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RAPORT ACTIVITATE 2013 

 
ASOCIATIA FILANTROPICA SFANTUL ONUFRIE 
– Construire Asezamant Social Sfantul Onufrie –  

Case de Tip Familial pentru Ocrotirea Copiilor aflati in Dificultate 
 

Descriere Asociatie 
 
Asociatia Filantropica „Sfantul Onufrie” cu sediul in Floresti judetul Cluj, a fost infiintata in anul 
2013 in luna mai si functioneaza cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Arhiepiscop si Mitropolit 
Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului care este si presedinte de onoare.  
Principalul obiectiv al strategiei de dezvoltare al Asociatiei Filantropice „Sfantul Onufrie” pentru 
urmatorii 3 ani este construirea si functionarea Asezamantului Social „Sfantul Onufrie” Case de 
Tip Familial pentru Ocrotirea Copiilor aflati in Dificultate pe un teren donat de Manastirea 
Acoperamantul Maicii Domnului din Floresti. Acest asezamant social va oferi un mediu familial 
armonios, ingrijire, educare si suport emotional copiilor separati temporar sau definitiv de parinti, 
prin asigurarea de servicii de tip rezidential de protectie, crestere, ingrijire adaptate nevoilor 
individuale ale fiecarui copil si conditii optime dezvoltarii fizice, intelectuale, moral-spirituale a 
acestora. 
Asezamantul Social Sfantul Onufrie va cuprinde in principal 4 case de tip familial organizate in 
asa fel incat sa poata gazdui fiecare, cate un numar de maxim 10 copii, conform reglementarilor 
in vigoare privind protectia si promovarea drepturilor copilului si un imobil multifunctional. 
In cadrul acestui proiect serviciile oferite in cadrul Asezamantului Social „Sfantul Onufrie” Case 
de Tip Familial pentru Ocrotirea Copiilor aflati in Dificultate vor fi furnizate de catre angajatii 
asociatiei respectiv personal calificat cu abilitati empatice si de comunicare cu copiii,  
corespunzator prevederilor legale in vigoare (psihoterapeut, psihopedagog etc.) si parinti sociali 
cu domiciliul permanent in casele de tip familial.  
Asezamantul Social „Sfantul Onufrie” Case de Tip Familial pentru Ocrotirea Copiilor aflati in 
Dificultate va oferi un model familial un climat afectiv sigur, unui numar de 40 de copii parasiti, 
separati temporar sau definitiv de parinti punand accent pe dezvoltarea abilitatilor de trai 
independent. Copiii beneficiari ai Caselor de Tip Familial vor fi implicati activ in toate activitatile 
gospodaresti. 
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Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Andrei a oficiat in data de 12 iunie 2013 slujba 

de punere a pietrei de temelie si de sfintire a terenului pe care se va construi Asezamantul 
Social “Sfantul Onufrie din Floresti. 
 

 
 
Proiecte si activitati 
 
IUNIE 2013 
 
1. Primul proiect al Asociatiei Filantropice „1 iunie bucuria copiilor” a fost organizat in parteneriat 
cu Scoala Gimnaziala Gheorghe Sincai din Floresti, Casa de Tip Familial Rezidentia Lukas din 
Turda si Manastirea „Acoperamantul Maicii Domnului” Floresti.  
 
 
 

  
 

Au participat un numar de 18 
copii din clasa a II-a, si 10 copii 
de la Casa Lukas din Turda, 
toate activitatile desfasurate  au 
avut ca scop sarbatorirea Zilei 
Internationale a Copilului. 
Obiectivele proiectului au vizat 
intarirea relatiilor de prietenie 
intre copii, cresterea gradului de 
socializare si comunicare intre 
copii,constientizarea si 
sensibilizarea copiilor fata de 
animalele domestice. 

 



 

 
 
 
2. Al doilea proiect a avut loc in luna iunie 2013 un spectacol organizat in colaborare cu 
Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Vadului Feleacului si Clujului in parteneriat cu Inspectoratul 
Scolar Judetean Cluj prin Liceul Gh. Sincai si Universitatea Babes Bolyai. In urma spectacolului 
caritabil de strangere de fonduri « Copii pentru copii »  pentru edificarea Asezamantului Social 
Sfantul Onufrie – Case de Tip Familial pentru Ocrotirea Copiilor aflati in Dificultate, s-au strans 
10700 lei din vanzarea de invitatii si din donatii.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rezultatele nu s-au lasat 
asteptate, totii copii au participat 
la activitatile desfasurate intr-o 
atmosfera de bucurie si veselie, 
presarata cu muzica, cantece, 
desene si mai cu seama cadouri 
si diplome pentru fiecare copil.  

 

 
In sala Auditorium Maximum din 
Cluj Napoca, elevii Liceului 
Gheorghe Sincai, de la ciclul 
primar pana la ciclul liceal, au 
cantat, au prezentat o piesa de 
teatru, au dansat si au interpretat 
lucrari instrumentale.  

 



 

 
 

Iulie 2013 
 
Fundatia pentru prima casa, un moment extrem de important, sprijinit cu generozitate de unul 
dintre sustinatorii proiectului asociatiei. 
 

 
 
Septembrie 2013 
 
Prima casa se ridica prin bunavointa companiei CEMACOM care a donat caramida necesara 
pentru construirea primelor 2 case. 
 
 

 

 
 
 
Toate aceste minunate manifestari artistice 
s-au realizat de catre copiii Liceului 
Gheorghe Sincai pentru copiii care sunt 
parasiti sunt lipsiti de adapost, de protectie 
si mai cu seama de iubire.  

 



 
Tot in luna septembrie se sapa fundatia pentru cea de a doua casa.  
 

 
 
 
Octombrie, noiembrie, decembrie 2013 
 
3. Cel de al 3-lea proiect al Asociatiei, campania de informare si strangere de fonduri prin sms 
« Toti copii au nevoie de iubire » pornita cu binecuvantarea Inaltpreasifintitului Arhiepiscop si 
Mitroplit Andrei, s-a lansat in 01 octobmbrie de praznicul Acoperamantul Maicii Domnului si s-a 
incheiat in data de 10 ianuarie 2014.  
 
 
 

 
 
 
Acest proiect a fost primul ca si intindere si complexitate si a vizat in principal strangerea de 
fonduri pentru edificarea Asezamantului Social Sfantul Onufrie – Case de Tip Familial pentru 
Ocrotirea Copiilor aflati in Dificultate si a fost posibil datorita partenerului media principal TVR 
Cluj care ne-a fost alaturi pe toata perioada campaniei. 
 
 



 
 
Calendarul de activitati menite sa sustina campania « Toti copiii au nevoie de iubire » a cuprins 
spectacole si manifestari artistice in care au fost implicati atat elevii scolilor si liceelor clujene cat 
si studentii celor mai importante universitati din Cluj-Napoca. Spectacolele au avut loc in sala 
Auditorium Maximum a Casei Universitarilor din Cluj-Napoca  
 

 
 

 
 
 
 
 
In toata aceasta perioada au fost difuzate spoturi pentru 
campanie pe TVR Cluj partenerul media principal, al 
Asociatiei Filantropice Sfantul Onufrie in sustinerea 
acestui proiect. Am expus afise in mijloacele de 
transport si in alte institutii publice, am impartit fluturasi, 
si am utilizat mijloacele de comunicare multiple (presa, 
interviuri, campanie e-mailing, new media). In aceasta 
campanie au fost alaturi de noi: Arhiepiscopia Vadului 
Feleacului si Clujului, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, 
Filarmonica de Stat Transilvania, Academia de Muzica 
Gheorghe Dima, Radio Cluj si Radio Renasterea.  
 
Alte companii care s-au alaturat proiectului si ne-au 
sustinut fie prin donatii de materiale de constructie, fie 
prin productia de articole publicitare sunt: AMM Design, 
Bilka, Civitas Imobiliare, Cemacom. 

 

 
 
 
 

05 octombrie 2013  
Spectacol caritabil trupa 
de teatru in lb.engleza 

elevii de la  
Scoala Nicolae Titulescu 
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5 octombrie 2013 

Copiii din Paroahia Paniceni si copii de la Clubul Vedetelor 

 

 

 

 

29 octombrie 2013 
Concert caritabil de folk 

Adrian Sarmasan si invitatii  
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Spectacolul “Ninge cu colinde” din 17 decembrie a incheiat seria de manifestari artistice din 
calendarul de activitati al campaniei “Toti copiii au nevoie de iubuire”. La acest spectacol au 
performat: Ema Bitu 4 ani, Patricia Campean 4 ani, elevii scolilor si liceelor din orasul nostru, 
corul Antifonia al Academiei de Muzica Gheorghe Dima, Junior Vip, copiii de la Manastirea 
Dumbrava, Marius Merca si Clubul Vedetelor. 
 
 

 
 

 
12 noiembrie 

Spectacol caritabil 
“O alta poveste a Flautului Fermecat” 

-dupa opera omonima a lui W.A. Mozart- 
 

 
17 Decembrie  

Copii de la Manastirea 
Dumbrava impreuna cu 

Parintele Arhimandrit Vasile 

 
Studentii Academiei de Muzica 
Gheorghe Dima coordonati de  

Lect.Univ.Dr. Ina Hudea 
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Seminarul Teologic Ortodox               Patricia Campean 

Corul Antifonia al 
Academiei de Muzica 

Gheorghe Dima 

 
Corul Junior Vip 

Liceului de Muzica 
Sigismund Toduta 
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4. In luna decembrie din fondurile stranse in urma campaniei si a sepectacolelor, am initiat o 
actiune de sprijin cu alimente si alte produse pentru o familie de nevazatori si pentru copiii 
gazduiti la Manastirea Dumbrava. 
 
 

 

 
 
Alte activitati – Atelierul de lucru manual 
 

 
 
Voluntarele noastre croseteaza si tricoteaza jucariile si alte obiecte acasa, in timpul liber. Este o 
activitate relaxanta, placuta si aduce in suflet bucuria de a putea ajuta prin aceasta indeletnicire 
copiii aflati in dificultate. 
Voluntarele primesc din partea noastra firele, materialele si schemele de realizare ale obiectelor 
jucariilor, iar acestea sunt vandute in cadrul evenimentelor caritabile ale asociatiei.  
 
 

 
Tot in aceasta luna membrii asociatiei 
impreuna cu cativa voluntari, am 
achizitionat produse pentru confectionat 
ornamente si am participat la o actiune  
« creativa » constand in confectionarea de 
ornamente de Craciun la Casa Lukas din 
Turda apartinand Fundatieii Sfantul Daniel. 
Copiii de la Casa Lukas au fost bucurosi sa 
primeasca pachetelele cu dulciuri si fructe, 
pregatite special pentru ei. 

 

 
 
Ornamentele confectionate au fost ulterior 
destinate vanzarii in cadrul unui proiect 
pentru strangere de fonduri necesare 
intretinerii celor 8 copii gazuditi in acest 
asezamant. 
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Beneficiari 
 
Beneficiarii nostri pana in prezent au fost doar cei pentru care am organizat cateva dintre 
activitatile noastre. Este vorba de elevii Scolii Generale Gheorghe Sincai din Floresti si de Casa 
de copii Lukas apartinand Fundatiei Sfantul Daniel. Avem in vedere extinderea actiunilor noastre 
catre familiile aflate in dificultate, pe masura ce asociatia se va dezvolta. 
 
Angajati 
 
In momentul de fata asociatia este compusa din 5 membri fondatori neavand angajati. Intreaga 
activitate este realizata prin munca voluntara a asociatilor sustinuta insa si de alti voluntari : 
studenti din cadrul Facultatii de Teologie Ortodoxa si alte persoane care sprijina cu mult suflet 
prin diferite activitati, proiectul asociatiei. 
 
Realizari 
 
Veniturile asociatiei sunt realizate preponderent din donatii atat de la persoane fizice cat, de la 
companii si venituri realizate in urma spectacolelor organizate in acest scop.  Campania de 
strangere de fonduri desfasurata intre 01 octobmbrie 2013 – 10 ianuarie 2014 a adus 
urmatoarele realizari : ridicarea primelor 2 case pana la nivelul acoperisului si acoperirea 
acestora cu tigla (tigla pentru cele 2 case a fos donata de compania Bilka), achitarea manoperei 
aferenta acestor lucrari. 
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2014 
 
In 2014 am continuat lucrarile de constructie incepute la primele doua case din cadrul 
Asezamantului. 

 
 

 
 

 
 
 

Mai 2014 
 
Am organizat pe stadionul Cluj Arena, impreuna cu Fundatia Sfanta Veronica care 
gazduieste copii in case de tip familial langa Manastirea Dumbrava din judetul Alba, 
evenimentul caritabil ”Fotbal de Aur din suflet pentru copii„.Componenți ai Naționalei de 
Aur a României și ai celor de la Universitatea Cluj anii 90-95 au ales sa facă un cadou 
deosebit – sa fie alături de copiii aflați in dificultate, de ziua lor de 1 iunie pe CLUJ 
ARENA. 
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Iulie 2014 
 
Un nou inceput. A venit momentul construirii Paraclisului Sfantului Onufrie cel Mare si a 
imobilulului multifunctional al Asezamantului pentru Copii, cu binecuvantarea 
Inaltpresfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Andrei. Imobilul este prevazut cu sala 
de festivitati, sala pentru activitati educative (atelier pictura, terapie ocupationala, lucru 
manual), biblioteca, bucatarie si cu incaperi cu destinatie administrative. 
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Octombrie 2014 
 
Constructia Asezamantului pentru Copiii Sfântul Onufrie prin proiectul “Toți copiii au 
nevoie de iubire” continuă. Campania de informare si strangere de fonduri continua, 
calendarul de activitati cuprinde doua spectacole caritabile organizate in parteneriat cu 
Inspectoratul Scolar Judetean, UBB, Academia de Muzica Gheorghe Dima, TVR Cluj, 
Radio Renasterea si alti parteneri care ne sunt alaturi si sustin aceste action educativ 
artistice. Primul  spectacol a avut loc in 11 noiembrie, la sala Auditorium Maximum a 
Casei Universitarilor iar urmatorul spectacol caritabil  pentru strangere de fonduri va 
avea loc in 09 decembrie incepand cu ora 19. 
 
 
  

                    
 

 
 
 


