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Raport general privind activitatea  

Sectorului Social-Filantropic şi Misionar în anul 2015 
 
 

În anul 2015, în conformitate Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe 
Române, HG.53/2008 şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare al sectoarelor 
de asistenţă socială din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române, temei 1854/2005, s-au 
desfăşurat activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului, a persoanelor cu 
dizabilităţi, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără 
aparţinători, a familiilor cu risc social ridicat, precum şi asistenţei religioase în spitale, 
armată, penitenciar, case de copii şi servicii rezidenţiale pentru vârstnici. 

 
I). Programe şi proiecte 
Implicarea Sectorului social-filantropic şi misionar al Centrului eparhial, în 

complexitatea problemelor ridicate de situaţia socio-economică în anul 2015, s-a 
realizat, conform standardelor în managementul asistenţei sociale, prin programe şi 
proiecte destinate grupurilor de persoane aflate în dificultate, finanţate din fonduri 
proprii, comunitare şi structurale. 

Astfel, în anul 2015 au continuat următoarele programe: 
 
1. Programul „Lăsaţi copiii să vină la Mine”, pentru copiii aflaţi în dificultate; 

 
-   Casa Diaconiţa Febe aflată în al 14-
lea an de funcţionare este localizată în 
cartierul Mehala din Timişoara şi are 
ca beneficiari 4 copii fiind coordonată 
de familia preotului Daniel şi Mirela 
Sabău. Unul din copii, Maria a reusit s-
a intre la Facultatea de asistenţă 
socială şi astfel  ramane în grija 
parintilor maternali până la terminarea 
studiilor. Stefania  împlinit vârsta de 18 
ani şi nedorind să urmeze alte studii a 
ales să fie independetă. Iosif care in 
cateva luni va implini si el 18 ani a ales 
să meargă în plasament la sora lui 
Stefania. DGASPC Timiş a decis ca să 
le încredinţeze un nou născut spre 

îngrijire şi aşa în Casa Diaconiţa Febe 
a ajuns Anastasia Gregoriana. 
Abandonul copiilor la nastere este incă 
o realitate dureroasa a lumii noastre. 
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- Casa Sf. Anastasia, aflată în al 11-
lea an de funcţionare, este localizată 
în Topolovăţul Mare, are ca beneficiari 
6 copii şi este coordonată de  asistenţii 
maternali Alin şi Liliana Curic, care 
dovedesc o grijă deosebită faţă de 
valorile familiei. Anul acesta Claudia a 
terminat clasa a 12-a şi în prezent 
urmează un curs postliceal la Liceul 
Poşta şi Teleconumicaţii. Deşi au fost 
dificultăţi legate de starea de sǎnǎtate 
a celorlaţi copii, îngrijirea lor a fost cu 
căldură şi profesionalism acordată.  

- Din anul 2003, în Timişoara funcţionează Centrul Comunitar de Zi pentru 
persoanele seropozitive adulte şi minore „Speranţă în Viitor”. Acest proiect 
social funcţionează pe seama unui parteneriat public – privat împreunǎ cu 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi Asociaţia 
Familiilor Anti – HIV „Speranţă în Viitor” şi are în asistenţă 36 de beneficiari. 
  
 SCOPUL Centrului Comunitar de Zi „Speranţă în Viitor” este incluziunea 
socială a persoanelor seropozitive din judeţul Timiş. 
 
 OBIECTIVELE specifice Centrului: 
 I. Acordarea de asistenţă psihologică  persoanelor seropozitive din judeţul 
Timiş şi familiilor acestora în cadrul Centrului Comunitar din Timişoara;  
 II. Acordarea de asistenţă  socială persoanelor seropozitive din judeţul Timiş şi 
familiilor acestora; 
 III. Creşterea nivelului  educaţional al beneficiarilor pentru o mai bună integrare 
socială a acestora; 
 IV. Combaterea discriminării persoanelor seropozitive; 
 V. Organizarea unor activităţi recreative destinate persoanelor seropozitive. 
 
 ACTIVITĂŢI desfaşurate la Centru: 
 

 Activităţi de promovarea a intereselor şi opiniilor tinerilor beneficiari precum şi 
a celorlalţi  membri ai familiilor afectate de problematica HIV/SIDA; 

 Supravegherea asigurării unei îngrijiri medicale adecvate conformă cu 
nevoile speciale ale tinerilor şi membrilor familiilor lor afectaţi de boala 
provocată de virusul HIV; 

 Asigurarea exercitării drepturilor acestor persoane la învăţământ, la o 
şcolarizare normală şi la viaţa socială lipsită de discriminări pentru aceşti 
tineri şi familiile lor; 

 Efectuarea de propuneri şi înaintarea lor organului legiuitor privind 
îmbunătăţirea cadrului legislativ de protecţie a persoanelor afectate de 
infecţia cu virusul HIV; 

 Vegherea asupra acordării unor şanse egale cu a celorlalte persoane pentru 
cei afectaţi de infecţia cu HIV; 

 Ajutorarea prin conferirea unor drepturi băneşti în cazul decesului unei 
persoane infectate cu virusul HIV, beneficiar al Centrului; 
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 Activităţi de sensibilizare a comunităţii vis-a-vis de problematica HIV/SIDA; 

 Consiliere spirituală, pshihologică şi socială pentru familiile care au un 
membru infectat cu virusul HIV; 

 Iniţierea de proiecte educative, terapeutice şi de divertisment pentru 
persoanele infectate cu HIV. 

 
BENEFICIARII Centrului Comunitar: 

 
Beneficiari direcţi: 30 de tineri care trăiesc cu HIV din judeţul Timiş, dintre 
care 16 tinere şi 14 tineri împărţiţi pe următoarele categorii de vârste: 
- 9 beneficiari cu vârsta de 27 ani; 
- 11 beneficiari cu vârsta de 26 ani; 
- 2 beneficiari cu vârsta de 24 ani; 
- 2 beneficiari cu vârsta de 25 de ani; 
- 2 beneficiarI cu vârsta de 28 ani, 1 beneficiar cu vârsta de 29 ani, 1 

beneficiar cu vârsta de 32 de ani,1 beneficiar cu vârsta de 38 de ani şi 1 
beneficiar cu vârsta de 39 de ani . 

 
În ceea ce priveşte integrarea educaţională şi profesională situaţia beneficiarilor 
este următoarea: 

- 4 beneficiari din 30 urmează o formă de învăţământ; 
- 6 beneficiari din 30 frecventează un loc de muncă stabil. 

 
Beneficiari indirecţi: familiile din care provin tinerii seropozitivi. 

 
PERSONALUL care deserveşte Centrul Comunitar: 

 
Pr. Şişu Ştefan    – psiholog și coordonatorul Centrului; 
D-na Marina Lup – asistent social; 

 
I. Dezvoltarea seviciului social Centrul Comunitar de Zi “Speranţă în 

Viitor” 
 

1. Seviciul Social 
Pentru a adapta modul de lucru la cerinţele standardelor pentru Centrele de 

Zi, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
 
- Întocmirea şi completarea Proceselor verbale de consiliere pentru 

fiecare beneficiar şi membru consiliat; 
- Întocmirea şi completarea Proceselor verbale a echipelor 

multidisciplinare în fiecare lună; 
- Întocmirea şi completarea Rapoartelor de activitate în fiecare lună; 
- Întocmirea şi completarea Planului de intervenţie pentru fiecare 

beneficiar în parte; 
 

2. Instruirea Personalului 
Conform Fişei de Post a personalului Centrului Comunitar, acesta trebuie să 

participe la toate instruirile şi cursurile de perfecţionare la care este delegată de 
către conducerea serviciului în a cărui subordine se află. Astfel, pe anul 2015 
personalul Centrului a participat la urmatoarele cursuri: 
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Pr. Şişu Ştefan – coordonatorul Centrului,  

 - A participat in data de data de 27.11.2015 la Masa rotundă cu tema  “HIV-
SIDA o problemă a comunităţii”, eveniment ce a avut loc la  Sala Festivă a 
Arhiepiscopiei Timişoarei cu ocazia Zilei Internaţionale HIV-SIDA, eveniment  la 
care au luat parte reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Timişoarei, A.F.A.H., 
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai mass-media; 
 - A fost implicat în implementarea proiectului „IN MY SHOES”, proiect finanţat 
prin Programul de cooperare elveţiano-roman, prin FDSC şi implementat de 
Federaţia U.N.O.P.A. în colaborare cu asociaţiile de persoane seropozitive din ţară 
şi are ca obiectiv general creşterea premiselor de integrare socială pentru 
persoanele HIV-seropozitive din România, 
 - A participat la cursul de Antreprenor în Economia Socială, derulat prin Fondul 
Social European,  ce a avut loc la Arad în perioada 23-28 noiembrie 2015, pe care l-
a absolvit și a fost certificat ca antreprenor în economia socială. 
 
  2.D-na Marina LUP – asistent social, a participat în data de 27.11.2015 la 
Masa rotundă cu tema  “HIV-SIDA o problemă a comunităţii”, eveniment ce a 
avut loc la  Sala Festivă a Arhiepiscopiei Timişoarei cu ocazia Zilei Internaţionale 
HIV-SIDA, eveniment  la care au luat parte reprezentanţi ai Arhiepiscopiei 
Timişoarei, A.F.A.H. ,reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai mass-
media; 

În perioada aprilie 2014 – iunie 2015, a fost coordonator al Proiectului „IN 
MY SHOES” (In pantofii mei), proiect finanţat prin Programul de cooperare 
elveţiano-roman, prin FDSC şi implementat de Federaţia U.N.O.P.A. în colaborare 
cu asociaţiile de persoane seropozitive din ţară şi are ca obiectiv general creşterea 
premiselor de integrare socială pentru persoanele HIV-seropozitive din România; 

Participare întâlnire, organizată în cadrul Proiectului Șanse noi pentru 
personalul medical. Un acces egal la ocupații de actualitate de pe piața muncii din 
domeniul sănătății, POSDRU/144/6.3/S/130227 , curs implementat de Asociația 
Regională pentru Dezvoltare Socială, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Institutul pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane și SC MS Expertmob SRL.,  în data de 22.10.2015 la Hotel 
Strelitia din Timişoara, moment în care au fost abordate teme legate de egalitatea 
de șanse și de gen în societatea românească, definirea diverselor tipuri de 
discriminare de gen, precum și alte teme de interes. 

  
II. Proiecte ale Centrului Comunitar  de Zi “Speranţă în Viitor”: 

 
1) Proiectul „Vrei să vorbesti?”, cuprinde consilierea socială, psihologică şi 

spirituală acordată persoanelor seropozitive şi familiilor acestora pe parcursul 
întregului an, astfel că:  

- în ianuarie 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 1 psihologică şi 2 spirituale; 
- în februarie 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 2 psihologice şi 2 spirituale; 
- în martie 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 3 psihologice şi 1 spirituală; 
- în aprilie 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 2 psihologice şi 3 spirituale; 
- în mai 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 1 psihologică şi 1 spirituală; 
- în iunie 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 2psihologice şi 1 spirituală; 
- în iulie 2014 au avut loc 2 consilieri sociale, 2 psihologice şi 2 spirituale; 
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- în septembrie 2015 au avut loc 2 consiliere sociale, 2 psihologice şi 2 spirituale; 
- în octombrie 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 1 psihologică şi 3 spirituale; 
- în noiembrie 2015 au avut loc 2 consilieri sociale, 2 psihologice şi 2 spirituale  
- în decembrie 2015 au avut loc 3 consilieri sociale, 1 consiliere psihologică şi 4 
spirituale. 

Ca şi concluzie a consilierii beneficiarilor am constatat faptul că problemele 
principale cu care se confrunta aceştia sunt următoarele: 

- 15 beneficiari din cei 30 existenţi în cadrul Centrului au venituri insuficiente; 
- 1 beneficiar din 30 nu a urmat nici o formă de învăţământ; 
- 14 beneficiari din 30 nu au o calificare profesională; 
- 8 beneficiari din 30 nu au locuintă proprie; 
- 24 de beneficiari din 30 nu au nici o ocupaţie. De asemenea, echipa Centrului 

a sprijinit permanent beneficiarii în obţinerea drepturilor băneşti cuvenite. 
 

2) Proiectul „Centru de informare - calculatoare”, pe parcursul întregului an s-a 
derulat zilnic clubul de calculatoare în cadrul Centrului, unde au participat între 5-10 
beneficiari/zi; 

3) Proiectul „Ai drepturi!”, proiect derulat prin sprijinul oferit beneficiarilor în 
obţinerea drepturilor cuvenite, de către personalul Centrului Comunitar, conform 
Legii 448/18.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 
      4) ATELIER pentru confecționare obiecte decorative. Astfel că un număr cuprins 

între 5-10 tineri au frecventat zilnic  Centrul Comunitar pentru a realiza diverse 
obiecte cu specific de Mărţişor şi Crăciun , pe care ulterior le-au  comercializat, 
pentru a beneficia de un sprijin material ; 

      5) Proiect strângere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor centrului 
comunitar, cât şi costurile activităţilor; 
      6) Proiectul numit „Alături de ei!”, proiect socializare, desfăşurat prin derularea 
Excursiei organizată pe Muntele Semenic, unde tinerii beneficiari s-au bucurat de o 
drumeţie pe munte în data de 22.06.2015. 
 

III. Construirea parteneriatelor 
Pe parcursul anului 2015 a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai 

Arhiepiscopiei Timişoarei şi Asociaţiei Familiilor Anti-HIV „Speranţă în Viitor” 
(A.F.A.H.), cu scopul de a organiza 1 proiect şi anume:   
  

   
 

Proiect  organizat cu ocazia „Zilei Mondiale de Luptă Împotriva HIV-SIDA“. Astfel 
că proiectul a cuprins : Masa rotundă “HIV-SIDA o problemă a comunităţii”, 
eveniment ce a avut loc la  Sala Festivă a Arhiepiscopiei Timişoarei, situată în 
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Timişoara, b-dul C.D. Loga nr. 7.  în data 27.11.2015,  între orele 10.00-12.00 . De 
asmenea tot în cadrul acestui proiect au avut loc şi două acţiuni de informare, prin 
distribuire de materiale informative în şcoli, la Liceul "Grigore Moisil" şi Şcoala cu 
clasele I-VIII Nr. 22 din Timişoara , în data  de 07.12.2015 şi stradal în zona 
Universităţii de Vest Timişoara , în data de 04.12.2015. 
 În luna ianuarie, anul 2009 Asociaţia Famiiilor Anti-HIV „Speranţă în Viitor” s-a 
afiliat la Uniunea Naţională a Organizaţiilor Afectate HIV/SIDA (U.N.O.P.A.), ca 
urmare a hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare A.F.A.H. din data 
de 20.12.2008. Ca urmare a acestei afilieri în perioada aprilie-decembrie 2014 în 
cadrul Centrului Comunitar de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi „Speranţă în Viitor” 
s-a desfăşurat Proiectul Educaţie pozitivă, moment în care am dezbătut lunar 
alături de 12 beneficiari participanţi, teme legate de nevoile acestora, regim de viaţă 
sănătos şi factori de risc, de asemenea tot în cadrul acestui proiect o dată pe lună au 
loc si întâlniri ale beneficiarilor cu un specialist, fapt pentru care o avem ca şi 
voluntar pe doamna psiholog, doamna Ligia Nedelcu. 

 

    
    

PROIECTUL „IN MY SHOES”, proiect finanţat prin Programul de cooperare 
elveţiano-roman, prin FDSC şi implementat de Federaţia U.N.O.P.A. în colaborare 
cu asociaţiile de persoane seropozitive din ţară şi are ca obiectiv general creşterea 
premiselor de integrare socială pentru persoanele HIV-seropozitive din România. 
Astfel începând cu luna aprilie 2014 am contactat şi selectat 7 persoane din cadrul 
Facultăţii de Asistenţă Socială a Universităţii de Vest Timişoara, care să participe la 
desfăşurarea proiectului în perioada aprilie 2014 –iunie 2015 Alături de aceşti 
voluntari am organizat 15 acţiuni de informare în comunitate, prin împărţire de 
materiale informative , în ceea ce priveşte problematica HIV-SIDA. 
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           De asemenea în perioada aprilie 2014- iunie 2015 am încheiat o 
colaborare cu trupa de teatru a Liceului Teoretic „Grigore Moisil”,  în vederea 
implementării activităţilor de teatru social si a activităţilor de informare, în cadrul 
proiectului “In My SHOES”. Astfel că  am organizat 7 piese de teatru care au avut 
ca tematică relatarea unei situaţii de discriminare petrecută în randul persoanelor 
seropozitive. 
 

   
 
       În data de 17.06.2015, a avut loc o întâlnire în cadrul Proiectului „In my 
shoes”- teatru social  la  Sala Festivă a Arhiepiscopiei Timişoarei, cu un grup de 
tineri voluntari ai Liceului „Grigore Moisil” din Timișoara şi ai Facultății de 
Asistență Socială din cadrul Universității de Vest Timişoara au expus câteva 
aspecte referitoare la experiența dobândită pe parcursul acțiunilor desfășurate. 
Au urmat discuții pe tema discriminării persoanelor seropozitive, a modului de 
raportare la aceste persoane și în general la persoanele aflate în dificultate. La 
final li s-au oferit diplome din partea Uniunii Naționale a Organizațiilor 
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) şi diplome de apreciere din partea 
Arhiepiscopiei Timișoarei; 
 

     

În data de 21 octombrie 2015 la 
sediul Centrului Comunitar de Zi 
pentru Persoane cu Dizabilități 
“Speranță în viitor” a avut loc întâlnirea 
cu domnul Paul Rodenberg, profesor 
bucătar al Culinaire Vakschool 
Groningen din Olanda, moment în care 
le-a prezentat tinerilor beneficiari 
câteva modalități de a găti sănătos și 
rapid. 

Totodată, le-a sugerat și ce tipuri de alimente ar trebui să fie nelipsite din alimenția 
lor pentru a face față bolii de care suferă;  
 Începând cu luna mai 2014 am început colaborarea cu Fundația Filantropia 
Timisoara din cadrul Arhiepiscopiei Timişoara în privința înscrierii beneficiarilor 
noştrii la diverse cursuri de calificare profesională cu o durată cuprinsă între 3 şi 5 
luni, iar la finalizarea acestora urmând sa obțină şi o bursă de studii. 
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Alte Proiecte şi activităţi în dezvoltare : 
 

Proiectul de restructurare şi dezvoltare A.F.A.H. 
Întrucât unul din partenerii Arhiepiscopiei Timişoarei în serviciul social 

„Centrul Comunitar” este Asociaţia Familiilor Anti-HIV „Speranţă în Viitor” şi 
având în vedere că persoana care coordonează serviciul amintit are şi funcţia de 
Director Executiv A.F.A.H., o grijă deosebită a fost acordată managementului acestei 
organizaţii.  

În cursul anului 2015 a fost convocată 1 Adunare Generală A.F.A.H. cu  
beneficiarii Asociaţiei cu scopul de a găsi soluţii la problemele amintite, am aplicat un 
chestionar referitor la activităţile desfăsurate pană în prezent. Am stabilit impreună  
câteva obiective (găsirea unui stomatolog pentru beneficiarii Centrului, întâlniri cu 
specialist din diferite domenii, organizarea de excursii şi vizionări de filme). Au fost 
abordate teme legate de organizarea şi desfăşurarea activitaţilor în cadrul Centrului 
şi modalităţi de atragere a beneficiarilor în activităţile oferite de serviciul social.  

 
Grup de discuții – am dezvoltat un grup inchis de discuții și o pagina de 

apreciere a Centrului pe facebook. Majoritatea beneficiarilor nostrii au cont de 
facebook și comunicarea tuturor informatiilor de interes pentru ei se poate realiza 
mai facil în felul acesta.  
 

 Bugetul pentru anul 2015 cheltuit prin AFAH este următorul 
 
LUNA 

Comunicaţii 
(telefon, 
poştă, 

Internet) 

Cheltuieli 
administrative 

(gaz, apa, 
curent, retim ) 

Chirie Consumabile Publicaţii Servicii Transport TOTAL 
RON 

Ianuarie 168 328 485 1.500 0 100 100 2.681 

Februarie 168 371 485 500 50  0 1.574 

Martie 180 344 485 100 0 100 100 1.309 

Aprilie 180 342 485 50 50   1.107 

Mai 180 424 485 50 0 60 0 1.199 

Iunie 180 200 490 500 0 100 100 1.570 

Iulie 180 215 490     885 

August 180 190 490     860 

Septembrie 180 210 490 50  50  980 

Octombrie 180 250 490 100 50  100 1.170 

Noiembrie 180 260 490 50  60  1.040 

Decembrie 180 280 490 50 50 50 100 1.200 

Total 
Cheltuieli 

2.136 3.414 5.855 2.950 200 520 500 15.575 
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 Având în vedere cele arătate, considerăm că serviciul social Centrul 
Comunitar „Speranţă în Viitor” are posibilităţi reale de susţinere şi dezvoltare. Se 
impune însă o decizie cu privire la licenţierea serviciului având în vedere că primăria 
Timişoara a prelungit contractul de închiriere pentru imobil cu AFAH. 
 

 
 

  Proiectul Grădiniţa pentru 
copii cu dizabilităţi vizuale asociate 
„Luminiţa”  este realizat în parteneriat 
cu Centrul de resurse şi asistenţă 
educaţională Speranţa Timişoara încă 
din anul 2006 şi are ca beneficiari 20 
copii cu dizabilităţi vizuale asociate, cu 
vârste cuprinse între 1-10 ani, şi 
familiile acestora. Responsabil din 
partea sectorului social este lucrătorul 
social Pavel Cristina. 

 
 Centrul de Consiliere și Informare Pentru Familiile Aflate În 
Dificultate, este un serviciu social, aparținând Arhiepiscopiei Timișoarei. Centrul a 
fost înființat în anul 2008, când a devenit un serviciu social acreditat. 
  Scopul Centrului de Consiliere este sprijinirea persoanelor aflate în 
dificultate, în procesul de reintegrare socio-profesională, prevenirea sau limitarea 
unor situații de dificultate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială.  
 Centrul își desfășoară activitatea la sediul Arhiepiscopiei Timișoarei, având 
birouri situate la mansardă și un spațiu destinat întâlnirilor cu beneficiarii, la parterul 
centrului eparhial.   
 Beneficiarii centrului sunt persoane sau familii, cu situație socio-economică 
sau medicală precară și care au domiciliul sau reședința în județul Timiș. 
 Nevoile de asistență ale beneficiarilor din grupul țintă sunt variate și în 
raport de contextul personal al fiecărei persoane asistate în parte. Beneficiarilor li se 
acordă servicii de asistență socială, care constau în activități de identificare a 
nevoilor sociale, individuale și familiale, activități de informare despre drepturi și 
obligații, măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de 
criză, măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate, activități și 
servicii de consiliere psihologică, servicii de orientare profesională, referirea către 
alte instituții care oferă servicii de asistență socială corespunzătoare nevoilor sociale 
ale persoanelor din grupul țintă. 
 În anul 2015 s-au făcut demersuri pentru obținerea licențierii serviciului 
social, în baza Legii 197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 
sociale, iar cererea împreună cu celelalte documente solicitate, au fost depuse la 
Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru a fi 
evaluate în vederea obținerii licențierii serviciului. 
 Activitățile de asistență socială desfășurate în cadrul Centrului pe anul 
2015, au fost acordate unui număr de 140 de persoane, respectiv 80 de familii. 
Aceste persoane au devenit beneficiarii centrului, în urma solicitărilor venite din 
partea lor și  prin intermediul parohiilor ortodoxe, din cadrul Arhiepiscopiei 
Timișoarei. Toți beneficiarii au fost evaluați de asistentul social, prin vizitele realizate  
la domiciliul acestora. Prin menținerea legăturilor dintre personalul centrului și preoții 
din parohii, beneficiarii au fost monitorizați permanent, în vederea rezolvării situațiilor 
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de dificultate, cu care aceștia se confruntă. De asemenea beneficiarilor li s-au 
acordat servicii de consiliere psihologică și consiliere religoasă.  
 Centrul de Consiliere Și Informare Pentru Familiile Aflate În Dificultate a   
acordat în anul 2015, ajutoare materiale tuturor persoanelor beneficiare. Aceste 
ajutoare au constat în alimente, oferite prin Programul Masa Bucuriei din cadrul 
Arhiepiscopiei Timișoarei. Săptămânal personalul centrului a distribuit alimente prin 
rotație beneficiarilor, pentru a putea cuprinde un număr cât mai mare de persoane, 
care au o situație economică materială precară. 
 Un număr de 31 de familii au fost sprijinite prin acordarea de ajutoare 
financiare, pentru plata unor facturi restante sau pentru alte datorii pe care aceștia 
le-au dobândit în timp, ca rezultat al situațiilor financiare și materiale precare. Suma 
totală a acestor ajutoare este în valoare de 22.545 lei.   
 Prin colaborarea dintre Centrul de Consiliere și Informare Pentru Familiile 
Aflate În Dificultate și Parohia Ortodoxă Română Viile Fabric, au fost organizate 
două expoziții cu vânzare de obiecte decorative specifice Crăciunului. Expozițiile au 
avut loc la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Parohia Viile Fabric Timișoara, 
în data de 13 decembrie și 20 decembrie. Obiectele decorative au fost confecționate 
de copiii de la atelierele de creație, organizate de parohie,  coordonate de  diaconul 
Florin Băran. Proiectele realizate au fost inițiate și coordonate de asistentului social 
al Centrului de Consiliere și Informare pentru Familiile Aflate în Dificultate. Cu banii 
strânși în urma expozițiilor, s-au cumpărat alimente și dulciuri pentru copiii săraci din 
parohie, care sunt și beneficiarii Centrului de Consiliere și Informare Pentru Familiile 
Aflate În Dificultate.  
 
  Casa Milostivirii este locul în care sunt asistaţi preoţii pensionari fără 
aparţinători şi care nu se pot îngrijii singuri, conform hotărârii sinodale. Fiind situată 
în Timişoara, P-ţa Crucii nr.8, poate asigura acces la servicii medicale absolut 
necesare prin grija constantǎ a coordonatorului, d-na Minerva Campean. 
 

Arhiepiscopia Timisoarei în calitate de partener alături de Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia a derulat proiectul „REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE 
EDUCAŢIONALE”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013/ 
POSDRU/91/2.2/S/61137. La sfarsitul anului 2015, se incheie primul an de 
sustenabilitate, din cei trei obligatorii, asumati prin contractual de finantare. 

 
 

De-a lungul anului 2015, prevenirea şi 
reducerea abandonului si eşecului 
şcolar, creşterea performanţelor 
elevilor aflaţi în situaţii de risc, au fost 
scopul actiunilor Sectorului Social 
Filantropic si Misionar. Fiecare 
beneficiar are o istorie si o 
problematica personală şi socială 
legată de modul cum se aplică 
diferenţiat principiul dezvoltării. Esecul 
scolar si abandonul este produsul mai 
multor factori 

cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie socială, psihologică şi pedagogică 
care determină la rândul ei mai multe consecinţe imediate dar şi de durata. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 Reducerea fenomenului de abandon şcolar şi creşterea performanţelor 
şcolare pentru elevii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar din regiunile 
Centru şi Vest;  

 Creşterea implicării comunităţii în procesul de reducere a fenomenului de 
abandon şcolar ;  

 Creşterea pregătirii profesionale a personalului care lucrează cu copii aflaţi în 

 risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii(educatori,animatori socioeducativi). 
 
În regiunea de Vest, în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, Serviciul Social 

Filantropic și Misionar, funcționeazǎ cinci Centre de zi pentru copii : 
Timișoara - Centrul de zi pentru copii  Antimis  
Lugoj - Centrul de zi pentru copii Sfântul Nicolae  
Fǎget - Centrul de zi pentru copii Patriarh Miron Cristea  
Deta - Centrul de zi pentru copii  Sfântul losif cel Nou de la Partoş  
Sânnicolau Mare - Centrul de zi pentru copii Sfânta Maria     

 
Activitatea Centrelor de zi s-a desfasurat in conformitate cu Ordinul nr.24 din 

4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de 
zi, in luna noiembrie a anului curent fiind transmise catre Ministerul 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, dosarele de licentiere a 
acestor servicii. 

 
Servicii oferite în cadrul Centrelor de zi: 

 

 Servicii de oferire a hranei - zilnic este oferită o masă caldă de prânz  

 Servicii educative - zilnic se acorda  minim 2 ore sprijin în efectuarea temelor  

 Servicii recreative şi de socializare  - zilnic copiii participă la activităţi de 
pregătire pentru integrarea în societate, însuşirea unor reguli de comportare 
civilizată şi bune maniere.  

 Servicii de orientare şcolară şi profesională - activităţi în vederea efectuării 
unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste prin însuşirea unui 
ansamblu de cunoştinţe, formarea de abilităţi şi deprinderi, formarea unei 
atitudini pozitive faţă de muncă. 

 Servicii de consiliere psihologică pentru copii- activităţi de consiliere a cu 
scopul îmbunătăţirii situaţiei psihice a acestuia, a tonusului emoţional şi 
afectiv. 

 Consiliere şi sprijin pentru părinţi - activităţi de sprijinire a familiei prin 
consiliere parentală, informare, medierea relaţiilor in familie, dar și în 
comunitate. 

 
Rezultate  
 
În anul 2015, un număr de 164 copii au beneficiat de servicii cu scopul prevenirii 

eșecului și abandonului școlar, promovabilitatea în anul școlar 2014-2015 fiind de 
100%. Dintre aceștia, 59 și-au menținut rezultatele școlare și 31 au înregistrat o 
creștere a mediilor față de anul școlar precedent. Pe parcursul anului au existat 39 
de intrări și ieșiri. Acesata fluctuatie s-a datorat indeplinirii obiectivelor, iar toti copiii 
care au iesit se afla in sistemul de invatamant si au depasit etapa de risc a 
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abandonului scolar. Toți părinții/reprezentanții legali ai copiilor au beneficiat de 
servicii de consiliere psihologică și socială, având ca bază de discuții aspecte legate 
de îmbunătățirea relatiilor intrafamiliale, depasirea dificultatilor materiale, importanța 
susținerii propriului copil în procesul educațional și de integrare socială.   

 
Progresele socio-educationale monitorizate la beneficiarii centrelor de zi: 
Progrese inexistente:    0  
Progrese în mică măsură: 22                                     
Progrese moderate: 59 
Progrese mari: 31 
Progrese excelente, beneficiarul nu mai are nevoie de servicii:13      

 
Cateva din evenimentele importante derulate în anul 2015 au fost: 
 
Ziua Internationala a Copilului  
În colaborare cu Parohia Bichigi Centrul de zi pentru copii din Faget a organizat o 
excursie la Timișoara cu ocazia Zilei Copilului unde au fost vizitate: Grădina 
Zoologică, Parcul Botanic și Catedrala Mitropolitană. 
„Învaţă să dăruieşti” 
Activitate desfăşurată în colaborare cu Liceul ,,Traian Vuia” Făget în urma căruia 
beneficiarii centrului au colindat elevii liceului iar aceştia au făcut daruri copiilor.  
„Participarea la tradiția colindatului” 
Participarea la Festivalul Național de colinde și obiceiuri de Crăciun ,,Colindăm 
Domnului Bunu” precum și la diferite serbări organizate la bisericile din preajma 
Făgetului. 
Excursie la Mănăstirea Sâmbăta de Sus 
Perioada de desfășurare a excursiei:  31 octombrie - 01 noiembrie 2015 
Coordonator excursie: Pr. Cristian Cerbu 
Beneficiari: 25 copii din Centrul de zi pentru copii  „Sf. Nicolae”  Lugoj, vârsta 7  - 14  

 

           
 

Campania „Prezent la scoala!” 
 

Campanie de strângere de rechizite  pentru copiii cu risc de abandon si esec 
şcolar din cauza imposibilităţii de a achiziţiona  minimului de rechizite necesar la 
începutul anului şcolar. 

Scopul campaniei - sensibilizarea membrilor comunităţii cu privire la nevoile 
celor din jur, prin dezvoltarea spiritului civic şi a responsabilităţii sociale, 
concentrându-ne pe susţinerea educaţiei copiilor. 
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Perioada de desfasurare a campaniei  01 august- 12 septembrie 2015 
Coordonator campanie: Pr. Cristian Feraru 
Beneficiari: 25 copii din Centrul Educational „ANTIMIS” Timisoara, varsta 7  - 14 ani 
 

  
 

  
 
Bugetul alocat în 2015 pentru funcționarea centrelor a fost de 336.469 lei, 

acesta reprezentând finanțare proprie, dar si cofinantare de la Consiliile Locale din 
localitatile Timisoara, Lugoj si Deta, in total 60.620 lei (18% din total cheltuieli) . 

 

    
 

Proiectul „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale  ortodoxe 
în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhieipiscopiei 
Alba Iuliei”, Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/6/62129, derulat în parteneriat de 
Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Devei şi Hunedoarei şi 
Asociaţia Filantropia Alba Iulia. Proiectul „Implicarea clerului şi a membrilor 
comunităţilor parohiale  ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul 
Mitropoliei Banatului şi Arhieipiscopiei Alba Iuliei” inceput la 03 ianuarie 2011, având 
drept obiectiv general facilitarea integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile 
pe piaţa muncii, prin servicii de asistenţă şi dezvoltarea capacităţii comunităţilor 
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parohiale ortodoxe din judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi 
Timiş, a continuat cu perioada de sustenabilitate si in anul 2015. 
Arhiepiscopia Timișoarei, în calitate de partener in cadrul proiectului, și-a asumat 
angajamentele din Planul de sustenabilitate. Îndeplinirea indicatorilor asumați, 
contribuția financiară și profesionalismul resurselor umane implicate in 
managementul judetean, respectiv al Centrului de Incluziune Sociala infiintat, 
confirmă și argumentează sustenabilitatea proiectului pentru perioada 2013 – 2015. 
În anul 2015 au fost consiliate 25 persoane aflate în baza de date a proiectului, 
aparținând diverselor grupuri vulnearbile : familii monoparentale, familii cu mai mult 
de 2 copii, persoane fara loc de munca, sau persoane cu venituri reduse pentru a 
participa la programe  oferite de reteaua de servicii sociale a Arhiepiscopiei 
Timisoarei si ONG-urile colaboaratoare. Au beneficiat de consiliere sociala si suport 
pentru depasirea dificultatilor sociale si material, au fost applicate chestionare locale 
pentru a afla care sunt nevoile cu privire la servicii suport pentru comunitate. 
Datorită implicării clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale  ortodoxe, care au 
facilitat accesul in mediul rural al expertilor proiectului și au pus la dispoziție spații și 
logista necesara, cu scopul de le facilita procesul de incluziune socială și accesul pe 
piața muncii a familiilor lor, s-au realizat urmatoarele: 
- suport pentru infiintarea si dezvoltarea Asociatiei  pentru Dezvoltare Rurala 
IARCURI Cornesti 
- semnarea unui parteneriat si sustinerea Asociatiei Enable Timisoara in accesarea 
de fonduri europene , contract nr. POSDRU/173/6.1/S/147641 
- suport pentru infiintarea si dezvoltarea Asociatiei  Sara Timisoara 
 

2. Programul de ajutor pentru săraci;  
Cantina socială a parohiei ortodoxe Timişoara Iosefin funcţionează din 2001 şi 

are ca beneficiari 45 de vârstnici de douǎ ori pe săptămână. Este coordonată de 
preotul paroh Ionel Popescu. 
 

Cantina socială a parohiei 
ortodoxe Săcălaz, are 35 de 
beneficiari pe săptămână şi 
este coordonată de preot Toma 
Petru. Cantina socială a 
parohiei ortodoxe „Pogorârea 
Sfântului Duh” Lugoj, are 43 de 
beneficiari săptămânal şi este 
coordonată de preot Caius 
Capotescu.  

 

 

         Prin grija Patriarhiei Ortodoxe Române si anul acesta a continuat programul 
Masa Bucuriei care în cadrul Arhiepiscopiei Timișoara s-a concretizat prin acordarea 
de alimente în sumă de 133.944 lei ce au fost donate către beneficiarii sectorului 
social. 

3. Programul de ajutor şi asistenţă religioasă pentru persoane cu 
dizabilităţi, din spitale, penitenciar, armată şi servicii rezidenţiale 
pentru vârstnici.  
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Așezământul Pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Nicolae” este un serviciu 
social de tip rezidențial, care aparține Arhiepiscopiei Timişoarei. A fot înființat în anul 
2008, când a fost şi acreditat.  

În anul 2015 s-au făcut demersuri pentru obținerea licențierii serviciului social, 
în baza Legii 197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, iar 
cererea împreună cu celelalte documente solicitate, au fost depuse la Ministerul 
Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru a fi evaluate în 
vederea obținerii licențierii serviciului. 

Sediul administrativ al Aşezământului Sfântul Nicolae se află la adresa 
Arhiepiscopiei Timişoarei pe Bd. C.D.Loga nr 7, iar serviciului rezidențial se aflǎ în 
localitatea Checea din judeţul Timiş. 

 

  
 

Scopul serviciului rezidenţial este protejarea într-un mediu securizant a 
vârstnicului şi asigurarea de servicii sociale de calitate, în vederea asigurării unui 
mediu de viață confortabil, care să crească speranţa de viaţă a persoanelor 
vârstnice. 

Organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale oferite 
beneficiarilor din cadrul Aşezământului se realizează de către sectorul social 
filantropic şi misionar din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei, iar responsabilul şi 
administratorul Aşezâmântului este Pǎrintele Gheorghe Cucu, preot paroh la biserica 
din localitatea Checea, care de la inaugurarea Aṣezǎmântului şi pânǎ în prezent s-a 
implicat în toate serviciile, contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a fiecărui 
vârstnic.  

Personalul este calificat și format din: coordonator serviciu, administrator, 
asistent social, psiholog, medic, preot, 2 ingrijitori pentru vârstnici, un bucǎtar, care 
împreunǎ contribuie la dezvoltarea socialǎ, medicalǎ și afectivă a beneficiarilor.  

Referirea cazurilor către serviciul rezidenţial, s-a realizat prin sesizări de la 
instituţii ale statului, de la organizaţii nonguvernamentale, de la parohii şi instituţii de 
cult din Timişoara, sau prin solicitări directe din partea persoanelor vârstnice. 

La intrarea în serviciul rezidenţial, echipa de specialişti din cadrul sectorului 
social al Arhiepiscopiei Timişoarei, stabileşte gradul de dificultate al fiecărui  vârstnic 
după o evaluare inițială, apoi sunt întocmite documentele necesare luării în evidenţă 
precum şi  fişa geriatrică, documente medicale, plan de intervenţie şi monitorizare 
etc.  

Beneficiarilor le-au fost aduse la cunoștințǎ, întreg procesul de asistențǎ pe 
baza ghidului beneficiarului și al regulamentului de organizare și funcționare, iar 
procesul de asistență  în cadrul Așezǎmântului, respectiv protejarea într-un mediu 
securizant, se finalizeazǎ la cererea beneficiarului, la expirarea contractului de 
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asistare, dacǎ acesta nu a mai fost prelungit, sau din alte motive menționate în 
contractul de servicii.  

 Ȋn situaţia în care beneficiarii nu au venituri şi nu pot contribui  la plata 
serviciilor sociale, sau nu au aparţinători, sunt trataţi în mod echitabil fără nicio formă 
de discriminare. 

Ȋn anul 2015 Aṣezǎmântul Sfântul Nicolae, a gǎzduit un numǎr de 9  
beneficiari cu vârste cuprinse între 65-90 de ani. 

Așezǎmântul Sfântul Nicolae, oferǎ beneficiarilor servicii de cazare, servirea a 
3 mese pe zi ṣi gustǎri între mese, servicii de socializare, de petrecere a timpului 
liber, activitǎți recreative, servicii medicale, consiliere psihologicǎ, îndrumare 
spiritualǎ, sprijinǎ organizarea ṣi faciliteazǎ participarea beneficiarilor la programe ṣi 
tratamente pentru vârstnici oferite de către comunitate. 

Pe tot parcursul anului, beneficiarii au participat la activităţi recreative şi de 
socializare, care i-a ajutat la reducerea  nivelului de stres şi la menţinerea echilibrului 
psihic şi fizic necesar, iar cei care nu au probleme grave de sănătate au realizat 
activităţi de grădinărit, gospodăreşti, lucru de mână şi au participat la programele 
bisericeşti în zilele de duminică şi în cele de sărbători religioase.   

Vârstnicii care au aparținǎtori au fost ajutați să dezvolte relaţii bune cu familia 
sau cu alte persoane importante pentru ei, iar cei fǎrǎ aparținǎtori au fost sprijiniți sǎ 
construiască relații pozitive cu beneficiarii din Așezǎmânt şi cu personalul implicat în 
derularea planului de asistenţă şi îngrijire. 

Beneficiarii dependenți de asistență și îngrijire, sunt sprijiniți de personalul 
calificat, pentru urmarea tratamentului medicamentos, efectuarea igienei corporale, 
servirea mesei etc.  

Pentru îngrijirea stǎrii de sǎnǎtate a vârstnicilor, medicul de familie pe tot 
parcursul anului a efectuat, vizite la Aṣezǎmântul Sfântul Nicolae, atât programate 
cât și la cerere și fiecare vârstnic a beneficiat de consultații, iar la nevoie de 
tratamente medicale. 

Serviciile de consiliere psihologică şi spirituală, au fost realizate la cerere sau  
la îndrumarea personalului specializat, având ca scop menţinerea stării de sănătate 
psihică a fiecărui vârstnic. 

Activitatea de consiliere s-a desfăşurat individual şi/sau în grup într-un spaţiu 
special amenajat şi securizant pentru beneficiar. 

Ȋncǎ de la inaugurarea serviciului rezidenţial și pânǎ în prezent, Așezǎmântul 
Sfântul Nicolae a fost mediatizat atât în presǎ cât și pe canale de televiziune, prin 
intermediul cǎrora a fost prezentatǎ calitatea serviciilor și dorința de dezvoltare 
continuǎ prin creşterea   numǎrului de beneficiari și a condițiilor de viațǎ a 
persoanelor vârstnice. 
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Cu ocazia mărțișorului, vârstnicele au fost vizitate de copiii din parohia Sfântul 
Nicolae Timișoara Nord, primind din partea acestora daruri confecționate manual, la 
atelierele de creație organizate de parohie. Aceeași copiii din cadrul aceleași parohii,  
au bucurat inimile vârstnicelor, colindănd și vestind Nașterea Domnului și aducănd  
daruri confecționate de ei la atelierele organizate de parohie.  

Prin colaborarea dintre Arhiepiscopia Timișoarei și SC Activi Pentru Oameni, 
privind efectuarea de acțiuni de voluntariat, Așezământul a fost vizitat timp de trei 
zile consecutiv, de personalul și voluntarii din cadrul proiectului Activi pentru 
Oameni.  

Acest proiect a avut ca scop, integrarea seniorilor în comunitate și valorizarea 
acestora. Voluntarii au fost persoane vârstnice cu dragoste de Dumnezeu și de 
aproapele nostru, care au petrecut timp de câteva ore alături de beneficiarii 
Așezământului.  

 

     
 
Pentru înbunătăţirea condiţiilor de viaţă a vârstnicilor şi mǎrirea capacităţii de 
asistare s-a început un nou complex de servicii cu o capacitate de 50 de paturi. 
Nădăjduim cǎ la sfârșitul anului 2015 să fie finalizat atât ca infrastructurǎ cât și ca 
dotǎri.  
 

   
 

Așezământul Sfântul Nicolae a avut ca surse de finanțare pe anul 2015 din 
contribuții ale beneficiarilor, suma de 82 878 lei și din fonduri proprii 81 348 lei.  
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Comunitatea persoanelor deficiente 
de auz şi vorbire funcţionează 
începând cu anul 2002 şi se află în 
grija preotului Eugen Bendariu care 
oficiază slujbele bisericii în limbaj 
mimico-gestual. Deşi comunitatea 
surzilor nu cuprinde un număr foarte 
mare de credincioşi, se poate 
menţiona că în fiecare duminică 
numărul credincioşilor care participă la 
Sf. Liturghie oscilează între 50 şi 100 
de persoane. 

Prin grija parohiei Iosefin începând din 2013 au ca loc de slujire şi activităţi 
spaţiul situat la demisolul bisericii special amenajat. 

 
Asistenţa religioasă in Penitenciarul din Timişoara în anul 2015 a fost 

asigurată de preotul Marius Ursu pan ain luna august iar apoi de preotul Dan care s-
a transferat de la penitenciarul din Miercurea Ciuc. cu tot cu post. 
   
 În cadrul armatei prin înfiinţarea Unităţii Militare Brigada 18 Infanterie 
Banat cu sediul în Chişoda, începând cu 2 noiembrie 2009 a debutat activitatea 
specifică misiunii pentru preotul capelan Bogdan Radu.  
 

I. Activitate misionar-pastorală 
- a desfășurat activitate de consiliere spirituală personală, cu cadrele 
Comandamentului Brigăzii 18 Infanterie; 
- a ținut prelegeri religios- morale, săptămânal, în fiecare zi de vineri la Ședința de 
pregătire și prelucrare a ordinelor, în fața întregului personal al comandamentului; 
- în unele duminici și sărbători am ținut omilii la Biserica Militară; 
- a efectuat vizite pastorale la familiile cadrelor militare, cu ocazia oficierii Sfeștaniei 
sau a Parastasului, prilej cu care, de fiecare dată, am rostit un scurt cuvânt de 
învățătură. 
 

II. Activitate liturgică 
II.1. Activitatea liturgică la Biserica militară cu hramul Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, din Piața 700 Timișoara: 

1) Sfânta Liturghie  
- a oficiat Sfânta Liturghie atât în zilele de duminică, cât și în zilele de sărbătoare de 
peste săptămână, precum și în zilele de miercuri și vineri a fiecărei săptămâni, atât 
singur, cât și împreună cu preoții slujitori ai Parohiei Timișoara Cetate; 

2) Sfintele Taine  
- în perioada sus-amintită am slujit la Taina Sfântului Maslu, în fiecare zi de marți; 
- de asemenea, am săvârșit Taina Botezului pentru copiii cadrelor militare, precum și 
Taina Cununiei, tot pentru cadrele militare; 
3) Ierurgii  
- a oficiat slujba Sfeștaniei, cea a Mormântării și a Parastasului; 
- în perioada Bobotezei am binecuvântat cazărmile unităților militare subordonate 
Brigăzii 18 Infanterie „Banat”; 
4) Laudele 
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De asemenea, în ajunul sărbătorilor am slujit atât la Vecernia cu Litie, cât și la 
Utrenia sărbătorii respective, precum și în zilele în care asigur asistența religioasă în 
Biserica Militară (când nu sunt de serviciu colegii preoți de la Parohia Timișoara 
Cetate, care slujesc tot în Biserica Militară). 
 

 
 

II.2 Am oficiat serviciul religios singur 
sau împreună cu ierarhul locului și cu 
preoți de la catedrala mitropolitană, cu 
ocazia Ceremonialelor militare și 
religioase organizate cu prilejul Zilei 
Unirii Principatelor (24 ianuarie), Ziua 
Forțelor Terestre (23 aprilie), Ziua 
Veteranilor (29 aprilie), Ziua 
Independenței (9 mai), Înălțarea 
Domnului/Ziua 

eroilor (21 mai), Ziua Drapelului Național (26 iunie), Ziua Imnului Național (29 iulie), 
Ziua Timișoarei (3 august), Ziua Crucii pe Muntele Mic (14 septembrie), Hramul 
Catedralei Mitropolitane din Timișoara (15 septembrie), Comemorarea eroilor de la 
Păuliș (20 septembrie), Comemorarea eroului slt. (p.m.) Ioan GROSARU, în 
cazarma Batalionului 32 Infanterie „Mirecea cel Bătrân” (21 septembrie), 
Binecuvântarea Drapelului purtat de membrii ștafetei „INVICTUS”, Ziua Armatei (25 
octombrie), Ziua veteranilor din teatrele de operații (11 noiembrie), Ziua Națională a 
României (1 decembrie), sfințirea Troiței din cadrul cazărmii Batalionului 26 vântători 
de munte din Brad (15 decembrie). 
 

III. Activitate administrativ-edilitară 
Pe parcursul lunilor august și septembrie a contribuit la amenajarea unei 

capele în curtea Spitalului Militar din Timișoara, dintr-o fostă centrală termică 
dezafectată, care a necesitat reparații în proporții de 70%. 
 

IV. Alte tipuri de activități 
- în cursul lunii mai a participat la convocarea anuală a preoților militari din Statul 
Major al Forțelor Terestre, organizată la Buzău, în cadrul căreia am prezentat o 
comunicare stiințifică referitoare la personalitatea Episcopului Militar Partenie 
Ciopron, publicată în revista eparhiei Buzăului și Vrancei, precum și un interviu 
postului de televiziune Trinitas; 
- înainte de fiecare sărbătoare creștină rostesc un cuvânt de învățătură cu privire la 
semnificația sărbătorii respective, în cadrul emisiunii radio, cu caracter militar, Uniți 
sub tricolor, la Radio Timișoara; 
- programul zilnic al preotului militar este de la ora 08:00- 16:00; 
- în afara programului liturgic și cel de asistență religioasă, în timpul programului 
zilnic de lucru desfășor activitate de studiu, în vedrea formării personale; 
- de asemenea, a acordat asistență religioasă și în unitățile aparținătoare MAI, atunci 
când a fost solicitat, deoarece este singurul preot militar din garnizoană; 
- am participat la mai multe simpozioane teologice naționale și internaționale, 
publicând comunicările susținute în volum, precum și alte studii în revistele de 
specialitate. 
 

 



 

 

 20 

V. Activități de asistență religioasă în unități medicale aparținând MApN 
- a spovedit și am împărtășit bolnavii internați în Spitalul Militar din Timișoara ori de 
câte ori am fost solicitat; 
 

VI. Relația cu autoritățile ecleziale locale 
- relația cu autoritățile ecleziale locale este foarte bună, motiv pentru care am 
participat la mai multe Liturghii Arhierești, precum și la alte activități organizate de 
Arhiepiscopia Timișoarei, având totodată susținerea Centrului Eparhial în derularea 
anumitor activități organizate de Brigada 18 Infanterie „Banat”. 
 

VII. Relația cu comandamentul Brigăzii 18 
Menționez că relația cu personalul comandamentului Brigăzii 18 Infanterie, în frunte 
cu Comandantul Brigăzii, cât și cu cadrele militare de la unităților subordonate, este 
una foarte bună, motiv pentru care acordarea asistenței religioase se poate 
desfășura în condițiile cele mai bune. 
 
 

 
 
 

Asistenţa religioasă în spitale.  
 

În anul 2015 asistenţa religioasă 
acordată de către preoţii, Dan Cosmin, 
Neaga Bogdan,  Cojocaru Vasile, 
Cornel Teaha, Silviu Damşe, Dumitru 
Moşoarcă, Constantin Diboş, Yisu 
Nicolae şi Filip Mihai la spitalele din 
Timişoara s-a desfăşurat în condiţii 
bune. Slujbele religioase s-au oficiat  
corespunzător şi a fost stabilit un 
program de vizite la bolnavi pe care 
preoţii în general l-au respectat. 
Centrul eparhial a înființat în 2013 
parohia Sf. Cosma și Damian care 
cuprinde și bolnavii de la Spitalul 
Județean Timiș. La maternitatea 
Odobescu a fost numit preotul 
Oliviu...fiind transferat de la parohia 
Şipet. 

Centrul de îngrijire şi asistenţă Găvojdia are ca slujitor pe preotul Radu 
Pamfil şi deţine o biserică sfinţită în 2007. Și anul acesta prin eforturi proprii s-a 
continuat susţinerea a două posturi de preoţi la spitalele de psihiatrie din Jebel şi 
Gătaia în persoana preoţilor misionari Ioan Cheregi şi Matei Codruţ. Cel din urmă îşi 
desfăşoară activitatea sub coordonarea preotului Iulian Popa ce deţine funcţia de 
paroh la parohia Gătaia Colonie şi mai înainte a fost preot misionar în același loc. 
 
 Activitatea religioasă din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru  
vârstnici Ciacova în 2015 a fost asigurată în continuare de preotul Gheorghe Florea 
care a reuşit o bună integrare în structura şi specificul Aşezământului.  
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II) Asociaţiile de caritate  
Pe lângă activităţile desfăşurate prin sectorul de asistenţă socială, anul acesta 

au activat corespunzător şi asociaţiile care sunt coordonate de Biserică. 
 
1. Fundaţia Filantropia Timişoara, înfiinţată în ianuarie 2006, sub patronajul 

Mitropoliei Banatului, este o fundaţie creștină de dezvoltare comunitară, de caritate, 
non-guvernamentală fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional, care 
implementează programe sociale, filantropice, culturale, educaţionale şi civice. 
Fundaţia este constituită pe o perioadă nedeterminată şi are sediul în Municipiul 
Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 7.  

Misiunea fundaţiei este să dezvolte sistemul de caritate, în spirit creştin 
umanitar, în  comunităţile din judeţul Timiş. 

Scopul fundaţiei este de a oferi servicii comunitare - sociale, culturale și 
educaționale, în spirit creştin, contribuind la rezolvarea problemelor comunităţilor. 
          În cursul anului 2015, proiectele implementate au continuat opera socială a 
Fundaţiei Filantropia Timişoara, prin sprijinirea unor persoane cu nevoi sociale, a 
unor familii aflate în dificultate sau grupuri sociale dezavantajate din punct de vedere 
economico-social: 

- vârstnici aflaţi în dificultate; 
- familii monoparentale aflate în situaţii de risc social; 
- familii cu mai mult de doi copii ṣi cu venituri mici; 
- persoane cu dizabilități; 
- persoane fără venituri și persoane fără adăpost; 
- persoane afectate de boli care le influenţează viaţa socială şi profesională. 

 
Din punct de vedere organizaţional, structura de personal corespunde din 

punct de vedere al calificării cu activităţile derulate: 2 persoane angajate, absolvente 
de studii superioare, la care se adaugă 1 preot și 1 psiholog, care îşi desfăşoară 
activitatea în mod voluntar și 1 contabil, precum şi 8 voluntari. 

În prezent, în cadrul Fundaţiei Filantropia Timişoara funcţionează următoarele 
servicii sociale: 

            
a. Serviciul de Îngrijire a Vârstnicului  la Domiciliu (CIVICA) 

 
Serviciul de Îngrijire a Vârstnicului la Domiciliu, dezvoltat în anul 2006 de 

Fundaţia Filantropia Timişoara și acreditat în anul 2008, este un proiect care se 
adresează persoanelor vârstnice sărace, aflate în nevoie şi la riscul de a fi 
marginalizate social, şi care nu se pot îngriji singure.  

Necesitatea Serviciului de Îngrijirea a Vârstnicului la Domiciliu a pornit de la o 
realitate socială evidentă, nu doar în comunitatea noastră, ci practic în toată ţara - 
numărul mare de persoane vârstnice incapabile să-şi satisfacă trebuinţele primare, 
fie datorită situaţiei medicale, fie datorită situaţiei materiale, fie datorită singurătăţii. 

Majoritatea persoanele de vârsta a treia se confruntă cu grave probleme 
medicale şi sociale, sunt afectaţi de excluziune socială, sunt abandonaţi de familie. 
Plecând de la acest considerent, asistenţa acordată vârstnicilor în cadrul Serviciului 
este nediscriminativă. Fiind o insituţie fondată de către Arhiepiscopia Timişoarei, 
Fundaţia Filantropia Timişoara şi-a definit clar acordarea de asistenţă către cei în 
nevoie pe principii ecumenice şi total nediscriminative. Activitatea serviciului este 
ghidată de valorile dragostei faţă de semenii aflaţi în suferinţă, implicării sociale şi 
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devotamentului faţă de profesie, având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
acordarea de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice cu nevoi de recuperare şi 
fără suport social. 

Acest serviciu a avut pe parcursul anului 2015, un număr de 16 persoane 
beneficiare. S-au acordat servicii de informare şi sprjin pentru obţinerea de facilităţi, 
relaţionarea cu alte organizaţii; consiliere socială, consiliere psihologică şi spirituală, 
sprijin material prin acordarea de produse alimentare, medicamente pentru tratarea 
unor afecţiuni, la recomandarea medicului specialist și produse pentru menținerea 
igienei personale, suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii 
zilnice (efectuare cumpărături, plata facturilor etc.). 

În cazul vârstnicilor marginalizaţi de familii, datorită vârstei înainte şi aflaţi în 
situaţia de a îngriji un vârstnic, s-au purtat discuţii cu membrii famililor, în încercarea 
de a diminua stresul cauzat de această situaţie şi de a preveni noi fenomene de 
marginalizare şi excludere socială. 

Pentru a diminua starea de inutilitate, resimiţită de majoritatea vârstnicilor şi 
stresul celor aflaţi în situaţia de a îngrji un vârstnic, s-au întreprins activităţi de 
consiliere, în încercarea de a acorda suport emoţional; de asemenea, s-a încercat 
medierea relaţiilor familiale, evaluarea climatului familial, cu scopul de a îmbunătăţi 
comunicarea şi interrelaţionarea membrilor familiei cu persoanele vârstnice. 

 

 

Pentru a preveni înşelăciunile şi 
abuzurile din partea unor terţe 
persoane, în special, în cazul 
vârstncilor fără aparţinători legali, s-au 
acordat servicii de informare cu privire 
la drepturile lor, în vederea reducerii 
numărului vârstnicilor căzuţi pradă 
înşelăciunior unor persoane rău-
voitoare. 

 
Prin aceste demersuri s-a reuşit: 
- asigurarea trebuinţelor materiale; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi mărirea speranţei de viaţă; 
- creşterea calităţii vieţii; 
- îmbunătăţirea nivelului de informare asupra drepturilor şi cu privire la 

serviciile  
  oferite de organizaţiile şi instituţiile  specializate; 
- îmbunătăţirea şi medierea relatiilor intrafamiliale; 
- prevenirea degradării fizice. 
 
Obiective pentru anul 2016: 

- Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, care se confruntă cu 
probleme sociale şi medicale;  

- Creșterea numărului de persoane îngrijite la domiciliu, scăderea numărului de 
persoane îngrijite în instituții. 

- Asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu de calitate prin respectarea 
standardelor de calitate. 

- Recrutarea de voluntari care să activeze ȋn cadrul serviciului. 
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b. Centrul de Informare, Sprijin şi Consiliere pentru Persoanele aflate în 
Dificultate (CISCPAD) 
Serviciul a fost înfiinţat şi acreditat pe parcursul anului 2012, cu scopul 

sprijinirii persoanelor aflate în situații de dificultate sau de excluziune socială, ȋn 
procesul de reintegrare socio-profesională, prevenirii și/sau limitării unor situații de 
dificultate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială.  

Necesitatea Centrului de Informare, Sprijin şi Consiliere pentru Persoanele 
aflate în Dificultate a pornit de la problemele socio-economice identificate în 
comunitatea locală si are la bază ajutorarea persoanelor aflate în situații de 
dificultate sau de excluziune socială din municipiul Timișoara. 

Centrul de Informare, Sprijin și Consiliere pentru Persoanele aflate ȋn 
Dificultate este organizat ca serviciu acordat în comunitate şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile. 

Serviciile oferite în cadrul Centrului de Informare, Sprijin și Consiliere pentru 
Persoanele aflate ȋn Dificultate sunt disponibile pentru orice persoană de gen feminin 
sau masculin care se află ȋn dificultate, indiferent de etnie, religie, apartenenţă 
politică, stare materială, vârstă, orientare sexuală.  

În cursul anului 2015, acest serviciu a avut un numar de 30 de familii 
beneficiare din Timişoara: persoane singure, sărace şi aflate la riscul de a fi 
marginalizate social; persoane fără adăpost care trăiesc în stradă; persoane care nu 
realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai 
decent de viață; condiții precare de locuit; persoane fără documente de identitate; 
familii monoparentale; familii cu mulți copii care au venituri insuficiente, familii în risc 
de dezintegrare. 

S-au acordat servicii în concordanţă cu nevoile identificate: 
- servicii de evaluare şi informare privind drepturile sociale, prevenirea şi 

combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de 
excluziune socială, precum şi măsuri de sprijin în vederea facilitării 
integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale; 

-  consiliere psihologică; 
-  consiliere socio-profesională; 
-  consiliere spirituală/religioasă; 
-  însoțire sau acompaniere, în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale; 
-  procurare acte de identitate;  
-  sprijin financiar (susţinerea şi ajutorarea unor elevi defavorizaţi, prin 

asigurarea mesei zilnice, urmare protocolului de colaborare încheiat cu Colegiul 
Tehnic „Henri Coandă” Timişoara; cazurile medicale cu situații sociale dificile au 
beneficiat de sprijin financiar pentru intervențiile chirurgicale; sprijin financiar pentru 
asigurarea unor medicamente şi cheltuieli de transport, precum şi a unor cheltuieli 
de intreţinere. 

- referirea către alte insituţii ce oferă servicii de asistenţă socială etc. 
Prin parteneriatul încheiat între Arhiepiscopia Timişoarei şi Fundaţia 

Filantropia Timişoara, persoanele şi familiile din cadrul serviciului CISCPAD au 
beneficiat în anul 2015 și de ajutoare materiale constând în alimente. Alimentele au 
fost distribuite săptămânal prin proiectul „Masa Bucuriei”, derulat prin colaborarea 
dintre compania Selgros Cash&Carry Timişoara şi Arhiepiscopia Timişoarei. 
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Obiective pentru anul 2016: 

 Indentificarea familiilor şi persoanelor aflate în situaţii economico-sociale 
deosebite; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate ȋn dificultate; 

 Acordarea de servicii unui număr cât mai mare de  beneficiari; 
Asigurarea de servicii de calitate prin elaborarea şi respectarea 
standardelor de calitate. 

 Încheierea de parteneriate şi protocoale de colaborare cu alte instituţii de 
la nivel local şi judeţean care activează în domeniul protecţiei sociale sau 
au acțiuni în comun, în vederea îmbunatăţiirii serviciilor sociale acordate 
sau în vederea acordării de servicii de care nu dispune acest serviciu. 

 
c. Centrul de Zi pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a 

Persoanelor Traficate (CISEF) 
 

  Serviciul a fost iniţiat şi dezvoltat de Fundaţia Filantropia Timişoara, în prima 
parte a anului 2009, când a devenit şi un serviciu acreditat. Serviciul se adresează 
acelor persoane, care reprezintă o categorie defavorizată pentru care nu există 
servicii adecvate de îngrijire dezvoltate în comunitate. Serviciul este inovator şi cu 
impact în comunitate, în rândul beneficiarilor, familiei şi întregii comunităţi.  

Proiectul a fost  dezvoltat în scopul realizării activităţilor de consiliere şi 
terapie atât la nivel individual, cât şi de grup. De-a lungul timpului, demersurile 
serviciului s-au concentrat pe diversificarea serviciilor acordate.  

Beneficiarii sunt persoane care au statut de victimă a traficului de fiinţe 
umane, indiferent de etnie, religie, apartenenţă politică, stare materială, vârstă, 
orientare sexuală.  

Pe parcursul anului 2015, activitatea serviciului Centrul de Zi pentru 
Integrarea Socială Economică şi Familială a Persoanelor Traficate a fos restrânsă în 
privinţa acordării de servicii de asistenţă directă către beneficiari, dar personalul 
serviciului s-a pregătit continuu, prin participarea la întâlnirile organizate de ANITP 
alături de celelalte ONG-urile și instituții partenere, care au urmărit mediatizarea şi 
implicarea voluntarilor în activitățile de informare, sensibilizare socială și prevenire a 
fenomenului traficului de ființe umane. 

 
d. Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea 

participării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile – 
POSDRU96/6.2/S/61237 
Fundaţia Filantropia Timişoara în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi 

Speranţă, Asociaţia Vasiliada, Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia, Parohia Reformată 
Bistriţa, Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Asociaţia Partida Romilor "PRO-
EUROPA" si Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, în calitate de beneficiar, a 
implementat în perioada septembrie 2010 - august 2013 proiectul “Centrele de 
Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile”.  

Proiectul s-a desfăşurat în 8 regiuni ale ţării şi a urmărit promovarea de 
măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4210 
de persoane (grupuri vulnerabile – persoane cu dizabilităţi, familii monoparentale, 
familii care au mai mult de doi copii, persoane afectate de boli care le influenţează 
viaţa socială şi profesională HIV/SIDA, cancer etc.,  persoane de etnie romă, tineri 
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peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, inclusiv, 
voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială).  
 Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa  Prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea 
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. 

În perioada de sustenabilitate a proiectului, un număr de 30 persoane au 
beneficiat de sprijin în eforturile lor de a-și identifica și clarifica scopurile, în vederea 
alegerii celor mai bune alternative și îmbunătățirii calității vieții, facilitării accesului pe 
piaţa muncii și la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare 
vocaţională,  prin acordarea de servicii de informare și consiliere. 

 
Strângere de fonduri: Campania Donează 2% 
În perioada 15 februarie - 22 mai 2015, Fundaţia Filantropia Timişoara a 

derulat campania de strângere de fonduri „Donează 2%!”. Campania s-a desfăşurat 
în Timişoara şi a avut ca scop informarea tuturor contribuabililor persoane fizice cu 
privire la posibilitatea de a sprijini programele sociale derulate de Fundaţia 
Filantropia Timişoara, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit aferent anului 
2014, potrivit Legii 571/2003, coroborată cu HG 44/2004 privind codul fiscal cu 
normele metodologice de aplicare. Principalul obiectiv al campaniei a fost colectarea 
de fonduri, în vederea sprijinirii persoanelor şi familiilor fără posibilităţi materiale. 
 

 
 
 În perioada 8-11 septembrie 2015 Fundația Filantropia Timișoara a participat 
la cel de-al treilea Simpozion Internaţional "Bune practici privind asistenţa şi 
protecţia victimelor traficului de persoane", organizat la Palermo, Italia, de 
Organizaţia Cooperazione Internationale Sud Sud din Palermo — Italia, în 
parteneriat cu Fundaţia Pro Prietenia Arad, Organizaţia Uniao de Mulheres 
Altemativa e Resposa din Lisabona - Portugalia, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Arad, în calitate de partener asociat, al Agenţiei Naţionale impotriva Traficului de 
Persoane Centrul Regional Timişoara şi al Pointman Leadership Institute, în calitate 
de colaboratori, în cadrul proiectului finanţat de Comisia Europeană "Combat 
Organized Crime's Networks and Expend Countries Ties: Enhancing 
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Horizontal Cooperation Among Italy, Portugal and Rotnania in Human 
Trafficking" prin programul "Prevention of and Fight Against Crime — 
HOME/20121ISEC/AG".  

Proiectul a reunit practicieni din 8 ţări, reprezentanţi ai instituţiilor şi 
organizaţiilor non-guvernamentale precum şi specialişti naţionali şi internaţionali, al 
căror obiect de activitate îl reprezintă prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane şi asistenţa victimelor acestei infracţiuni din ţări sursă, tranzit şi destinaţie 
în vederea creării unor punţi de legătură şi al realizării unui schimb de bune practici, 
prin intermediul experienţei profesionale ale fiecărui participant. 

Participanții au învățat despre experiențele dezvoltate în Italia în domeniul 
confiscării de bunuri ale grupurilor criminale și aplicarea măsurilor prevăzute la art. 7 
( sechestrul și confiscările ) și art. 17 ( despăgubiri pentru victimele traficului de 
persoane) al Directivei UE 36/2011.  

Atelierul de lucru a oferit, de asemenea, posibilitatea participanților de a 
contribui la schimbul de bune practici și măsuri de prevenire, prin desfășurarea de 
activități pe grupuri de lucru pentru a facilita formularea de recomandări utile pentru 
a promova instrumente de cooperare transnaționale și de a consolida domeniul de 
aplicare al confiscărilor și despăgubirea victimelor infracțiunilor în domeniul traficului 
de ființe umane . 

 
Indicatorii financiarii pe anul 2015 sunt: 

- Venituri din sponzorizari, donatii:                                 52.000 lei 
-  Total venituri                                                                52.000 lei 

-  Costuri cu personalul:                                                  37.488 lei 
- Ajutoare financiare:                                                      27.920 lei 
- Ajutoare materiale:                                                         8.125 lei 
-    Costuri cu intretinerea si admin:                                     2.950 lei 

     - Total costuri:                                                                 76.483 lei 
 

2. Asociaţia Pâinea Vieţii.  
Începând din octombrie 2009 Federaţia Filantropia a derulat alături de 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor proiectul SOCIAL- STRATEGIA DE OCUPARE 

ŞI CALIFICARE PRIN ÎNVĂŢARE ŞI ACTIVITĂŢI PENTRU LIBERTATE.  
Cooperarea şi parteneriatul reprezintă o dimensiune importantă a acestui 

proiect dezvoltat şi implementat într-o formulă complexă ce a reunit opt instituţii 
partenere din România şi Italia: Administraţia Naţională a Penitenciarelor,  Federaţia 
Filantropia şi Patriarhia Română, iar din Italia - Oficiul de Executare Penală Externă 
din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Politicilor Sociale, 
Institutul Regional de Cercetare din Lombardia, asociaţia Obiettivo Lavoro şi 
Uniunea Departamentelor pentru Politici Socio-sanitare şi Muncă. 
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Proiectul s-a desfăşurat pe 
parcursul a 36 de luni, până în sfârşitul 
anului 2012, fiind susţinut financiar de 
Uniunea Europeană prin Programul 
Operaţional pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane – POSDRU. 

SCOPUL proiectului a fost şi este 
diminuarea inegalităţii de şanse a 
deţinuţilor şi foştilor deţinuţi, în tranziţia 
lor de la penitenciar la viaţa socială şi 
de muncă.  

 
Pentru aceasta, în cadrul proiectului in decembrie 2012 s-a infiinţat la Timişoara 

de către Federaţia Filantropia, Arhiepiscopia Timişoarei şi Fundaţia Filantropia 
Timişoara, Asociaţia Pâinea Vieţii  al cărei scop este ca  serviciul de (re)integrare 
socială să devină sustenabil prin:  

- promovarea de modele alternative de sprijinire a ocupării şi dezvoltare de 
servicii pentru integrare în muncă; 

- dezvoltarea angajabilităţii în entităţi ale economiei sociale; 
- generarea de locuri de muncă flexibile şi inovative. 
- activitatea de productie. 
Întrepinderea sociala, brutăria Pâinea Vieţii a demarat activitatea de producţie 

abia la începutul lunii februarie 2014, odată cu testarea şi calibrarea utilajelor. Până 
la 1 aprilie 2014 s-au obţinut toate avizele necesare activităţii de producţie şi 
distribuţie a produselor de panificaţie. Printr-o atenţie sporită acordată calităţii 
produselor şi promptitudinii livrarilor zilnice în prezent avem contracte cu următoarele 
unităţi juridice: - Agil srl (șapte magazine), Femadar srl (opt  magazine), Lavesco srl, 
Miraflor srl, Ernesto Catering srl,  Asociația Prologos, Centru de educație incluzivă 
Pufan, Școala Gimnazială Dumbrăvița, Universitatea Politehnică Timișoara 1, 
Universitatea Politehnică Timișoara 2, Bianco Group  (patru locații), Pasha Cofiee 
Comprest  srl, Nova-tim  srl,  Lavaseco Patrik srl, Cosei  srl, - 16 parohii din 
Timişoara, Cipri Star srl, Vrăjitor Luis I.I., Omega Star srl. 

Am incercat să intemeiem o reţea proprie de magazine folosindu-ne de spaţiile 
puse la dispoziţie gratuit de 5 parohii din Timişoara. Primăria Timişoara a dat aviz 
negativ pentru toate locaţiile. Singura soluţie este închirierea unui spaţiu într-o zonă 
comercială pentru o vânzare cu amănuntul a produselor proprii.  

Datorită activitaţii de producţie ridicată am depăşit pragul ce ne obligă să fim 
plătitori de TVA, aşa ca începând cu septembrie 2015, platim TVA. 
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Fara insa, o activitate foarte sustinuta 
pe marketing si vanzari, si gasirea in 
permanenta de comenzi se va ajunge 
foarte curand la o incapacitate de 
plata, dat fiind specificul acestui 
domeniu de activitate in care 
adaosurile sunt foarte mici si doar un 
rulaj foarte mare poate sa asigure 
autofinantarea. De remarcat faptul ca 
exista o foarte mare concurenta care 
manifesta o “agresivitate” in piata 
deloc neglijabila.  

 
Totodată Asociaţia Pâinea Vieţii este acreditată ca furnizor de servici sociale 

prin decizia Nr.1758 din 23 octombrie 2014 urmând ca în 2016 să solicităm 
licenţierea serviciului. 

 
Indicatorii 2015: 
 

1.Venituri din sponzorizari, donatii:                              55.600 lei, 
2.Fonduri proprii (ven. din productie):                        354.500 lei 
Total venituri                                                               410.100 lei 
 
3.Costuri de intretinere si administrare:                         274.500 lei 
4.Costuri cu personalul                                                  117.700 lei 
5.Ajutoare financiare directe acordate benef.                  83.400 lei 
Total costuri                                                                    475.600 lei 
 

3. Fundaţia "Preot IOAN OLARIU" 2015 
 

În 19 februarie, a avut loc Adunarea Generală – la care a participat ÎPS Ioan . 
Au fost acordate: 

 7 burse la copii foarte buni la școală prin proiectul „Sprijin la distanță-o șansă 
pentru fiecare”. Suma totală acordată=11.492 lei. 

 ajutor social pentru familia Popovici Florin pentru copilul Antonio-Marian, în 
vârsta de 1,8 ani, care suferă de Amiotrofie spinală tip I, șansele de viață fiind 
foarte mici. Suma totală acordată=21.821. lei 

 ajutor pentru Maria Moisi, diagnosticată cu cancer=18.000 lei 
A fost organizat un atelier de croitorie-s-au realizat, prin bunăvoința unor bune 

credincioase, 10 costume tradiționale pentru copii cu vârste cuprinse între1-10 ani, 4 
rochițe tradiționale, 30 perne decorative, șorțuri de bucătărie donate de o 
credincioasă, boșei, ciorăpei și căciulițe lucrate de doamne pensionare. Banii 
rezultați din vânzarea lor vor fi folosiți pentru copiii înscriși în proiectul „Sprijin la 
distanță-o șansă pentru fiecare”. 

Activitatea va continua și în 2016, iar vânzarea obiectelor confecționate se va 
realiza prin organizarea de expoziții cu vânzare. 

Caz deosebit – Mirabela Gianina Matei – însărcinată cu gemeni, fără niciun sprijin. 
Ajutor lunar fundație=300 lei/lună 
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Caz nesoluționat-Familia Toman-4 
copii care locuiesc toți într-o cameră 
de 16mp. La solicitarea ÎPS, doamna 
avocat A. Hampu, membră a fundației 
a depus un memoriu la primărie prin 

care se solicită acordarea de urgență a 
unei locuințe. A 

existat un oarecare interes după depunerea memoriului, primăria a trimis un asistent 
social, dar nu s-a finalizat nimic. Prin fundație și parohie sunt ajutați periodic cu 
alimente și îmbrăcăminte pentru toți copiii. De Crăciun le-au fost acordate cu ajutorul 
donatorilor, încălțăminte și îmbrăcăminte pentru toți copiii.  
De asemenea, ajutăm constant familia preotului Vasile Ciotău de la Remetea Mare, 
care are 4 copii dintre care 2 cu probleme auditive. 
În data de 7 decembrie a avut loc Conferința susținută de dr. Laura Nusbamm, șef 
secție NPI de pe str. Corbului, intitulată „Depedența de calculator la copii și tineri-un 
real pericol?”, urmată de expoziția cu vânzare a obiectelor confecționate în atelierul 
de croitorie și o expoziție de icoane realizate de copiii de la cercul de pictură. 
Fundația a participat cu suma de 628 lei la cumpărarea alimentelor de Crăciun 
pentru cele 100 de pachete care s-au împărțiti familiilor sărace prin cantina socială a 
parohiei Iosefin. 

Venituri totale=65.812 lei din care: 

 Cotizații=3.600 lei 

 Sponsorizări=40.350 lei 

 Donații 20.340 lei 

 Dobânzi nacare depozite=1.522 lei 
 

Cheluieli totale=60.427 lei pentru: 

 Ajutoare materiale=44.071 lei 
- Moisi Maria, suma încasată în 2014 și achitată în ianuarie 2015=18.000 lei 
- Popovici Antonio, chirie aparat ventilator și umidificator=12.021 lei 
- Popovici Antonio, în numerar=9.800 lei 
- Boț Melinda Marica Adina=2.100 lei 
- Ciofu Paulina=800 lei 
- Andreicuț Maria=300 lei 
- Matei Gianina Mirabela=300 lei 
- Popa Mihaela=500 lei 
- Toman Consuela Eleonora=250 lei 
Ajutoare pentru copiii cuprinși în proiectul “Sprijin la distanță-o șansă pentru 
fiecare”=9.392 lei 
- Cornea Giorgiana=5.400 lei 

- Damșe Silviu=400 lei 
- Cristurean Livia=2.192 lei 
- Paclisan Sebastian= 400 lei 
- Boncușiu Dragoș=600 lei 
- Damșe Gabriel=400 lei 

 Mobilier (dulap PAL) sediu fundație=1.130 lei 

 Salarii brute, inclusiv taxele aferente=2.565 lei 

 Arbori ornamentali –Școala Antim Ivireanu=1.020 lei 
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 Taxe notariale pentru modificare acte fundație=484 lei 

 Rechiziție imprimate birou=332 lei 

 Cadouri pentru serbarea Crăciunului=628 lei 

 Abonament internet 2015=206 lei 

 Comision operațiuni bancare=599 lei 

 Excedent=5.385 lei 

 Disponibilități=81.404 lei 
- În casierie=2.390 lei 
- În bancă (cont curent)=5.917 lei 
- În cont depozite: 38.633 lei, 19.317 lei, 10.106 lei, 4.041 lei 
 
4. ASOCIAŢIA DIACONIA CREŞTINĂ 

În anul 2015 conducerea Asociaţiei a luat decizia de a conserva ONG-ul şi să 
desfăşoare activitatea social filantropică pe parohia Sf. Cosma şi Damian. 
 

5.ASOCIAŢIA PROLOGOS.  
 
VIZIUNEA, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROLOGOS 
 

Asociația Prologos s-a născut din dorința de a crea o comunitate creștină 
activă, bazată pe valori comune, cu impact în educația copiilor. La început ne-am 
gândit la copiii noştri, şi, desigur, la comunitatea din Timişoara şi din împrejurimi 
pentru ca am vrut ca ei să crească într-un mediu protejat, unde să se continue 
educația de acasă. 
  

Membrii Prologos: persoane care doresc să-și aducă contribuția la crearea 
unui mediu educațional bazat pe valori creștin ortodoxe. 
  

Viziunea Prologos: Ne dorim să contribuim definitoriu la modelarea societății 
românești prin implicare sustinută în educație și cultură. 
 

Misiunea Prologos: Promovarea valorilor creștin ortodoxe prin educație și 
cultură. 

 
Obiective strategice în derulare (cu proiectele corespondente):  
1. Dezvoltarea unui sistem educațional creștin ortodox care promovează 

performanța prin: 

 Grădinița Ortodoxă “Troița” (www.gradinitatroita.ro)  

 Școala Primară Ortodoxă “Sf. Antim Ivireanul” 
(www.scoalaortodoxa.ro) 

 Părinți vrednici (www.parintivrednici.ro)  
 

2. Crearea unei comunități de tineri liceeni în care fiecare să-și dezvolte 
abilitățile personale prin: 

 „Am aflat” (www.amaflat.ro)  

  “Șah” (www.chessopen.net) 
 

3. Formarea unui mediu cultural activ având la bază valorile creștin ortodoxe 
prin: 

http://www.gradinitatroita.ro/
http://www.scoalaortodoxa.ro/
http://www.parintivrednici.ro/
http://www.amaflat.ro/
http://www.chessopen.net/
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 Conferințe (www.pro-logos.ro) 

 Lectorate cu părinții  
 

4. Implementarea de proiecte cu impact în comunitate (www.pro-logos.ro): 

 Proiecte filantropice 
 

 

 
PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 
I. Grădinița cu Program Prelungit 

„Troița” și  Școala Gimnazială 

„Sf. Antim Ivireanul” 

 
Grădinița și scoala ortodoxă sunt autorizate și funcționează cu binecuvântarea 

Arhiepiscopiei Timișoarei respectiv după normele Ministerului Educației Naționale 
și Programele Școlare Naționale în vigoare. Fondatorii școlii sunt: Arhiepiscopia 
Timișoarei și Asociația Prologos, iar ai grădiniței este Asociația Prologos. 

Misiunea noastră este să creștem generații viitoare de tineri cu o educație 
temeinică, fundamentată pe valori creștin ortodoxe, puternici și dornici să 
înfăptuiască binele în propria familie, la locul de muncă și în comunitate. 
 

 
 

Obiective: 
1. Valorificarea aptitudinilor și talentelor fiecărui copil ca personalitate unică, prin 

calitatea actului educativ. 
2. Dezvoltarea competențelor și a capacităților de învățare, într-o atmosferă de 

încredere și armonie. 
3. Pregătirea copiilor în lumina valorilor morale. 
4. Dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate. 

 
 

http://www.pro-logos.ro/
http://www.pro-logos.ro/
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Nivele de școlarizare: 
• 2 clase de grupa mică  (14+21 copii) 
• 1 grupă mijlocie  (24 copii) 
• 1 grupă mare  (27 copii) 
Totalizând un număr de 86 de 
preșcolari. 
 
• 1 clasa pregătitoare (24 copii) 
• 1 clasa I (24 copii) 
• 1 clasa a II-a (25 copii) 
• 1 clasa a III-a (18 copii) 
• 1 clasa a IV-a (11 copii) 
• 1 clasa a V-a  (7 copii) 
• 1 clasa a VI-a (15 copii) 
Totalizând un număr de 124 de 
elevi. 
 

Realizări educaționale: 
Desfăşurarea activităţilor de învăţare a fost rezultatul coordonării eforturilor 

comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare respectiv 
cadre didactice, părinţi, copii, dar şi ale colaboratorilor şi partenerilor 
educaţionali din comunitate a căror implicare a fost la fel de importantă.  

Individualizarea instruirii, respectiv tratarea diferenţiată a copiilor se realizează 
mai ales prin sarcini diferenţiate, adaptarea formelor de învăţare, modificarea 
spaţiului educaţional, cadrele didactice oferă explicaţii suplimentare copiilor care pun 
întrebări.  

Peste 90% din copii au obţinut “comportamentul însuşit”, la următoarele 
nivele: dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea fizică, dezvoltarea socio-emoţională, 
dezvoltarea limbajului şi comunicării şi dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de 
învăţare. 
 

Preșcolarii au participat la următoarele proiecte/concursuri: 
 
1. Proiecte educaţionale:  

• “Tim Tim Timmy” MEN şi Editura Paralela 45 
din Piteşti,  
• “Cartea – izvor de cunoaștere și înțelepciune” 
în colaborare cu Grădiniţa P.P. nr 1  din Beiuș, 
• “Lăsați copiii să vină la mine” în colaborare cu 
Grădiniţa PP „Cei șapte pitici”din Buzău, 
• “Jocuri de cuvinte în colaborare cu CJARE  
din Timişoara,  
• “Descoperă țările din Uniunea Europeană” în 
colaborare cu MEN şi Editura Diana din Piteşti, 
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•,,Învață să dăruiești” în colaborare cu 
Liga studenților din Automatizări și 
Calculatoare Universitatea Politehnica 
Timișoara,  
• “Music Art – APECA, Prologos,   
•“Valori bănățene în activitățile în 
activitățile din grădinița și ”Liceul 
Teoretic „David Voica” Giroc, 
• „Grădinița Bucuriei”, în parteneriat cu 
alte grădinițe din Timișoara și școala 
noastră. 

 
2. Concursuri:  

• “Cartea – izvor de cunoaștere și înțelepciune” – 
premiul I,II,III, menţiune şi diplome de participare,  
• “Tim Tim Timy” -  premiul I,II,III,  
• “Descoperă țările din Uniunea Europeană” – 
diplome de participare. 
 

3. Alte activități: 
Schimb de experiență a cadrelor didactice din 
învățământul particular și alternative educaționale 
(30 octombrie 2015) prin ISJ Timiș. 
 

 

Elevii școlii au participat la următoarele concursuri: 
• Olimpiada de Geografie Terra, la clasa a V-a, faza județeană: 1 Premiul II și 1 
Mențiune, la faza națională -  1 Premiul I;  
• Olimpiada de Limba și Literatura Română, faza județeană, 1 Mențiune cu 100 
de puncte la clasa a V-a, peste 90 de puncte la 2 eleve la clasa a V-a; 
• Olimpiada interdisciplinară Cultură și spiritualitate românească, la clasa a V-a o 
elevă a obținut cel mai bun punctaj la faza județeană pentru această clasă, iar la 
secțiunea Natură (la nivelul claselor a V-a și a VI-a) a obținut Premiul III; 
• Olimpiada de Biologie, faza județeană, 2 locul III la clasa a V-a, 2 Mențiuni la 
clasa a V-a;  
• Olimpiada de Matematică, faza județeană, punctaj foarte bun; 
 
• Concursul Comper – Etapa II Limba și Literatura română: CP - 11 Premii I, 3 
Premii  II, 3 Premii III,  la clasa I: punctaje cuprinse între 95 puncte și 60 de puncte, 
iar la clasa a II-a: 4 Premii II, 2  Premii III și 3 Mențiuni; Matematică: CP - 16 Premii I, 
2 Premii II și 1 Premiu III; 
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• Cenaclul literar, la nivel județean, Bucuria 
cuvântului, organizat de Școala ”Sf. Antim 
Ivireanul” (26 noiembrie 2015),  cu tema 
”Sfântul Andrei, ocrotitorul României”, secțiunea 
creație: 2 Premiul I, secțiunea interpretare:  3 
Premiul I. 
• Simpozionul Renașterea culturii generale în 
educația contemporană organizat de Centru 
Județeande Resurse și Asistență Educațională 
Timiș (27 noiembrie 2015), în colaborare cu 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș a premiat 
participarea elevilor și a dascălilor noștri. 

 

 

 

• Concursul județean de pictură pe sticlă “Icoana - 

Fereastră spre cer“, cu tema Buna Vestire, organizat 

de Școala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanul” (8 aprilie 

2015): Premiul I la ciclul primar și Premiul I la ciclul 

gimnazial;  

• Concursul județean de pictură cu tematică religioasă 
închinat Învierii Domnului organizat de Școala 
Gimnazială nr. 30 (aprilie 2015): un Premiu Special și 3 
Mențiuni la clasa I, 2 Premii II, 1 Mențiune la casa a II-a;  
• Concursul județean de pictură pe sticlă “Icoana 
mea”, organizat de Școala Gimnazială nr. 2 (10 mai 
2015): 2 Premii I, la clasa I și 1 Premiu II și o Diplomă de 
participare la clasa a II-a; 
• Concursul internațional de creație, la clasa a V-a: 
”Sportul în imaginația copiilor” – 1 Premiul I și cupa 
”Crisius” , la secțiunea Pictură – 2 Premiul II, 3 Premiul 
III;  

 
• Concursul de Orientare turistică: Cupa 
ANTIM, Timișoara, Pădurea Verde organizat 
de Școala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanul” (16 
mai 2015): Premiul I – F10, Premiul II – F10, 
M10, F12, Premiul III – F10, M10; Cupa 
Ghiocelului, Arad, Pădurea Ceala (martie 
2015), Premiul I–B10;  
• Campionate și concuri de șah: Campionatul 
Județean: 1 Premiul III,  1 Locul V, Cupa 
Ghiocelul: 1 Premiul III, Cupa 1 iunie: 1 Premiul 
I, 1 Premiul II , Cupa Zilele Europei: 1 Premiul 
I, Campionatul Național Individual de Șah 
pentru Copii și Juniori: 1 Premiul III  
 

 

 • Concursul Județean de Colinde și Datini, organizat de Mitropolia Banatului și 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș (12 decembrie 2015), unde Corul de copii 
Prologos al școlii și grădiniței noastre a obținut Premiul II la secțiunea grupuri 
vocale, iar la secțiunea Datini și obiceiuri, Formația Gazdă bună din clasa a VI-a a 
școlii noastre a luat Premiul I cu Datini de iarnă; 
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• Festivalul Coral ”Cântecele Betleemului” ediția a XI-a, organizat Parohia 
Ortodoxă Română, zona Dacia (12-13 decembrie), Corul de copii Prologos a fost 
premiat cu titlul Cel mai bun cor; 
• Concursul național LUMINAMATH, ediția a XVIII-a: clasa a II-a - o mențiune, clasa 
a III-a - un premiu III și trei mențiuni; 
• Concurs național de interpretare instrumentală ”Maria Cernovodeanu” (iunie 
2015), Diplomă de Excelență Școlii ”Sf. Antim Ivireanul” pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea învățământului muzical specializat; 
• Concursul județean”Bucuria Nașterii Domnului în suflet de copil”, ediția a III-
a, organizat organizat de Mitropolia Banatului și Inspectoratul Școlar Județean Timiș 
și Liceul Biled (decembrie 2015), 15 elevi din clasa a III-a au fost premiați; 
 
• Centrul de Excelență la Matematică, organizat la nivel județean: 2 elevi din clasa 
a IV-a, 2 eleve din clasa a VI-a; 
• Centrul de Excelență la Limba și Literatura Română organizat la nivel județean: 
1 elevă din clasa a VI-a, 2 eleve din clasa a VI-a – cu statutul de elevi invitați; 
 
 
Pregătirea copiilor de la grădiniță și școala în lumina valorilor ortodoxe s-a realizat 
având în vedere: 

 Bucuria de a cunoaște, 

 Capacitatea de a iubi, 

 Valorificarea talentelor, 

 Credința vie, 

 Curajul, 

 Perseverența, 

 Hărnicia,    

 Deprinderea cu munca, 

 Pregătirea temeinică.  
 

respectiv prin participarea la activități în și pentru comunitate dintre care putem 
aminti: 

 

 

• Participarea la Sfânta Liturghie, 
 
• Susținerea de mini-recitaluri în 5 parohii de 
Buna Vestire închinate Maicii Domnului și 
mamelor (25 martie 2015),  

 
• Revista școlii “Bucuria cuvântului” (trei ediții), 

 
• Cenaclul literar Bucuria cuvântului, cu tema: 
Sfântul Andrei, ocrotitorul României cu 
cofinanțare Primăria Timișoarei, (26 noiembrie 
2015), 
 

• Atelierul Viețile Sfinților (se desfășoară săptămânal cu elevii claselor primare), 
• Sâmbetele vesele (Pictură de icoane pe lemn), 
• Ziua Porților Deschise (17 februarie 2015), 
• Zilele Educației Ortodoxe, ediția a IV–a (24-27 septembrie 2015), 
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• Susținerea de 3 Concerte de Corul de copii 
Prologos dintre care unul de colinde la Filarmonica 
Banatului cu participarea a peste 2500 de spectatori 
(30 aprilie, 8 iunie și 7 decembrie 2015), 
 
•  Susținerea de mini-recitaluri de colinde în 
biserici, spital de copii, altele (14 noiembrie - 17 
decembrie 2015), 
 
• Susținerea de mini-recitaluri la Centrul de Primire 
în Regim de Urgență, Centrul Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică din Timișoara în 
(septembrie-decembrie 2015),  
 
• Realizarea unui film despre importanța muzicii în 
dezvoltarea copilului “Pui de cerb” cu cofinanțare 
Primăria Timișoarei, 
 
• Participarea la pomeniri ale morţilor și eroilor 
martiri (moșii, 17 decembrie 2015), 
  

• Serbări de Nașterea Domnului la toate grupele și clasele  (16-18 decembrie 2015), 
• Realizarea unui calendar bisericesc pe anul 2016 cu icoane și imagini de la activități. 
 
Alte activități extracurriculare: 
 
• Cenaclul literar Bucuria cuvântului, cu temele: 
Mihai Eminescu (15 ianuarie 2015), Primăvara din 
sufletul mamei (19 martie 2015), Copilăria (11 iunie 
2015), 
 
• Când voi fi mare! (invitat Alin Todorean-explorator 
în Mongolia, Australia, Etiopia), etc, 
 
• Școala bucuriei și Programul “Școala Altfel: Să 
știi mai multe, să fii mai bun!” (6-10 aprilie 2015),    
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• Sădești azi, culegi mâine – proiect medical 
educativ pentru preșcolari, școlari și părinți cu 
cofinanțare Primăria Timișoarei (iulie – noiembrie 
2015), 
 
• Concurs de orientare turistică Cupa ANTIM, 
ediția a II-a (aprilie - mai 2015) – doar pentru elevi, 
 
• Serbări de sfârșit de an școlar  Cântecul vacanței 
la toate nivele de școlarizare  (8-17 iunie 2015), 
 
• Participare la Festivalul popoarelor (4 iunie),  

 
• Sâmbetele vesele (Fabrica de cadouri și Concursul de biciclete), 
• Excursii tematice și de recreative.   
 

   
 
În cadrul unităților școlare s-au desfășurat următoarele opționale și ateliere: 

 la grădiniță: Religie, Germană,  Engleză, Muzică vocală, Călătorie printre culori şi 
În lumea poveştilor 

 la școală: Germană, Engleză, Muzică vocală și instrumentală, Șah, Viețile 
sfinților, Atelier de cusut, Experimente, Jocuri de echipă, Arte și meserii, etc. 

 
Parteneriate educaționale au avut în vederea relația între școală, familie, biserică 
și comunitate: 
 

 Arhiepiscopia Timişoarei, 

 Facultatea de Educație Fizică și Sport - 
Universitatea de Vest Timișoara,  

 Facultatea de Istorie-Teologie - Universitatea de 
Vest Timișoara,  

 Filarmonica Banatul, 

 peste 20 de unități școlare și preșcolare din județul 
Timiș, 

 Biblioteca Județeană Timiș, 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș cu: Centrul de Primire în Regim de 
Urgență Timișoara și Centrul Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică din Timișoara,   

 Asociația pentru Ora de Religie (A.P.O.R.) – filiala 
Timișoara, 
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 Regia Autonomă de Transport Timișoara,  
 

 

 

 Profilaxis 

 Radio Timișoara, 

 TV Trinitas, 

 TVR Timișoara, Teatrul Andras-Party, 

 Revista Media Kinder 

 
Activitatea grădiniței și școlii ortodoxe a fost susținută de o echipă formată din 56 de 
persoane dintre care: 28 personal didactic calificat, 9 personal didactic auxiliar și 15 
personal nedidactic, 1 medic pediatru, 1 asistent medical, specialiști: 1 psiholog și 1 
logoped, respectiv peste 80 de voluntari. 
 
Mai multe informații puteți urmări pe: www.gradinitatroita.ro și 
www.scoalaortodoxa.ro.  
 

II. Părinți vrednici 

Lipsa unor valori și repere autentice, precum 
și lipsa timpului acordat copiilor a dus la 
confuzie și la incapacitatea majorităţii părinţilor 
de a gestiona eficient relația cu proprii copii. 

 
 

 

De asemenea, lipsa resurselor financiare 
pentru alternative eficiente de educație și chiar 
lipsa acestora din societate ca și creşterea 
dependenţei de calculator şi TV, anturajul 
nepotrivit, toate acestea predispun la 
comportamente adictive sau/și delicvente.  

Lipsa de modele autentice în mass-media, este 
un aspect care creşte vulnerabilitatea tinerilor 
din zilele noastre, reduce interesul lor pentru 
finalizarea studiilor şi şansele de adaptare 
socială. 

Totodată știm că familia si şcoala reprezintă sau ar trebui să reprezinte principalele 
cadre de formare a educaţiei copiiilor. Însă familia din zilele noastre se află în fața 
unor provocări care au generat o serie de fenomene sociale cu impact direct asupra 
educaţiei copilului/tânărului în familie: rata crescută a divorţurilor, creşterea 
numărului familiilor monoparentale, creşterea numărului cuplurilor consensuale, 
creşterea fenomenului violentei domestice, creşterea numărului de familii 
dezavantajate socio-economic, creşterea numărului de părinţi care pleacă în 
străinătate pentru a munci și multe altele. 

http://www.gradinitatroita.ro/
http://www.scoalaortodoxa.ro/


 

 

 39 

Acest proiect a fost lansat în cadrul Zilelor Educațtiei Ortodoxe, ediția a IV-a pe 24 
septembrie 2015. Până la sfârșitul anului s-a lucrat la realizarea unor suporturi de 
curs și a platfomei de comunicare on-line.  

Mai multe informații puteți urmări pe: www.parintivrednici.ro.  

III. Am aflat  

“Am aflat” este o iniţiativă educativă adresată în principal adolescenţilor sau 
tinerilor, asupra falselor informaţii, a periculoaselor manipulări şi 
comportamente care le bombardează din toate părţile viaţa de zi cu zi şi 
împotriva cărora societatea şi sistemul de învăţământ îi atenţionează prea puţin.  
clasa a IX-XII. 
 
În anul 2015 au avut loc campanii de informare în 20 
clase la 8 licee din Timișoara: Colegiul Național 
Bănățean, Liceul Calderon, Liceul „Grigore Moisil”, Liceul 
Waldorf, Liceul „Nicholas Lenau”, Colegiul „Henri 
Coanda”, Grupul Școlar de Industrie Alimentara și 
Colegiul Național “Ana Aslan”. 

 

 
Aceste campanii de informare au avut loc sub forma unor prezentări structurate în 
cinci module:  Iluzie și realitate, Sex, Avort sau maternitate, Dragostea și 
Fericirea, prin care se încearcă oferirea tinerilor o mai mare încredere în ei înşişi, o 
cunoaştere a responsabilităţilor pe care trebuie să şi le asume şi un mod de a găsi 
voința pentru a le duce la îndeplinire.  
 
Partenerii proiectului sunt: Mitropolia Banatului, Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș, Fundația Creștină Părintele “Arsenie Boca”. 
 
Mai multe informații puteți urmări pe: www.amaflat.ro 

 
IV. Șah – sportul minții 

 
Obiectivul programului este să stimuleze șahul de performanță și să atragă un 
număr cât mai mare de tineri spre practicarea sportului minții.  
 
Partenerii programului sunt: Soft Net Consulting, Primăria Municipiului Timișoara, 
Universitatea de Vest, Fundaţia Politehnica, Fundația 360, AJ Şah Timiş Clubul de 
Șah Gambitul Damei Ploiești și Clubul de Șah Mediator Giarmata Vii 1.  
 
Principalele competiții și acțiuni organizate în anul 2015 au fost: 

 
1. Festivalul Internațional de Șah Timișoara, ediția a III-a (1 – 6 septembrie 

2015) 

 

Această competiție este omologată la Federația Română și 
Internațională de Șah și este destinată copiilor între 6 și 20 ani. 
Cei 150 participanți s-au bucurat de un fond de premiere de 
20.000 lei incluzând premii în banii, cupe și medalii. Au 
participat 8 din cei mai buni 15 juniori ai României. De 

http://www.parintivrednici.ro/
http://www.amaflat.ro/
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asemenea, au participat 37 de seniori din România, Ungaria, 
Serbia și Anglia. 

 
2. Festivalul Internațional de Șah-Valurile Dunării, de la Drobeta Turnu 

Severin, ediția a III-a în memoria preotului Ilie Lăcătușul (30 aprilie - 3 mai 

2015) 

La acest festival au participat 195 de participanți copii, tineri și seniori din 
România, Ungaria, Serbia și Anglia. Fondul de premiere a fost de 12.000 lei, 
respectiv o tombolă în valoare de 1.500 lei. 

3. Festivalul de Șah Prologos Galați (7 - 9 august 2015) 

Au participat 113 copii până în 14 ani din România, Germania și Irlanda. Fondul 
de premiere a fost de 5.000 lei. 

4. Festivalul Internațional de Șah Ziua Unirii (28 noiembrie - 1 decembrie 

2015) 

 
Au participat 97 copii și tineri, respectiv 69 seniori din România, Bulgaria, Serbia 
și Anglia. Fondul de premiere a fost de  11.000 lei. 

 
5. Școala de Șah Prologos a avut în vedere învățarea șahului on-line cu mari 

maeștri internaționali (www.sahpentrutoti.ro). Cursurile on-line se desfășoară de 

luni până sâmbătă între 19.00 și 21.00. Lectorii sunt dintre cei mai buni antrenori 

ai României printre care se numără și marele maestru internațional Mihail Viorel 

Ghindă. Pe platforma www.sahpentrutoti.ro sunt disponibili peste 200 de ore de 

cursuri și peste 600 de conturi active din România. 

  
BENEFICIARI AI PROIECTELOR EDUCAȚIONALE PROLOGOS: 
 

Proiecte educaționale 
/ An 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gradinița ortodoxă 35 59 64 67 63 72 87 

Școala ortodoxă       20 39 94 124 

Am aflat         110 252 560 

Șah          380 477 669 

TOTAL  35 59 64 87 592 895 1.440 

 
PROIECTE CULTURALE  

 
Asociaţia Prologos în anul 2015 a promovat şi participat la conferintele pe teme 
duhovniceşti organizate de Arhiepiscopia Timişoarei şi ASCOT. 
 
În anul 2015 Asociația Prologos a organizat următoarele conferinţe: 
 

http://www.sahpentrutoti.ro/
http://www.sahpentrutoti.ro/
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 Conferința "Succesul și insuccesul școlar. 
Atenție și motivație" în parteneriat cu 
Universitatea de Vest-Facultatea de Istorie-
Teologie. Invitat biofizicianul dr. Virgiliu 
Gheorghe Vlădescu (24 septembrie 2015), 
 

 Dialog susținut de ÎPS Ioan Selejan, mitropolit 
al Banatului la școala noastră (25 septembrie 
2015). 

 
      Mai multe informații puteți urmări pe: www.pro-
logos.ro.  
 

  
PROIECTE PENTRU COMUNITATE: 

 
Proiectele filantropice inițiate de Asociația Prologos reprezintă modalitatea noastră 
de a ne implica în societate, pentru cauze caritabile. Încercăm să le oferim suportul 
nostru, mai ales, persoanelor cu probleme de sănătate sau nevoiașe, venind cu 
suport material în bani, servicii, bunuri, dar și moral.  
 
În 2015, Asociația Prologos a susținut financiar trei cazuri medicale grave. De 
asemenea, prin acțiunea filantropică "Dăruind vei dobândi" s-a continuat 
programul asociației prin care sprijină persoane nevoiașe din judetul TIMIS. În anul 
acesta proiectul s-a implementat în parteneriat cu Asociația Părinți pentru Ora de 
Religie, (A.P.O.R.) - filiala TIMIȘ. S-au realizat pachete de Crăciun pentru veteranii 
de război, familii nevoiașe din parohiile Cornești, Ghiroda, Fabric Vest, Ronaț și 
pentru o mică comunitate de romi. 
Au fost implicați 42 de voluntari, din care 34 au fost copii și adolescenti între 10 și 18 
ani. Acești tineri au avut sansa să povestească cu veteraii de război despre 
experiența lor de viață, să aibă contact cu familii aflate în dificultate, datorită vârstei 
înaintate sau a bolii, să vada cum întampină Crăciunul familii de romi cu mulți copii  
S-au oferit 64 de pachete.. 

 
O altă activitate a acestui proiect s-a desfășurat cu implicarea a 60 elevi ai școlii 
noastre din ciclul primar care au pregătit împreună cu părinții lor 60 de pachete 
personalizate pentru copiii unor persoane de la Centrul pentru femei abuzate din 
Timișoara și pentru 6 familii nevoiașe cu mulți copii, din mediul rural. 
 
 

http://www.pro-logos.ro/
http://www.pro-logos.ro/
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     6.Asociația Bunavestire Jimbolia 
având coordonator pe Pr. Alexa Petru, 
a continuat si in anul 2015 activitatea 
social-filantropică, sprijinind familiile 
aflate in dificultate si acordand 
ajutoare materiale in functie de nevoile 
identificate. Astfel, cele mai importante 
acțiuni s-au concretizat în ajunul 
marilor sărbători: Buna Vestire și 

Nașterea Domnului, cand s-au acordat 60 pachete sociale (alimente, dulciuri, 
produse de igiena) si 400 pachete pentru copii. În ajunul sărbătorii Nașterii Domnului 
organizații filantropice din Germania au donat aproximativ 200 pachete pentru familii 
nevoiașe din Jimbolia, în valoare de 9.800 lei.  
 

7. Fundatia Antimis. În anul 2015, în cadrul Fundaţiei Antimis s-au 
desfăşurat următoarele activităţi: 

a. Activităţi catehetice (tineri şi adulţi) 
Vinerea seara, o data la două săptămâni, se desfăşoară întâlniri de dialog şi 

studiu biblic tematic, vizând aflarea unor soluţii biblice la problemele diverse cu care 
se confruntă creştinul în societatea contemporană. La unele dintre aceste întâlniri au 
participat ca invitaţi cadre didactice de la Departamentul de Teologie Ortodoxă, sau 
de la alte facultăţi din cadrul Universităţii de Vest, medici, jurişti, psihologi, oameni de 
cultură din Timişoara. În anul 2015, temele propuse spre dezbatere au fost abordate 
pe durata mai multor întâlniri şi au vizat: 
 

 ianuarie –iulie: Fragmente despre rugăciune în cărţile biblice deuterocanonice 

 octombrie-decembrie 2015: Fragmente despre rugăciune în Evangheliile 
sinoptice 

 
b. Activităţi educative (copii) 
 

În cadrul Clubului pentru copii “Peştişorul de aur”, al Fundaţiei Antimis s-a 
desfăşurat un program educaţional dedicat sfinţilor prăznuiţi în decursul anului 
bisericesc, având ca tematică generală sublinierea virtuţilor creştine în viaţa 
cotidiană. Programul s-a desfăşurat pe grupe de vârste (5-8 ani, respectiv 9-16 ani). 

 
 

c. Activităţi culturale 
Cu începere din septembrie 2015 am inaugurat un program destinat tuturor 
categoriilor de vârstă, intitulat Ateierul de cusături. Lada de zestre. Acest program se 
derulează săptămânal, sâmbăta, după încheierea activităţilor desinate celor mici şi 
vizează recuperarea patrimoniului vestimentar folcloric atât prin descoperirea şi 
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valorificarea unor elemente vestimetare vechi şi învăţarea istoricului şi semnificaţiilor 
acestora, cât şi deprinderea tehnicilor tradiţionale de realizare a unor ii sau a altor 
elemente de vestimentaţie. 

De asemenea, o dată pe lună se organizează un cerc de pictură icoane pe 
sticlă. 
 În anul 2015 situaţia financiară a fost următoarea: 
 
Sold iniţial: 16.387,27 
Venituri : 2.104,68 [1466,98 (din 2%) + 637,7 (donatii)] 
Cheltuieli: 8.324,72 
Sold final: 10.167,23 
 

8. Asociaţia Diaconia Pogorârea Sf. Duh din parohia Dacia a derualt şi anul 
acesta activităţi şi acţiuni filantropice, ajutând financiar şi material 50 de persoane 
aflate în nevoie. Pentrua aceasta a fost cheltuită suma de 7.202 lei. 
 

9. Asociaţia Frăția Ortodoxă „Bunavestire” din Timişoara. 
În anul 2015 Asociația Frăția Ortodoxă „Bunavestire” a continuat activitățile 

desfășurate în anii precedenți, sporind însă numărul întâlnirilor cu rost duhovnicesc. 
Tot în acest an a fost creat și un grup de discuții buna-vestire@googlegroups.com, 
prin care a fost înlesnită comunicarea între membrii Asociației și nu numai.  

Serile de dialog organizate în anii precedenți au continuat și în perioada 
Postului Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Catehezele au fost susținute de Pr. 
Cristian Răduică și au abordat teme care au vizat cu preponderență Taina Întrupării 
Cuvântului și cele Trei Legi despre care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul. La 
întâlniri au participat membrii ai Asociației, credincioși care frecventează Capela cu 
hramul „Bunavestire” de lângă IPJ Timiș, precum și alte persoane care au dorit să 
afle mai multe despre tainele credinței ortodoxe.     

În anul 2015, Asociația a organizat a doua și a treia ediție a  „Târgului de 
plăcinte de post”. Astfel, pe 1 martie și 6 decembrie Sfânta Liturghie a continuat cu o 
agapă, la care au fost invitați să participe toți cei din biserică, precum și toți cei care 
au aflat de evenimentul nostru de la prieteni sau prin afișele de la biserică. Având în 
vedere că a doua intâlnire a fost organizată chiar de praznicul Sfântului Nicolae, 
membrii asociației au împărțit copiilor cadourile cumpărate. De asemenea, am 
continuat activitatea de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăți materiale.  

Pe parcursul anului 2015, biblioteca de la sediul de pe Str. Take Ionescu, nr. 
38 a rămas deschisă pentru cititori. 

În acest an, veniturile Asociației au constat din cota de 2% din impozitele 
membrilor și donatorilor salariați, din contribuțiile lunare ale membrilor Asociației, la 
care s-au adăugat două sponsorizări: Total venituri 11.418 lei; Total Cheltuieli  7.687 
lei; Rezultatul brut este 3.731 lei. 
 

10. Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe 
În anul 2015, FAMILIA s-a aflat în centrul preocupărilor societății femeilor. 

Astfel, am organizat în 17 martie 2015 Conferița cu tema “Familia în cumpănă? 
Probleme și preocupări ale familiei contemporane”, susținută de Conf. Dr. 
AuroRA Miloș la Amfiteatrul nr. 2 al Facultății de Medicină II Timișoara. 

În 15 mai, la Librăria Esotera s-a organizat Ziua familiei, la care au fost 
invitate 20 familii din toate mediile sociale. A participat ÎPS Ioan și Pr. Vicar Ionel 

mailto:buna-vestire@googlegroups.com


 

 

 44 

Popescu. Împreună cu aceste familii s-a organizat un pelerinaj la mănăstirea Izvorul 
lui Miron –Pr. Însoțitor Ionel Popescu. 

În 6 martie s-a organizat Ziua Mondială de Rugăciune la Biserica Reformată 
din Timișoara. 

A continuat și în 2015, în parteneriat cu Liceul Sportiv “Banatul”, proiectul 
„Educație pentru viața de familie. Educație civică” desfășurat la Penitenciarul 
Timișoara pentru persoanele private de libertate, pe parcursul a 6 săptămâni. 
Participanții au fost 40 deținuți. 

S-a acordat ajutor la domiciliu unor membre ale societății, în vârstă și bolnave 
(curățenie, cumpărături). 

În 10 februarie a avut loc Adunarea Generală – retragerea doamnei Seraciu – 
și înlocuierea cu doamna președinte A. Hampu. 

SFCO din Timișoara s-a alăturat bisericii, părinților și societății civile pentru 
menținerea orei de religie în școală. În acest sens, a dat un comunicat intitulat 
„Avem datorita sfântă de a ne îndruma copiii”, care a apărut în toate mijloacele 
media din județ (4 martie 2015). 

În 19 decembrie ne-am deplasat cu corul societății la Spitalul Gătaia, 
împreună cu familia Burescu Radu și Luminița, și am dus 400 pachete cu alimente și 
îmbrăcăminte, care s-au împărțit în fiecare cameră pe acordul colindelor. 

30 pachete cu fructe și dulciuri pentru serbarea de Crăciun de la Centrul de 
Primire în Regim de Urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș, unde 2 doamne merg săptamânal (marți și joi) pentru a 
face școală după școală cu copiii internați în acest centru (copii care apelează la 
telefonul copilului din cauza părinților alcoolici, din cauza bătăilor primite în familie 
etc.) 

Societatea a continuat să sprijine și cantina parohiei Iosefin. 
 Venituri totale=48.132,36 lei  
 Cheltuieli totale=5.431,82 lei  
 

 
În concluzie constatăm că programele desfăşurate în anul 2015 au încercat să 

cuprindă cât mai multe categorii de persoane defavorizate însumând 18.205 de 
beneficiari şi să fie de folos cât mai multor oameni.  

Alături de investiţia şi efortul centrului eparhial care se ridică la suma de 
1.034.233 lei se adaugă suma de 717.710 lei, ajutoarele materiale de aproximativ 
923.288 lei oferite de parohii şi 2.054.598  lei cheltuită de fundaţii şi asociaţii 
religioase pentru diversele proiecte desfăşurate. Programul Masa Bucuriei a dăruit 
alimente în sumă de 133.944 lei. Totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei 
sociale de centrul eparhial  împreună cu parohiile şi ONG-urile bisericeşti în anul 
2012 se ridică la suma de:   4.879.773 lei. 
        Activitatea caritativă a Bisericii se extinde şi prin faptele de milă creştină făcute 
de către toate parohiile noastre prin credincioşi şi preoţi, fapte care nu se văd, nu pot 
fi cuantificate, dar sunt ştiute de Dumnezeu. 
 

Consilier Social 
Pr. Cristian Pavel 


