 de persoane 

aflate în nevoi, reparații sau construcție de 

locuințe pentru 4 persoane, și consilierea 

unui număr de 11 de persoane; 

VÂRSTNICI: prin suport material şi 

financiar acordat pentru 63 de persoane 

care se confruntă cu singurătatea sau cu 

probleme financiare;  

PERSOANE BOLNAVE SAU CU HANDICAP 

prin oferirea de dispozitive medicale sau 

susținerea financiară a unor intervenții 

medicale pentru 9 persoane. 

 
 

Alte 34 de proiecte în care Asociația a fost 

implicată fie ca inițiator, fie ca partener, au 

avut 1980 de beneficiari, după cum 

urmează:     

TINERI: cărora li s-au oferit 64 de 

dispozitive electronice (tablete și laptopuri) 

necesare în această perioadă pentru 

efectuarea orelor online, li s-au acordat 15 

burse de studiu și unui număr de 31 de 

tineri i s-au oferit articole de îmbrăcăminte 

și încălțăminte. Totodată, 23 de tineri au 

fost implicați în activități sociale, culturale 

şi de voluntariat. 
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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 2020 să avem întâlniri de 

socializare și petrecere a timpului liber între 

generații, cu persoanele vârstnice şi copii, 

până în luna martie, când din nefericire am 

fost nevoiți să sistăm aceste întâlniri 

datorită izbucnirii pandemiei. 

 
 

În cadrul acestor întâlniri, copiii au avut 

activități de lucru manual împreună cu 

vârstnicii, cu scopul de a îi ajuta pe aceștia 

să își sporească motricitatea, activități 

artistice, menite să aducă bucurie acestei 

categorii de persoane.  

La fiecare întâlnire, atât persoanele 

vârstnice, cât și copiii, au primit pachete cu 

alimente de bază, dulciuri și fructe. 

CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE 

ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU 

3 beneficiari: au primit masă caldă, 

asistență și îngrijire în funcție de nevoi și au 

participat sistematic la programe de 

socializare și informare; 

CANTINA SOCIALĂ, 30 de elevi în risc de 

abandon școlar (atât cât școlile au fost 

deschise), vârstnici fără aparținători, 

precum și familii numeroase aflate în 

situații de risc, au primit hrană caldă și 

alimente. Un număr de 3 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: alimente, îmbrăcăminte, 

rechizite, produse igienico-sanitar, 

persoanele aflate în dificultate și cu 

probleme de sănătate au fost ajutate 

financiar. 

BUGET ANUAL: 

Venituri: 23.990,43 lei 

Cheltuieli: 58.883,21 lei.

http://www.episcopiadevei.ro/
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ASOCIAȚIA „FILANTROPIA 
MARAMUREŞEANĂ” 

                       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 colaborare cu Federația Filantropia și 

Sectorul Social al Patriarhiei Române, 

Asociația „Filantropia Maramureșeană” a 

desfășurat PROIECTUL „MASA BUCURIEI”, 

oferindu-se, astfel, alimente în valoare de 

47.397,76 lei pentru un număr aproximativ 

de 275 de persoane; 

 
Totodată, în parteneriat cu Federația 

Filantropia a Patriarhiei Române, a fost 

implementat PROIECTUL „DEZVOLTAREA 

ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ LA COPIII 

NEVOIAŞI ŞI DOTAREA CASELOR CU 

SOBE DE GĂTIT” prin care o persoană din 

Cernești, cu o situație financiară precară, 

recent integrată în societate, a beneficiat de 

o sobă funcțională pentru nevoile casnice. 

Federația Filantropia, a cărei membră este 

și Asociația noastră, împreună cu IOCC 

(International Orthodox Christian 

Charities) a oferit un număr de 40 DE CUTII 

CU KITURI ŞCOLARE, ce au fost distribuite 

prin protopopiate, parohiilor nevoiașe 

pentru a sprijinii 2.320 elevi.  

 

A fost încheiat un acord de PARTENERIAT 

CU BANCA PENTRU ALIMENTE ORADEA, 

prin care au fost distribuite alimente în 

valoare de 2.550 RON, persoanelor 

nevoiașe; 
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De asemenea, cu binecuvântarea 

Preasfințitului Părinte Iustin, Asociația 

„Filantropia Maramureșeană”, a desfășurat 

la mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia prin 

Centrul de zi pentru consiliere spirituală și 

comunitară „Sfântul Iustin Martirul și 

Filosoful”, PROGRAMUL DE FORMARE 

PENTRU PREOȚI „BISERICA ÎN FAȚA 

FENOMENULUI DEPENDENȚELOR DE 

TEHNOLOGIE DIGITALĂ, ALCOOL ŞI 

DROGURI”. 

 

 

Nu în ultimul rând, cu binecuvântarea 

Preasfințitului Părinte Iustin, Centrul 

Eparhia al Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureșului și Sătmarului a desfășurat 

PROGRAMUL SOCIAL "CATEDRALELE 

AJUTĂ SPITALELE". Acest program s-a 

desfășurat în perioada stării de urgență, 

prin intermediul Asociației Filantropia 

Maramureșeană.  

 

Astfel, au fost achiziționate, de către 

Asociația noastră, două aparate de 

ventilație mecanică VG70 cu folosință 

multiplă. Aceste aparate de ventilație 

pentru tratarea bolnavilor din secțiile ATI, 

au fost donate Spitalului de 

Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Ruşdea" din 

Baia Mare și respectiv, Spitalul Județean de 

Urgență Satu Mare.  

 

Valoarea celor două ventilatoare mecanice 

s-a ridicat la suma de aproximativ 150.000 

Lei. Această sumă s-a realizat din donațiile 

salariale ale Preasfințitului Părinte Iustin, 

Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul 

și ale preoților și monahilor din eparhie. 

 

 
 

 

BUGET ANUAL: 

Venituri: 233.400,68 Lei 

Cheltuieli: 233.400,68 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. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

 

În anul 2020 s-au acordat unui număr de 

aproximativ 400 de 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 asistența sociala sau din penitenciar) din 

cadrul Asociației Filantropice Sfântul Ierarh 

Iosif Mărturisitorul, UN NUMĂR DE 577 DE 

PACHETE DE SUBZISTENȚĂ în valoare 

totala de 19565,34 lei, după cum urmează: 

• 24 februarie 2020 - 32 pachete în 

valoare totala de 1090,52 lei; 

• 25 martie 2020– 30 pachete în 

valoare totala de 981,62 lei; 

• 19 aprilie 2020 – 200 pachete în 

valoare totala de 6149,67 lei; 

• 12 iunie 2020 - 30 pachete în valoare 

totala de 1214,47 lei; 

• 15 august 2020 - 35 pachete în 

valoare totala de 1479,06 lei 

• 30 noiembrie 2020 – 100 pachete în 

valoare totala de 2750 lei; 

• 6 decembrie 2020 – Sfântul Nicolae – 

50 pachete în valoare totala de 2400 

lei; 

Pachetele au venit să întâmpine nevoile 

cotidiene ale asistaților sociali prin 

acordarea unor alimente de bază 

suplimentare (ulei, făină, conserve, paste 

făinoase), dulciuri, cărți religioase, 

detergenți, materiale de igienă personală și 

menaj. 

 
În cadrul proiectului ”STANDARDE 

PENTRU BAIA MARE – INCLUZIUNE ŞI 

INTEGRARE FĂRĂ DISCRIMINARE” au fost 

distribuite beneficiarilor un număr de 180 

pachete de uz familial - igiena locuinței, în 

valoare totală de 12.600,00 lei; 

În cadrul PROIECTULUI ”CHIOAR – 

UNITATE ÎN DIVERSITATE” un număr de 

250 pachete de subzistență cuprinzând 

http://www.iosifmarturisitorul.ro/
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alimente de bază în valoare totală de 

16.200,00 lei și un număr de 100 pachete de 

uz familial – igiena locuinței și igiena 

personală în valoare totala de 26.000,00 lei; 

 
În cadrul PROIECTULUI „SERVICII 

SOCIALE DE ÎNALTA CALITATE PENTRU 

PERSOANELE VÂRSTNICE DIN ORAŞUL 

SALIŞTEA DE SUS” s-au distribuit unui 

număr de 120 de beneficiari materiale de 

protecție individuală în valoare totală de 

9.456,22 lei; 

 
În anul 2020 au continuat donațiile cu 

articole de mobilier, jucării, articole de 

îmbrăcăminte și încălțăminte (aproximativ 

10 tone.), articole IT. Valoare totală a 

donațiilor cu pachete acordate 

beneficiarilor din cadrul Asociației 

Filantropice Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul, și din cadrul proiectelor 

derulate de către asociație, se ridică la suma 

de 83.821,56 lei.  

 

Contracte sprijin financiar: în anul 2020, 

Asociația Filantropica Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul a acordat sprijin constând în 

ajutor bănesc în valoare totala de 22.623,00 

lei pentru 18 persoane, reprezentând 

sprijin financiar în vederea acoperirii 

costurilor lunare ale utilităților astfel: 

achitare plată restanțe electrica, plată 

restanțe chirie, plată restanțe taxe și sprijin 

financiar pentru achiziționarea unor 

aparate medicale specifice necesare în urma 

executării unor intervenții chirurgicale, 

achiziționare autovehicul; 

 
SERVICII ”ADĂPOST DE NOAPTE”: în anul 

2020 au fost suportate costurile cotidiene 

pentru asigurarea unui adăpost de noapte 

pentru 3 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 are licența de funcționare pentru 
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o perioadă de 5 ani pentru acest serviciu, 

aspect care încurajează respectarea pe mai 

departe a Standardelor Minime de Calitate 

prevăzute de lege. 

SERVICII CANTINA SOCIALĂ, pentru 

familiile nevoiașe s-a acordat o masă de 

prânz duminica, în număr de 100 porții/zi 

în 52 zile, într-un număr total de 5200 porții 

pentru anul 2020, având ca donatori 

principali Asociația și Biserica Sfântul 

Ierarh Iosif Mărturisitorul; 

 
Serviciul social “Cantina sociala” din cadrul 

asociației are 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. Costurile totale cu 

serviciile de cantina socială acordate în 

acest an se ridică la val. de 16.049,59 lei. 

Asociația Filantropica Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul și Parohia Ortodoxa Sfântul 

Ierarh Iosif Mărturisitorul s-au implicat în 

numeroase proiecte educaționale destinate 

elevilor prin intermediul cărora s-a urmărit 

responsabilizarea socială a acestora, 

stimularea atenției pentru problemele 

comunității în care trăiesc.  

Dintre acestea menționam: „Copil ca mine 

ești și tu” - Școala Gimnazială “Nicolae 

Iorga”, „Și nouă ne pasă”, „De la suflet la 

suflet”- Școala Gimnazială „Alexandru Ioan 

Cuza”, „Dăruind, vei dobândi” - Grădinița cu 

program prelungit nr.28; „Aproape de tine” 

- Școala Gimnazială George Coșbuc; 

„Dăruiești, primești” - Grădinița cu program 

prelungit nr.9 Baia Mare, Școala Gimnazială 

Satulung; 

 
Activități de lucru manual, pictură, artă 

dramatică - coordonator profesor Florea 

Delia, activități de desen și pictură – 

coordonator profesor Sfara Claudiu, 

activități artistice – poezie și colinde, 

interpretate de elevii de la meditații 

coordonați de către dra Delia Florea, 

cateheze cu elevii de la mediații, Preot Man 

Ghiță; 

 

MEDITAȚII SĂPTAMÂNALE GRATUITE: 

pentru un număr de 20 elevi din clasele V-

VIII în perioada ianuarie – martie 2020, 

până la instituirea stării de urgență datorită 

pandemiei generată de noul coronavirus 

COVID -19, cu excepția vacanțelor au fost 

acordate meditații săptămânale gratuite la 

matematică profesor Sofrac Maria, profesor 

Ionescu Maria, profesor Breitcoph Marieta 

și profesor Naghi Corina, la limba și 

literatura româna profesor Dragoș 

Smaranda, profesor Marian Valeria, 

studenți masteranzi ai Centrului Universitar 

Nord din Baia Mare al Universității Tehnice 

Cluj Napoca, la limba engleza, profesor 
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Lipovan Crina și profesor Roman Oana 

Camelia. 

 
 

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANA 

Asociația Filantropica Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul 

 

STANDARDE PENTRU BAIA MARE – 

INCLUZIUNE ŞI INTEGRARE FARA 

DISCRIMINARE: proiect cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. Cod 

proiect 101688. Solicitant: Primăria 

Municipiului Baia Mare; parteneri: Asociația 

Filantropica Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul, Școala Gimnazială Nicolae 

Bălcescu, Penitenciarul Baia Mare. Perioada 

de implementare a proiectului: 28.08.2017-

27.08.2020, prelungit până la data de 

27.11.2020. (informații suplimentare: 

www.iosifmarturisitorul.ro); 

 

CHIOAR – UNITATE ÎN DIVERSITATE – 

proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020. Cod proiect 

114852, având ca și scop îmbunătățirea 

calității vieții a locuitorilor din comunitățile 

marginalizate din Comuna Remetea 

Chioarului. Solicitant: Primăria Comunei 

Remetea Chioarului; parteneri: S.C. 3 

Art.SRL, Asociația Filantropica Sfântul 

Ierarh Iosif Mărturisitorul, Școala 

Gimnaziala Remetea Chioarului. (informații 

suplimentare: www.iosifmarturisitorul.ro); 

 

„SERVICII SOCIALE DE ÎNALTA CALITATE 

PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN 

ORASUL SALISTEA DE SUS”, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. Cod proiect 127546, având ca și scop 

îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreere precum și trecerea 

de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de colectivitățile locale a 

persoanelor vârstnice din Săliștea de Sus. 

Solicitant: Primăria Orașului Săliștea de Sus; 

partener: Asociația Filantropica Sfântul 

Ierarh Iosif Mărturisitorul; 

 
„T.I.M.E NV - Tineri Integrați prin Măsuri 

Europene în reg. NV” proiect cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. Cod 

proiect: 136130 „Prima camera”, 

Instrumente inovative pentru integrarea 

socio-profesională a tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție speciala - Regiuni mai 

puțin dezvoltate. Solicitant: Asociația 

Filantropica Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul, partener: Centrul de Inovare 

si Dezvoltare Durabila Nord Vest și 

Asociația Getica; 

 

http://www.iosifmarturisitorul.ro/
http://www.iosifmarturisitorul.ro/
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“T.I.M.E CENTRU-Tineri Integrați prin 

Măsuri Europene în reg. CENTRU” proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. Cod proiect: 135850 „Prima camera” 

– Instrumente inovative pentru integrarea 

socioprofesionala a tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție speciala - Regiuni mai 

puțin dezvoltate. Solicitant: Asociația 

Filantropica Sfântul Ierarh Iosif 

Mărturisitorul, partener: Centrul de Inovare 

si Dezvoltare Durabila Nord Vest și 

Asociația Getica; 

 

“Biserica alături de comunitățile 

marginalizate din teritoriul GAL Mara-

Gutâi” proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020. Cod proiect 

127617, având ca și scop îmbunătățirea 

accesului la servicii sociale, de educație 

extracuriculară, culturale, consiliative și 

psiho-suportive, a familiilor și copiilor 

pentru combaterea marginalizării și 

excluziunii sociale. Solicitant – lider de 

parteneriat: Parohia Ortodoxa Româna 

Desești, Partener 1- Episcopia Ortodoxa 

Româna a Maramureșului și Satmarului, 

Partener 2 – Asociația Filantropica Sfântul 

Ierarh Iosif Mărturisitorul, Partener 3- 

Asociația Vis Juventum; 

 

 

 

 

Asociația Standarde pentru Baia Mare 

„INOVA SES Nord-Vest” - Consolidarea 

capacitații întreprinderilor de economie 

socială de a funcționa într-o maniera 

autosustenabilă. Cod proiect: 126562. 

Beneficiar: SC 3 ART SRL, Partener: 

Asociația Standarde pentru Baia Mare; 

 

„INOVARE SOCIALA 2020” - Consolidarea 

capacitații întreprinderilor de economie 

sociala de a funcționa într-o maniera 

autosustenabilă. Cod proiect 128363. 

Beneficiar: COMUNA COPALNIC 

MANAȘTUR, Partener: Asociația Standarde 

pentru Baia Mare. 
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ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ HUŞI 
Episcopia Hușilor                      filantropiaortodoxahusi@yahoo.com 

 

Asociația ,,Filantropia Ortodoxă” Huși a Episcopiei Hușilor, înființată în anul 2018 cu 
binecuvântarea arhierească a  Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a  desfășurat 
în anul 2020 sub  coordonarea consilierului economic și social-misionar și  președinte al 
Asociației Pr. Vladimir Beregoi, activități social-filantropice ce au vizat punerea în  acord cu 
obiectivele sistemului de asistență socială din Biserica Ortodoxă Română, prin  aducerea la 
îndeplinire a misiunii pe care o are Biserica pentru cei aflați în situații de dificultate, în 
conformitate cu învățătura de credință, prin îndeplinirea următoarelor obiective: 

❖ dezvoltarea serviciilor sociale acreditate, în vederea prevenirii marginalizării sociale a 
persoanelor vulnerabile, copii și persoane vârstnice, din Episcopia Hușilor; 

❖ dezvoltarea programelor social-filantropice existente, inițierea altor programe noi și  
extinderea acestora la un număr cât mai mare de beneficiari, din Episcopia Hușilor; 

❖ dezvoltarea rețelei de parteneri sociali în vederea inițierii și dezvoltării de proiecte 
sociale la nivelul Eparhiei cât și în afara graniței României (Republica Moldova). 

 
În anul 2020, activitatea social – filantropică desfășurată pe cuprinsul  Episcopiei Hușilor de 
Asociația ,,Filantropia Ortodoxă” Huși a  vizat un număr aproximativ de 6.550 intervenții social 
– filantropice cu caracter permanent și ocazional. 
 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

PROGRAMUL  ,,UN GHIOZDAN PENTRU 

NOUL AN ŞCOLAR” (EDIȚIA A III-A) 

1400 de copii și tineri au primit ghiozdane 

complet echipate cu rechizite în vederea 

susținerii familiilor și prevenirii 

abandonului școlar. Acest program a fost 

extins și în Basarabia pentru 200 de copii. 

Costul total al programului a fost 

de 183.830 lei. 

 

PROIECTUL - CARAVANA „DAR DE 

CRĂCIUN”  

Proiectul este parte integrantă a 

Programului ,,Dar de Crăciun” și  a fost 

destinat în special copiilor aflați în 

dificultate materială, dar și persoanelor 

adulte, cu venituri modeste, din Episcopia 

Hușilor. Programul s-a desfășurat pe întreg 

cuprinsul Eparhiei Hușilor.  

 

Prin intermediul acestuia au fost distribuite 

unui număr de 3.758 de copii, pachete 

cu articole vestimentare, încălțăminte, 

dulciuri, alimente, tablete, ajutor 

financiar și lemne. Costurile totale 

ridicându-se la 930.000 lei. Programul s-a 

extins și în Basarabia, în cele 3 Episcopii ale 

Patriarhiei Române, fiind ajutați 

peste 500 de copii. 

mailto:filantropiaortodoxahusi@yahoo.com
mailto:filantropiaortodoxahusi@yahoo.com
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PROGRAMUL „BUCURIA E ACASĂ” 

Prin extinderea acestui proiect în anul 2020, 

s-au construit 7 case, complet mobilate și 

utilate, pentru familied efavorizate și cu 

mulți copii. Primele trei case au fost oferite 

beneficiarilor de Ziua Copilului, pe 1 iunie 

iar celelalte, cu prilejul caravanei „Dar de 

Crăciun”. Costurile însumate ale acestui 

proiect au fost de 850.000 lei. 

 

 
 

PROGRAMUL „BISERICA ŞI SPITALUL, 

SĂNĂTATE SUFLETEASCĂ ŞI 

TRUPEASCĂ”  

În anul 2020, din cazua situației pandemice 

generate de virusul SARS-COV-2, Episcopia 

Hușilor și Asociația „Filantropia Ortodoxă 

Huși” s-au implicat în susținerea sistemului 

medical. A fost donată spitalelor din Vaslui, 

Bârlad și Huși, suma de 25.000 euro, 

precum și aparatură medicală, măști de 

protecție, mănuși, cizme albe de cauciuc și 

saltele antiescare. 

 

 
PROIECTUL „DE LA OAMENI PENTRU 

OAMENI”

Este parte integrantă a Programului 

,,Biserica și Spitalul Sănătate sufletească și 

trupească”, înființat cu scopul de  a veni în 

sprijinul pacienților internați în Spitalul 

Municipal de Urgență „Elena Beldiman” 

Bârlad - Spital suport Covid-19, prin 

intermediul căruia au fost achiziționate 10 

frigidere, saltele antiescare, tensiometre și 

lenjerii de pat. 

 

 
PROIECTUL „ÎMPREUNĂ AJUTĂM 

SPITALELE DIN VASLUI” 

Este parte integrantă a Programului 

,,Biserica și Spitalul Sănătate sufletească și 

trupească” și a constat în  desfășurarea unei  

campanii de strângere de fonduri  prin 

trimiterea unui SMS la numărul 8837 cu 

textul „Vaslui”. Din banii adunați s-au 

achiziționat pulsoxiometre, termometre 

digitale non-contact și viziere. 
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PROGRAMULSERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

A fost achiziționată aparatură medicală 

pentru dotarea corespunzătoare conform 

standardelor a autospecialelor, Serviciul de 

Ambulanță fiind în curs de autorizare. 

 

PROGRAMUL „PÂINEA NOASTRĂ CEA DE 

TOATE ZILELE” 

Activitate cu caracter continuu, prin care se 

oferă săptămânal un număr de 250 de pâini 

mai multor persoane nevoiașe din 

municipiul Bârlad; 

 

PROGRAMUL „AJUTOR DE URGENŢĂ” 

Program cu caracter permanent, scopul său 

fiind sprijiirea persoanelor cu nevoi 

speciale aflate în situaţie de criză. Sprijinul 

financiar acordat a fost de 76.360 lei, la care 

se adaugă ajutoarele materiale constând 

în alimente, medicamente, îmbrăcăminte, 

lemne de foc, mobilier. 

 

 
 
AŞEZĂMINTELE SOCIALE DIN CADRUL 
ASOCIAŢIEI „FILANTROPIA ORTODOXĂ” 
HUŞI 
În anul 2020, în cadrul Asociaţiei 

„Filantropia Ortodoxă” Huși, au funcționat, 

sub patronajul Episcopiei Hușilor, 5 

așezăminte sociale, fiecare dintre acestea 

oferind două tipuri de servicii de asistență 

socială: Centru de zi pentru copii și Serviciu 

de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane 

vârstnice: 

❖ Așezământul social „Sf. Ierarh 

Nicolae” Fălciu; 

❖ Așezământul social „Sf. Stelian” 

Boţești; 

❖ Așezământul social „Sf. Ierarh Iosif 

cel Milostiv” Bârlad; 

❖ Așezământul social „Sfântul 

Gheorghe” Ghermănești; 

❖ Așezământul social „Sfânta Mare 

Muceniță Chiriachi” Huși. 

 

Misiunile celor două servicii din cadrul 

așezămintelor sunt: de a preveni abandonul 

și instituționalizarea copiilor, prin 

asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi 

de îngrijire, educație, recreere – socializare, 

consiliere, dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă, orientare școlară și 

profesională, de sprijin și consiliere pentru 

părinți sau reprezentanți legali ai copiilor 

cât și sprijinirea şi menţinerea persoanelor 

vârstnice în mediul lor familial, menţinerea 

siguranţei vieţii acestora, prevenirea 

degradării autonomiei funcţionale, 

păstrarea unui nivel optim de viaţă care să 

le permită implicarea în viaţa socială, 

adaptarea la schimbare, anularea anxietăţii 

şi solitudinii, satisfacerea nevoilor primare, 

igienico-sanitare, social- administrative şi 

de relaţionare, au reprezentat obiectivele 

principale ale activității serviciilor fiind  

drept crez  pentru personalul angajat 

pentru îndeplinirea acestora.  

 

BUGET ANUAL 

4,969,384 Lei (Ajutoare materiale și 

financiare, costuri cu personalul, investiții și 

întreținere așezăminte). 
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FUNDAȚIA ”ALĂTURI DE TINE” DEVA 
Episcopia Ortodoxă a Devei și Hunedoarei        www.episcopiadevei.ro 

 

Fundația ”Alături De Tine” Deva, înființată în luna August 2019, fondator fiind Episcopia 

Ortodoxă a Devei și Hunedoarei, este persoană juridică de drept privat, având ca scop 

desfășurarea de activități sociale, culturale, educaționale și promovarea valorilor culturale și 

spirituale creștine. 

Principalele obiective ale Fundației sunt:  

❖ Furnizarea de asistență socială și socio-medicală; 

❖ Furnizarea de asistență medicală; 

❖ Furnizarea de educație și cercetare interdisciplinară; 

❖ Realizarea unor activități care vizează procesul de învățământ prin înființarea și 

susținerea unor instituții de învățământ proprii; 

❖ Desfășurarea de activități culturale; 

❖ Dezvoltare organizațională; 

❖ Desfășurarea de activități pentru tineret; 

❖ Acțiuni în domeniul protecției mediului; 

❖ Desfășurarea de activități sportive și tehnico-aplicative. 

 

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI: 

AŞEZĂMÂNT SOCIAL DE TIP FAMILIAL 

”Acoperământul Maicii Domului” 

În luna iunie 2020 Fundația ”Alături de tine” 

a inaugurat Centrul de tip familial pentru 

copii “Acoperământul Maicii Domnului” din 

localitatea Săulești, jud. Hunedoara.  

 

În prezent în centru sunt 11 copii cu vârsta 

cuprinsă între 7 şi 14 ani. De educaţia şi 

îngrijirea acestora se ocupă 7 angajați și 4 

voluntari. Ne propunem să avem grijă de 

acești copii şi după împlinirea vârstei de 18 

ani. Cei care doresc să se angajeze, vor fi 

sprijiniți în căutarea unui loc de muncă, se 

căuta soluții pentru a le oferi și o locuință 

permanentă, iar cei care doresc să urmeze o 

facultate vor fi și ei sprijiniți în acest sens. 

Misiunea generală a acestui centru este de a 

asigura accesul copiilor/tinerilor separați, 

temporar sau definitiv de părinții lor, pe o 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 

educație și pregătire, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-

profesionale. 

Beneficiarii sunt: 

•copiii separați, temporar sau definitiv de 

părinții lor, ca urmare a stabilirii, în 

condițiile legii, a măsurii de plasament; 
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•copiii pentru care a fost dispus, în 

condițiile legii, plasamentul în regim de 

urgență; 

•tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani şi 

care beneficiază, în condițiile legii, de 

protecție specială; 

•copiii neînsoțiți de către părinți sau alt 

reprezentant legal care solicită o formă de  

protecție, în condițiile reglementărilor 

legale, privind statutul şi regimul 

refugiaților. 

Atribuțiile şi sarcinile ce revin Centrului 

de tip familial pentru copii: 

•Asigură cazarea, hrana, echipamentul şi 

condiţiile igienico-sanitare necesare 

protecţiei beneficiarilor; 

•Asigură, după caz, supravegherea stării de 

sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si 

supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

•Asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă 

în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

•Asigură accesul beneficiarilor la educaţie, 

informare, cultura, educaţie formală şi non-

formală în vederea asimilării cunostiinţelor 

şi a deprinderilor necesare integrării 

sociale; 

 
•Colaborează cu unităţile de învăţământ, 

astfel încât să se realizeze scolarizarea 

tuturor copiilor, în funcţie de vârsta şi 

dezvoltarea psihică, precum şi în aplicarea 

programului educaţional; 

•Asigură socializarea beneficiarilor, 

dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 

 

 
•Asigură climatul favorabil dezvoltării 

personalităţii copiilor într-un mediu cat mai 

apropiat de cel familial; 

•Urmăreşte modalităţile concrete de punere 

în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 

integrarea şi evoluţia beneficiarilor în 

cadrul serviciului şi formulează propuneri 

vizând completarea sau modificarea 

planului individualizat de protecţie sau 

îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate; 

 



 

RAPORT ANUAL 2020 

75 

•Promovează şi aplică măsuri de protejare a 

copiilor împotriva oricărei forme de 

intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 

exploatare, tratament inuman sau 

degradant ; 

•Asigură copiilor dreptul la intimitate, 

spaţiu personal şi confidenţialitate într-un 

mod cât mai apropiat de cel familial; 

•Asigură pregătirea corespunzătoare ieşirii 

copilului/tânărului din complex, prin 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă, pentru integrarea sau 

reintegrarea familială şi/sau socio-

profesională, în conformitate cu legislația în 

vigoare şi cu standardele minime 

obligatorii; 

•Colaborează cu serviciile specializate din 

cadrul DGASPC Hunedoara, cu alte instituţii 

publice şi organisme private autorizate care 

desfășoară activități în domeniul protecției 

copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor 

ce îi revin. 

 

PROIECTE VIITOARE ÎN CURS DE 

IMPLEMENTARE: 

❖ În prima parte a anului 2021 își va 

începe activitatea CENTRUL DE ZI ”Sf. 

Nectarie” pentru copiii proveniți din 

familiile defavorizate; 

❖ Începând cu anul școlar 2021-2022 

se va deschide GRĂDINIȚA ”Părintele 

Arsenie Boca”; 

❖ Se lucrează la amenajarea unui 

centru zi de tip afther school și a unei 

cantine sociale în Deva, dar și la dezvoltarea 

unei rețele de îngrijire la domiciliu în 

Municipiul Deva. 
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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 TUTEA 

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 TUTEA 

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.filantropiaortodoxasibiu.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.filantropiaortodoxasibiu.ro/
mailto:cmpliciniu@yahoo.com
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. FUNDAȚIA 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. Vicar Ionuț Adrian GHIBANU 

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

Telefon: 0245.217.936 

E-mail: casacrestina@yahoo.com 

www.casacrestina.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.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 

 

11. 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 

https://www.facebook.com/acca.ovidenia 

 

12. 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 

http://www.asociatiavasiliada.ro/
mailto:office@fft.ro
http://www.fft.ro/
http://www.casacrestina.ro/
http://www.filantropiaortodoxa.ro/
http://www.caminharja.ro/
mailto:asociatiaovidenia2005@yahoo.com
https://www.facebook.com/acca.ovidenia
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E-mail: sfsavabz@yahoo.com 

www.sfsavabz.ro 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ „MATEI BASARAB”  

Director executiv: Diac. Iulian TURTOI 

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

Telefon: 0243.231.154 

E-mail: ascmb_slobozia@yahoo.com  

www.ascmb.ro 

http://www.sfsavabz.ro/
http://www.asociatiasfantulvasile.ro/
mailto:socialfilantropia.arad@gmail.com
http://www.diaconia.md/
http://www.filantropiaoradea.ro/
http://www.filantropiaseverin.ro/
http://www.ascmb.ro/
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19. 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 

 

20. 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 

 

21. ASOCIAȚIA ”FILANTROPIA MARAMUREȘANĂ” 

Președinte: Arhim. Cons. Casian FILIP 

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

Telefon: 0262.214.614 

E-mail: filantropiamm@yahoo.com 

 

22. ASOCIAȚIA ”SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL” 

Președinte: Pr. Cons. Vasile FODORUȚ 

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

Telefon: 0362739.505 

E-mail: afsiim@yahoo.com 

www.iosifmarturisitorul.ro 

 

23. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ HUȘI  

Președinte: Pr. Cons. Vladimir BEREGOI 

Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr.1 Mun. Huși, Jud. Vaslui 

Telefon: 0746.894.280 

E-mail: filantropiaortodoxahusi@yahoo.com 

www.filantropiahusi.ro 

 

24. FUNDAȚIA ”ALTĂTURI DE TINE” DEVA  

Președinte: Pr. Cons. Gabriel Florin MIRICESCU 

Adresa: Str. Andrei Șaguna, nr. 1, Deva 

Telefon: 0254.211.241 

E-mail: fundatiaalaturidetine@gmail.com 

www.episcopiadevei.ro 

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



