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Arhiepiscopia Timișoarei în cadrul sectorului social-filantropic desfăşoară activităţi în domeniile: 

                                                                                   - Protecția drepturilor copiilor 

- Asistența persoanelor cu dizabilităţi 

- Asistența persoanelor seropozitive 

- Asistența și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în 

situații de dificultate 

- Asistența și sprijinirea persoanelor și/sau familiilor 

care se regăsesc în diferite situații de risc social 

- Asistența religioasă în spitale, penitenciar, servicii 

rezidențiale pentru copii și vârsnici 

- Asistență medicală 

- Prevenirea și combaterea traficului de persoane 

umane 

Programele și proiectele desfăşurate în anul 2017 în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, prin intermediul 

personalului specializat în domeniul asistenței sociale din cadrul Centrului Eparhial, respectiv al 

parohiilor și organizațiilor nonguvernamentale afiliate au încercat să cuprindă cât mai multe categorii 

de persoane defavorizate. 

Bunătatea IPS-Sale Ioan a îmbrăcat forme diferite 

de manifestare către cei aflați în dificultate din 

care enumeram: achiziționarea Policlinicii 

Profilaxis în vederea asigurării asistenței medicale 

și pentru persoane fără asigurare medicală, 

achiziționarea casei pentru o mamă cu 4 copii in 

localitatea Comloșu Mare, construirea unei case 

pentru o familie cu 8 copii din Murani, sprijin la 

extinderea unei case pentru o familie cu 12 copii 

din Urseni prin achiziționarea de materiale de construcții, construirea casei unei familii nevoiașe in 

localitatea Șipet, asistență umanitară pentru beneficiarii de la Adăpostul  pentru oamenii fară casă aflat 

în administrarea primăriei Timișoara, precum și nenumărate ajutoare financiare și materiale ce au fost 

acordate creștinilor din eparhie și nu numai. 

1. PREZENTARE GENERALĂ 
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Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a răspuns în mod 

inedit și practic unor situații critice temporare 

precum sunt zilele de caniculă din vară când 

oamenii se expuns unor temperaturi ridicate 

încercând să viețuiască cu toate indatoririle de 

cetățeni și creștini. Astfel, în parteneriat cu 

Direcția de Sănătate Publică Timiș a instituit un 

Punct De Prim Ajutor pentru persoane ce 

necesită observație medicală dar nu pot ajunge la 

o unitate medicală specializată. În Catedrala Mitropolitană personal medical specializat a răspuns 

tuturor solicitărilor din partea credincioșilor  

 

 

 

 

  

 

 

2017 

14.885 beneficiari

4.357.394 lei

Centrul eparhial:

1.123.122 lei cheltuiți în activitatea de asistența socială, 
materială și financiară a beneficiarilor

Parohii:

1,212,968 lei cheltuiți pentru ajutoare materiale și 
financiare

Organizații nonguvernamentale afiliate:

1.810.648 lei  cheltuiți în activitatea de asistența socială, 
materială și financiară a beneficiarilor

Asistența socială, materială și financiară: 

2017 
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Implicarea Sectorului social-filantropic şi misionar al Centrului eparhial în activități din domeniul 

asistenței sociale s-a realizat conform standardelor legale de calitate în managementul asistenţei sociale 

prin intermediul serviciilor sociale destinate următoarelor categorii de beneficiari: 

- Copii proveniți din familii aflate în dificultate și cu risc de eșec școlar  

- Tineri și adulți cu HIV/SIDA 

- Persoane vârstnice singure, cu situaţie socio–economică  precară, fără aparţinători/cu 

aparţinători care, din diferite motive, nu îi pot sprijini, care au nevoie de ajutor pentru 

îndeplinirea activităților de bază și/sau instrumentale ale vieții zilnice 

- Familii vulnerabile: familii în risc de dezintegrare, familii monoparentale 

- Persoane cu risc de sărăcie și excluziune socială: șomaj de lungă durată, venituri reduse și/sau 

condiții de locuit precare 

Arhiepiscopia Timișoarei este furnizor acreditat de servicii sociale. În anul 2016 s-a finalizat procedura 

de licențiere a serviciilor sociale administrate de Arhiepiscopia Timișoarei,  în baza Hotărârii nr. 118/2014 

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SERVICII SOCIALE LICENȚIATE 

 

Servicii 
sociale 

acreditate

Centrul de zi 
pentru copii 

„Antimis” 
Timișoara

Centrul de zi 
pentru copii 

„Sfântul Nicolae” 
Lugoj

Centrul de zi 
pentru copii 

„Patriarh Miron 
Cristea” Făget

Centrul de zi 
pentru copii 

„Sfântul Iosif cel 
Nou de la Partoș” 

Deta

Centul de zi 
pentru copii 

„Sfânta Maria” 
Sânnicolau Mare

Centrul 
comunitar de zi 

„Speranță în 
viitor”

Așezământul 
pentru persoane 

vârstnice ”Sfântul 
Nicolae” Checea

Centrul de 
consiliere și 

informare pentru 
familiile aflate în 

dificultate 
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Centrele de zi pentru copii sunt servicii sociale aflate în coordonarea Arhiepiscopiei Timișoarei și 

funcționează în conformitate cu Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi, aprobate prin 

Ordinul nr.24 / 2004. 

 

Activitățile derulate în cadrul celor cinci Centre de zi pentru copii din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei 

au avut drept scop prevenirea și reducerea abandonului şcolar al elevilor și creşterea performanţelor 

elevilor aflaţi în situaţii de risc. 

 

Rezultate obținute:  

153 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani au beneficiat de servicii sociale în  scopul prevenirii 

eșecului și abandonului școlar. De asemenea, părinții/reprezentanții legali ai copiilor au beneficiat de 

servicii de consiliere psihologică și socială, având ca bază de discuții aspecte legate de îmbunătățirea  

relațiilor intrafamiliale, depășirea dificultăților materiale, importanța susținerii propriului copil în 

procesul educațional și de integrare socială.   

 

 

 

 

3.1. Centre de zi pentru copii 

3.1.1. Centrul de zi pentru copii „Antimis” Timișoara 
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Capacitate: 25 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani. 

Număr total de beneficiari în anul 2017: 36 de copii. 

Echipa: 2 asistenți sociali, 2 pedagogi sociali, psiholog, voluntari (studenţi în domeniul asistenţei 

sociale) 

Scopul principal al activităţilor derulate în cadrul centrului a fost supravegherea şi îndrumarea elevilor 

în pregătirea temelor de casă, în vederea prevenirii abandonului şcolar şi  formarea şi dezvoltarea unor 

deprinderi de viaţă independentă. De asemenea, implicarea activă a familiilor elevilor în procesul 

intructiv-educativ, a fost o altă prioritate în activitatea derulată. 

În cadrul programului educaţional s-au desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: 

 Activităţi de educaţie pentru sănătate 

 Arte vizuale / Abilităţi practice ( AVAP) 

 Consiliere şi sprijin pentru părinţi 

 În anul 2017, Centrul de zi pentru copii „Antimis” a beneficiat o subvenție de 143.675 lei de la 

bugetul de stat, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 

fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 

asistență socială. 
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Capacitate: 25 de copii cu vârsta cuprinsă între 7 – 14 ani. 

Număr total de beneficiairi în anul 2017: 28 de copii. 

Echipa: asistent social, pedagog social, psiholog, preot, bucătar. 

 

Tipuri de activități derulate împreună cu beneficiarii:  

 Activități recreative şi de socializare 

 Activități educative 

 Consiliere psihologică 

 Orientare școlară și profesională 

 Consiliere şi sprijin pentru părinţi 

 Suport material 

Evenimente la care au participat: 

 Târgul de Mărțișor  -  mărțișoare confecționate de beneficiarii Centrului 

 Tabără la Sibiu-Brașov – 3 zile, copiii au vizitat cele două orașe cu trecut istoric și împrejurimile 

 Activități specifice Sărbătorilor de Crăciun 

 

 
 

3.1.2. Centrul de zi pentru copii „Sfântul Nicolae” Lugoj 
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Capacitate: 25 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 12 ani. 

Număr total beneficiari în anul 2017: 32 de copii 

Echipa: asistent social, pedagog social, psiholog, preot, voluntari. 

Tipuri de activități derulate împreună cu beneficiarii:  

 Activități recreative şi de socializare 

 Activități educative 

 Orientare școlară și profesională 

Evenimente la care au participat: 

 Serbarea femeii creștine, organizată la Biserica ,,Înălțarea Domnului” Făget unde copiii au intonat 

câteva pricesne închinate Maicii Domnului. 

 Vizită la Spitalul Spitalul Orășănesc Făget de Ziua Internațională a Femeii. Fiecare pacientă aflată 

pe patul de boală a primit câte o felicitare și mărțișoare confecționate de copii. 

 Ziua Internațională a Copilului. Au fost realizate diferite activități reacreative și concursuri atât în 

incinta centrului cât și în parc.  

 Excursie de 1 zi. Copiii au vizitat împrejurimile din Făget – Bătești, Brănești, Jupânești 

 Rugăciuni de binecuvântare la început de an școlar. Activitatea anului școlar 2017-2018 a debutat cu 

o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți la care au luat parte și oficialitățile locale.  

 Participarea la tradiția colindatului. Copiii au vestit Nașterea Domnului la sediul Complexului 

Persoane Vârstnice și la Centrul de zi pentru copii ,,Sfântul Nicolae” din Lugoj. 

 

3.1.3. Centrul de zi pentru copii „Patriarh Miron Cristea” Făget 
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Capacitate: 25 de copii cu vârsta între 6 – 14 ani. 

Număr total de beneficiari în anul 2017: 32 de copii. 

Echipa: pedagog social, psiholog, voluntari. 

 

Principalele activități derulate pe parcursul anului 2017 au fost: 

 Activităţi de dezvoltare deprinderi și abilități – autocunoaştere şi dezvoltare personală, 

dezvoltare abilități de comunicare şi abilităţi sociale,  managementul timpului, planificarea 

carierei, calitatea stilului de viaţă; 

 Activităţi de educaţie pentru sănătate – activități privind prezentarea și însușirea de cunoștinte 

privind igiena personală, igiena îmbrăcămintei, igiena alimentară ( activitate realizată în 

colaborare cu un nutriţionist); 

 Activităţi de educaţie ecologică – activități de ecologizare a mediului apropiat, pavoazarea 

spaţiului din mediul apropiat ( în funcţie de domeniile de activitate şi de sezon); 

 Arte vizuale / Abilităţi practice ( AVAP) - confecţionarea unor obiecte și podoabe pentru diferite 

ocazii, realizarea de afişe, pliante; 

 Şcoala părinţilor – întâlniri cu părinți realizate în scopul dezvoltării relației părinte-copii. 

 

 

 

 

3.1.4. Centrul de zi pentru copii „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” Deta 
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Număr total de beneficiari în anul 2017: 25 de copii. 

Echipa: asistent social, pedagog social, psiholog, voluntari. 

Principalele activități derulate pe parcursul anului 2017: 

 Activități recreative şi de socializare 

 Activități educative 

 Arte vizuale / Abilităţi practice ( AVAP) 

 Suport material 

Evenimente la care au participat: 

 Ziua Internațională a Copilului. Au fost 

realizate diferite activități reacreative și 

concursuri atât în incinta centrului cât și în 

parc.  

 

 

 

Serviciul social funcţionează în baza unui parteneriat încheiat între Arhiepiscopia Timișoarei (furnizorul 

de servicii sociale), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi Asociaţia 

Familiilor Anti – HIV „Speranţă în Viitor”, cu respectarea Standardului minim de calitate pentru 

serviciile sociale acordate în comunitate, organizat ca centru de zi destinat persoanelor adulte cu 

dizabilităţi cu prevederile legii 67/21.01.2015 

Echipa: 2 asistenți sociali și voluntari (preot, psiholog, studenți). 

Număr total beneficiari în 2017: 21 de adulţi diagnosticați cu HIV/SIDA, cu domiciliul în judeţul Timiş 

și familiile acestora. 

 
Activități ale Centrului comunitar  de zi “Speranţă în Viitor” derulate în anul 2017: 

 „Vrei să vorbești?” - consiliere socială, psihologică şi spirituală acordată persoanelor seropozitive 

şi familiilor acestora pe parcursul întregului an; 

 

3.1.5. Centrul de zi pentru copii „Sfânta Maria” Sânnicolau Mare 

3.6. Centrul comunitar de zi „Speranță în viitor” 
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 „Ai drepturi!” - activitatea de sprijinire a beneficiarilor în obţinerea drepturilor cuvenite,  

conform Legii 448/18.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

 Atelier pentru confecționarea de obiecte decorative; 

 Organizarea de campanii de informare a tinerilor cu privire la prevenirea și combaterea infectării 

cu HIV/SIDA și de sensibilizare a comunității cu privire la problematica persoanelor 

seropozitive; 

 Participarea în calitate de colaborator diagnoză organizaţională în cadrul proiectului „Prin ochii 

mei”, proiect derulat de Federația U.N.O.P.A. ,  care  și-a propus identificarea nevoile actuale ale 

persoanelor seropozitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” este un serviciu social de tip rezidențial 

înființat în anul 2008, care funcționează în prezent cu respectarea Standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale cu cazare, 

organizate ca centre rezidențiale 

destinate persoanelor vârsnice, aprobate 

prin Ordinul nr. 2126/2014. 

 

Capacitate: 12 locuri. 

Echipa: asistent social, 3 infirmiere, bucătar, preot, voluntari (asistent medical, psiholog, specialist 

nutriție, specialiști în domeniul asistenței sociale). 

3.7. Așezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” 
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Număr total beneficiari în anul 2017: 14 persoane. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Așezământului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul 

Nicolae” sunt persoane vârstnice (peste 65 de ani) singure, cu situaţie socio–economică  precară, fără 

aparţinători sau cu aparţinători care, din diferite motive, nu 

îi pot sprijini, care au nevoie de ajutor pentru îndeplinirea 

activităților de bază și/sau instrumentale ale vieții zilnice, 

dar sunt persoane autonome total sau parțial (grad de 

dependență III sau II conform Grilei naționale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea nr. 

886/2000). 

Beneficiarilor serviciului li s-au asigurat servicii de găzduire, hrană, îngrijire personală, readaptare și 

reabilitare, activități de petrecere a timpului liber, precum și 

asistență socială, în funcție de nevoile individuale ale acestora, 

normele legale privind centrele rezidentiale și legislatia specifică 

domeniului asistenței sociale.  

În anul 2017 au fost continuate lucrările de constucție și 

amenajare a unei noi clădiri în care vor putea fi cazați 

aproximativ 40 de beneficiari. 

 

 

 

Centrul de consiliere și informare pentru familiile aflate în dificultate este un serviciu social comunitar, 

înființat în anul 2008, care în prezent funcționeză cu respectarea Standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte, aprobate prin  Ordinul 

nr. 2126/2014. 

Capacitate: 50 de beneficiari/an. 

Echipa: 2 asistenți sociali și voluntari (psiholog, specialiști în domeniul asistenței sociale). 

Activitățile de bază desfășurate în cadrul centrului sunt:  

 Informare și consiliere; 

 Consiliere psihologică; 

 Consiliere în vederea facilitării accesului pe piața muncii; 

3.8. Centrul de consiliere și informare pentru familiile aflate în dificultate 
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 Acompaniere în scopul prevenirii și combaterii izolării sociale; 

 Distribuire ocazională de ajutoare alimentare și materiale. 

Principalele categorii de beneficiari ai serviciilor sociale acordate de „Centrul de Consiliere și Informare 

pentru Familiile aflate în Dificultate” sunt persoane (vârsta peste 18 ani) sau familii, care au 

domiciliul/reședința în județul Timiș și care se regăsesc într-una din următoarele situații: 

a. Familii vulnerabile: familii în risc de dezintegrare, familii monoparentale; 

b. Risc de sărăcie și excluziune socială: șomaj de lungă durată, venituri reduse și/sau condiții de 

locuit precare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL SOCIAL-FILANTROPIC  

 

 

Fundaţia Filantropia Timişoara, înfiinţată în ianuarie 2006, având unic fondator Arhiepiscopia 

Timișoarei, 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.  

 

 

3. ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL 

SOCIAL-FILANTROPIC 

3.1 FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMIȘOARA 
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Obiectivele fundației sunt: 

1. Valorificarea spiritualităţii creştine prin servicii sociale calitative, oferite pe principiul 

ecumenismului şi ţinând cont de criterii nondiscriminative; 

2. Furnizare de servicii specializate de asistenţă socială primară, consiliere psihologică, consiliere 

religioasă/spirituală, consiliere vocațională şi servicii de reintegrare socială pentru: familie, 

copii, tineri, vârstnici, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, persoane şi grupuri 

defavorizate şi/sau marginalizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de informare, sprijin și consiliere pentru persoanele aflate ȋn dificultate este un serviciu 

social aflat în subordinea Fundației Filantropia Timișoara, înființat în anul 2012, care în prezent 

funcționează confrom Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

destinate persoanelor adulte prevăzute în Ordinul nr. 2126/2014, primind licența de funcționare conform 

reglementărilor legale în vigoare în data de 22.11.2016.  

Scopul serviciului este de a sprijini persoanele aflate în dificultate sau cu risc de excluziune socială în 

procesul de integare/reintegrare socială, reintegrare socio-profesională sau în vederea prevenirii și/sau 

limitării unor situații de dificultate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

 

3.1.1. Servicii sociale licențiate în cadrul Fundației Filantropia Timișoara 

Surse de venit în 2017:

Donații, sponsorizări, 
campania 2%: 

187.901 lei

Principalele categorii de 
cheltuieli în 2017:

Administrare și întreținere: 
5.342 lei

Costuri personal: 5.872 lei

Ajutoare financiare acordate: 
45.758 lei

Ajutoare materiale acordate: 
5.817 lei
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Echipa: asistent social și voluntari (psiholog, preot, persoane specializat eîn domeniul asistenței sociale). 

Capacitate: 10 beneficiari/lună. 

Principalele servicii sociale acordate sunt: 

 Servicii de evaluare şi informare privind drepturile 

sociale; 

 Prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot 

conduce la creşterea riscului de excluziune socială; 

 Măsuri de sprijin în vederea facilitării 

integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale; 

 Consiliere psihologică; 

 Consiliere socio-profesională; 

 Consiliere spirituală/religioasă. 

 

 

Principalele categorii de beneficiari ale 

serviciilor sociale sunt: 

 Familii monoparentale 

 Familii cu risc de dezintegrare 

 Familii cu mai mult de doi copii ṣi cu 

venituri mici  

 Persoane și/sau familii cu venituri 

reduse 

 Persoane și/sau familii cu condiții de locuit precare 

 Persoane cu risc de izolare socială (vârstnici, persoane afectate afectate de boli care le 

influenţează viaţa socială şi profesională, persoane cu dizabilități, etc.) 

 

 

1. Acordarea de ajutoare materiale unor persoane cu situație materială precară 

 Achiziția de proteze auditive pentru minorii Ciotau Babuscov Siluan si Ciotau Babuscov 

Sofian ce au fost diagnoticati cu bipoacuzie bilaterala severa si incardati in gradul de 

handicap accentuat conform raportului de evaluare complexa eliberat de Serviciul de 

evaluare complexa a copilului cu dizabilitati. 

 

3.1.2. Alte proiecte și activități în domeniul social ale Fundației Filantropia Timișoara 
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 Achiziția și donarea unor dispozitive medicale necesare persoanelor imobilizate la pat și îngrijite 

la domiciliu. 

 Identificarea de resurse comunitare și de posibile parteneriate în beneficiul familiilor aflate în 

dificultate  

 Parteneriatul cu Agenția Natională 

împotriva traficului de personae a 

avut ca rezultat ajutorarea material și 

spiritual a 15  persoane victim. Având 

în vedere decizia de a se opune 

agresorilor aveau nevoie de asistență 

atat juridică cât și de ocrotire și 

îndrumare pentru perioada de 

reintegrare în comunitate. 

 

 CoderDojo este o miscare internationala, initiata in Irlanda in anul 2011 cu scopul de a 

oferi copiilor interesati contextul in care sa poata invata programare intr-un mediu 

informal, prin sesiuni regulate, in afara programului scolar (acesta este motivul pentru 

care sesiunile sunt, in general, sambata). 

 

 

La CoderDojo copiii invata sa programeze, 

sa dezvolte site-uri web, aplicatii, programe, 

jocuri si multe altele. Dojo-urile sunt 

initiate, conduse si mentorate de voluntari. 

Dojo-urile pot organia si alte tipuri de 

evenimente: tururi 

ale companiilor de tehnologie, primirea in vizite a unor profesionisti care sa povesteasca despre 

cariera lor, samd. Pe langa faptul ca invata cod, participantii intalnesc persoane cu interese 

similare, pot expune proiectele la care lucreaza, se pot lauda cu munca lor. CoderDojo 

transforma programarea intr-o experienta sociala si distractiva. 

Actualmente, evenimentele CoderDojo sunt derulate de echipe de voluntari in orasele 

Bucuresti, Timisoara, Arad, Calarasi, Iasi, Cluj-Napoca, Oradea, Orastie, Lugoj, Resita, Salonta,  

http://www.coderdojo.com/
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Siret si in comunele Dumbravita, Mosnita-Noua, Giroc, Sacalaz  din judetul Timis. Fundația 

Filantropia Timișoara a sprijin prin sponsori financiar o parte din activitățile menționate. 

 

 

 

Înființată în anul 2012, în cadrul proiectului Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare şi 

activităţi pentru libertate – POSDRU/69/61/S/32801, derulat de Arhiepiscopia Timișoarei în calitate de 

partener, Asociația Pâinea Vieții are ca scop reintegrarea socială a persoanelor care au ispăşit pedepse 

privative de libertate şi a altor persoane cu risc de excluziune socială ce provin din rândul grupurilor 

vulnerabile, fără deosebire de vârstă, gen, naţionalitate sau apartenenţă religioasă. Asociația Pâinea 

Vieții est efurnizor acreditat de servciii sociale din anul 2014. 

Principalele obiective ale Asociației sunt: 

 Crearea de oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii pentru membrii grupului ţintă, ca mod de 

reintegrare socială; 

 Crearea unui sistem comunitar funcţional care să sprijine iniţiativele de economie socială şi 

membrii grupurilor vulnerabile în efortul de reinserţie socială; 

 Înfiinţarea de structuri de economie socială (întreprinderi sociale / de reinserţie socială) cu 

caracter lucrativ (producţie, servicii şi lucrări). 

3.2 ASOCIAȚIA PÂINEA VIEȚII 

 

Surse de venit în 2017:

Fonduri proprii: 
52.018 lei

Donații, sponsorizări, 
campania 2%: 

2.648 lei

Principalele categorii de 
cheltuieli în 2017:

Administrare și întreținere: 
38.592 lei

Costuri personal: 546 lei

Ajutoare financiare acordate:

0 lei

Ajutoare materiale acordate: 0 lei
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Întrepinderea socială - Brutăria Pâinea Vieții a fost înființată în perioada de derulare a proiectului în 

scopul reinserției sociale și a integrării pe piața muncii a persoanelor care au ispăşit pedepse privative 

de libertate şi a altor persoane cu risc de excluziune socială ce provin din rândul grupurilor vulnerabile. 

Acesată întreprindere socială și-a desfășurat activitatea în administrarea Asociației Pâinea Vieții în 

perioada februarie 2014 – martie 2016.  

Ca urmare a faptului că timp de trei ani consecutiv, deși activitatea de producție a înregistrat creștere 

semnificativă, nu s-a ajuns la un nivel al vanzărilor care să acopere cheltuielile, fiind înregistrate 

pierderi, în anul 2017 s-a luat decizia întreruperii activității de producție și a valorificării utilajelor în 

vederea unei noi structuri de economie socială viabilă economic. 80% din echipamente șimașini sunt 

valorificate, urmând să se identifice un nou start-up ori o asociere care să se autosusțină. 

 

 

 

Fundaţia "Preot Ioan Olariu" este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară, de caritate, non-

guvernamentală, fără scopuri politice şi nediscriminatorie profesional. 

Scopul fundaţiei este de a oferi servicii comunitare-sociale, medicale, culturale şi educaţionale, în spirit 

creştin, contribuind la rezolvarea problemelor comunităţii. 

Domenii de activitate:  

         Asistenţă socială şi social-medicală; 

         Asistenţă şi dezvoltare comunitară; 

         Asistenţă medicală; 

         Educaţie şi cercetare interdisciplinară; 

         Cultură; 

         Dezvoltare organizaţională; 

         Tineret; 

         Mediu. 

 

3.2.1 Întreprinderea socială – Brutăria Pâinea Vieții 

3.3 FUNDAȚIA  „PREOT IOAN OLARIU” 
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 Proiectul „Sprijin la distanţă - O şansă pentru fiecare” -  acordarea de burse sociale unor elevi şi 

studenţi foarte buni la învăţătură, dar care provin din familii cu venituri modeste.  

Astfel, în 2017 s-au acordat 9 burse, din care 7 la elevi de gimnaziu şi 

liceu şi 2 la studenţi.   Valoarea totală a acestor burse pentru anul 2017 

a fost de 24.725 lei. 

S-au acordat şi ajutoare sociale unor persoane cu probleme materiale 

deosebite. Valoarea totală a acestor ajutoare a fost de 2.589 lei.  

La sediul fundaţiei  au fost organizate şi în 2017 meditaţii gratuite la 

română, matematică şi engleză, pentru 10 copii. 

 De Paşti şi de Crăciun, Fundația „Preot Ioan Olariu” a participat, alături de 

parohia Iosefin, la campania de întrajutorare a bătrânilor prin cantina socială 

şi am contribuit la pachetele cu dulciuri pentru copii. Valoarea totală a acestor 

contribuţii a fost de 2.298 lei. 

 Pentru strângerea de fonduri a fost mediatizată, prin site-ul fundaţiei,  posibilitatea de a dona 

2% din impozitul pe salar pentru persoane fizice şi 20% din impozitul pe profit pentru persoane juridice, 

pentru suţinerea acestui proiect. 

 

Surse de venit în 2017:

Donații, sponsorizări, 
campania 2%: 

33.383 lei

Principalele categorii de cheltuieli în 2017:

Ajutoare financiare acordate: 39.151  lei

3.3.1. Proiecte  în domeniul social derulate de Fundația „Preot Ioan Olariu” 
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Societatea Femeilor Creştin Ortodoxe din Timişoara a luat fiinţă în anul 1991 și funcționează cu 

binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. 

Scopul asociaţiei este întărirea credinţei şi moralei creştin-ortodoxe, organizarea de activităţi sociale, 

educative, de caritate, promovarea valorilor naţionale, culturale şi spirituale. 

Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara, prin intermediul membrilor și voluntarilor 

derulează activități cultural-religioase și social caritative în județul Timiș. 

Activitățile social-caritative derulate în cadrul organizației sunt: 

 Identificarea și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate materială, prin implicarea membrilor 

comunității; 

 Consilierea și sprijinirea persoanelor vârstnice singure; 

 Acordarea de burse sociale unor elevi cu rezultate bune la învățătură proveniți din familii cu 

dificultăți materiale; 

 Vizitarea și sprijinirea persoanelor bolnave singure sau a celor aflate în spital. 

 

  

 

 

 

 

 

3.4 SOCIETATEA FEMEILOR CREȘTIN ORTODOXE DIN TIMIȘIOARA 

 

Principalele categorii de cheltuieli în 2017:

Ajutoare financiare și materiale acordate: 
19.571 lei

3.4.1. Proiecte  în domeniul social derulate de 

Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara 

Surse de venit în 2017:

Donații, sponsorizări, 
campania 2%: 

28.078 lei
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Activitatea de voluntariat a membrilor din Societatea Femeilor 

Creştin-Ortodoxe din Timişoara a continuat şi în anul 2017, 

conform programului de activităţi aprobat de Adunarea Generală 

care a avut loc în luna martie.   

 Astfel, a continuat proiectul „Fiecare copil-un dar de la 

Dumnezeu”, care se desfăşoară în parteneriat cu Centrul de 

Primire în Regim de Urgenţă de pe lângă Direcţia Copilului Timiş, 

prin care doamne din această asociaţie îi ajută pe copiii din 

Centru la temele pentru şcoală, se joacă cu ei, le citesc poveşti la 

cei mici, sau îi învaţă anumite reguli elementare de igienă. Aceşti copii ( aproximativ 30, numărul lor 

fluctuează) au primit daruri din partea Societăţii Femeilor Creştin-Ortodoxe de Ziua Copilului, de Sf. 

Nicolae şi de Crăciun, în valoare de 707 lei, la care s-au adăugat cadourile primite direct de la sponsori.  

 În 2017 a continuat programul ”Voluntariat în activitatea de asistare şi suport afectiv a pacienţilor 

cazuri sociale”, care s-a derulat în spitalul Oncohelp şi  maternitatea Bega din Timişoara. 

 A continuat şi în acest an parteneriatul Societăţii Femeilor Creştin-Ortodoxe cu Liceul sportiv 

„Banatul” din Timişoara şi cu Penitenciarul Timişoara. Astfel doamne din societate, care sunt şi cadre 

didactice, au predat deţinuţilor cursuri care să îi ajute să se reintegreze în societate după ce se eliberează. 

 A continuat colaborarea cu Centrul de zi „Podul Lung” de pe lângă Primăria Timişoara,prin acte 

de voluntariat.   

Pentru anul şcolar 2017-2018 s-a demarat un proiect prin 

care se acordă burse unui număr de 10 copii buni la 

învăţătură, în valoare totală de 13.200 lei, program 

finanţat prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitul Părinte 

Mitropolit Ioan, care se va derula timp de două semestre 

prin această asociaţie.  În lunile noiembrie –decembrie 

2017 s-a acordat suma de   11.400 lei   prin acest program, 

urmând ca diferenţa de  1.800 lei  să se acorde în  2018. 
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 De asemenea, din fonduri proprii s-a acordat ajutor 

financiar lunar unei studente de nota 10 la medicină în valoare 

de   4.700 lei şi ajutor material la trei familii sărace, două din 

Beregsăul Mare şi o familie cu trei copii din localitatea Murani, 

care au rămas orfani de mamă. Pentru această familie, începînd 

din luna septembrie derulându-se o campanie de întrajutorare 

şi s-a reuşit să li se consolideze peretele din spatele casei care 

era foarte şubred şi să le fie tencuită o încăpere, deoarece 

dormeau toţi într-o singură cameră. S-au cumpărat 

îmbrăcăminte nouă pentru toţi copiii, dulciuri, cărţi,  iar o familie din Timişoara le-a dăruit alimente 

pentru Crăciun. În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan, s-a organizat şi în anul 2017 

Ziua Familiei, duminică, 14 mai, la Biserica Freidorf, unde au fost invitate familiile foştilor deţinuţi 

politic şi a deportaţilor în Bărăgan, care au participat la Sfânta Liturghie, după care Înaltpreasfinţitul  

Ioan le-a adresat un cuvânt  de suflet, evocând momentele deosebit de grele pe care le-au trăit ei şi 

familiile lor în perioada de tristă amintire a comunismului. În încheiere fiecare familie a primit în dar 

din partea Societăţii Femeilor Creştin-Ortodoxe, cartea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan „Pe 

cărarea Raiului” – 40 de bucăţi. 

 

  

 Acordarea de ajutor financiar constând în decontarea lunară a cheltuielilor de întreținere și a 

achizițiilor lunară de alimente și obiecte de uz casnic în limita sumei de câte 500 de lei pentru Casa 

de tip familial „Diaconiţa Febe” Timișoara și Casa de tip familial „Sfânta Anastasia” 

Topolovățu Mare. 

Casa de tip familial „Diaconiţa Febe” Timișoara s-a aflat 

în al 16-lea an de funcţionare şi are ca beneficiari 3 copii 

aflați în plasament la familia preotului Daniel şi Mirela 

Sabău.  

Casa de tip familial „Sfânta Anastasia” Topolovățu Mare 

s-a aflat în al 13-lea an de funcţionare are ca beneficiari 5 

copii aflați în plasament la  asistenţii maternali Alin şi 

Liliana Curic. 

 

 

3. PROIECTE ŞI ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SOCIAL - FILANTROPIC 
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 Parteneriat cu Centrul de resurse și asistență educațională „Speranța” pentru susținerea activității 

Grădiniţei pentru copii cu 

dizabilităţi vizuale asociate 

„Luminiţa” prin desemnarea 

unui angajat specializat în 

domeniul asistenței sociale să 

desfășoare activitatea  în cadrul 

acestei unități educaționale.  

 

 Casa Milostivirii este un centru aflat în administrarea Arhiepiscopiei Timișoarei în cadrul căruia 

sunt asistaţi preoţii pensionari fără aparţinători şi care nu se pot îngrijii singuri. 

 

 

 

 

 

 

 Programul „Masa Bucuriei”, derulat prin grija Patriarhiei Ortodoxe Române li în vaza căruia au 

fost acordate ajutoare materiale sub formă de alimente 

în valoare totală de 210.656 lei ce au fost donate către 

beneficiarii sectorului social în numar de 256 de 

persoane. 

 

 Cantina socială a parohiei ortodoxe 

Timişoara Iosefin 

 Cantina socială a parohiei ortodoxe 

Săcălaz. 

 Cantina socială a parohiei ortodoxe 

„Pogorârea Sfântului Duh” Lugoj. 

 Cantina socială a parohiei ortodoxe „Sf. 

Ilie” Fabric din Timișoara. 

 Cantina socială Sf. Iosif de la Mănăstirea 

Partoș 

 

 

 

4. PROIECTE ŞI ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SOCIAL - FILANTROPIC 
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 Asistența religioasă misionară: 

o Asistența persoanelor deficiente de auz şi vorbire  

o Asistenţa religioasă în Penitenciarul din 

Timişoara  

o Asistența religioasă în cadrul Unităţii Militare 

Brigada 18 Infanterie Banat. 

o Asistență religioasă în cadrul Batalionului 183 

Artilerie Mixtă ,,General Ion Dragalina” 

o Asistență religioasă în instituțiille DGASPC 

Timiș (Timișoara, Găvojdia, Lugoj, Sinersig, Ciacova...etc) 

 

 

 

Comunitatea persoanelor deficiente de auz şi vorbire 

funcţionează începând cu anul 2002 şi se află în grija 

preotului Eugen Bendariu.  

 

 

   

 

Asistenţa religioasă în spitale: 

 În anul 2017 asistenţa religioasă în spitale a fost 

acordată de către preoţii, Dan Cosmin, Neaga Bogdan,  

Cojocaru Vasile, Silviu Damşe, Dumitru Moşoarcă, 

Constantin Diboş, Zisu Nicolae, Filip Mihai şi Oliviu 

Crişan. 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Sponsor Valoare 

Direcția de asistență socială a Municipiului Timișoara 111.836 lei 

Direcția de asistență socială a Municipiului Lugoj 1.513 lei 

Primăria Orașului Deta 10.345 lei 

SC Bistro Ledome SRL 8270 lei 

SC Kathrein România SRL 21.413 lei 

Persoane fizice 6050 lei 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiepiscop și Mitropolit 

 

Consilier social 

Preot Cristian Pavel 

Parteneri și colaboratori 

Instituția Prefectului Județului Timiș 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș 

Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara 

Penitenciarul Timișoara 

Direcția de Asistență Comunitară – Consiliului Local al Municipiului  Lugoj 

Primăria Orașului Deta 

Protopopiatul Ortodox Român Făget 

Asociația Familiilor Anti-HIV „Speranță în viitor” (A.F.A.H) 

Fundația Renovabis, Freising Germania 

Diakonia, Neuendettelsau Germania 

Asociația Împotriva Cancerului 

5. SPONSORI ȘI PARTENERI 


