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RAPORT ACTIVITATE 2016
Asociația Filantropică Sfântul Onufrie

Privind acordarea de servicii de asistență socială

La sfârșitul anului 2015 si inceputul anului 2016, primele 2 case din cadrul Așezământului
pentru Copii Sfântul Onufrie au fost aproape finalizate. Atingerea acestui obiectiv s-a materializat
datorită suportului oferit de către susținătorii noștri, companii, persoane fizice, copii, cadre didactice,
elevi și studenți, voluntari, parohiile clujene și fii si fiicele duhovnicesti apropiate Mănăstirii
Acoperământul Maicii Domnului din Forești.
În vederea populării primei case cu copii, pentru care a fost instituită măsură de plasament,
am făcut următoarele demersuri:
am obținut certificatul de acreditare pentru servicii sociale urmând ca în termen de 2 ani să
depunem dosarul pentru licențierea serviciilor;
am avut mai multe discuții cu DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a
Copilului) legate de procedura concretă și legală de aducere a copiilor în așezământ;
am propus Consiliului Județean și DGASPC o convenție de colaborare, privind organizarea și
funcționarea serviciului de tip rezidențial destinat copiilor aflați în dificultate, plasați în casele de tip
familial din cadrul Asezămantului pentru copii Sfântul Onufrie,
am transmis cererea noastră la sfârșitul anului 2015 și din nou în data de 18 iulie 2016;
am avut 2 întâlniri cu reprezentanții Consiliului Județean și ai DGASPC, împreună cu IPS
Mitropolit si Arhiepiscop Andrei pentru a discuta concret condițiile încheierii convenției de
colaborare și posibilitatea obținerii unei cote din standardul de cost pentru serviciile de tip
rezidențial destinate copiilor plasați în case de tip familial, conform Hotărarii de Guvern privind
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale nr. 23/2010, pentru fiecare copil
instituționalizat, căruia i se vor acorda servicii de specialitate în cadrul Așezământului pentru Copii
Sfântul Onufrie.
am vizitat alte Așezăminte din țară în vederea schimbului de experiență – Așezământul
Sfântul Leontie din Rădăuți, Fundația Sfânta Veronica care ocrotește copilașii și vârstnicii de
lângă Mănăstirea Dumbrava.

Evenimente și campanii
 Campania de 2% pentru strangere de fonduri necesare continuării lucrărilor de construcție
 Atelierul de lucru manual coordonat de voluntara Laura Nistor, a creat și în acest an
lucrușoare minunate împreună cu voluntare din întreaga țara și desigur copii și cadre
didactice de la școlile Emil Isac, Nicolae Titulescu, Hațieganu și de la liceul Tiberiu
Popoviciu din Cluj Napoca, care au fos comercializat în cadrul tărgurilor caritabile din cadrul
școlilor și a celor organizate de catre compania Emerson
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 Am organizat campanii de întrajutorare pentru persoanele aflate în dificultate în colaborare
cu Asociația Inimoare Fericite, în județul Sălaj și în Moldova
 Am organizat 5 pelerinaje, iar fondurile obținute au fost utilizate pentru continuarea edificării
proiectului Asociației și nevoile celor ocrotiți în așezământ
 Au continuat lucrările la imobilul multifuncțional și la cea de a treia casă, casa fiind tencuită
în interior, cu ferestre și uși montate
 Sfântul Onufrie a fost cinstit în zilele dinaintea praznicului, prin slujbe și rugăciuni și
evenimente culturale. Credincioșii au fost invitați la finalul slujbei să viziteze așezământul
social destinat copiilor aflați în situații de dificultate, construit în apropierea mănăstirii. Toți
cei ce i-au trecut pragul au rămas impresionați de ceea ce s-a putut realiza aici, în cei trei ani
de când s-a început construcția. IPS Mitropolit și Arhiepiscop Andrei a oficialt slujba de
binecuvantare a așezamântului împreună cu un sobor de preoți .
 Am retipărit și lansat cartea Iisus Mântuitorul cu ocazia praznicului Sfântului Onufrie
 Cu ajutorul NTT DATA am achizitionat și montat parculețul de joaca pentru copii în curtea
așezâmantului, parculețul fiind integral sponsorizat de către NTT DATA
 În vederea strângerii de fonduri, cu binecuvântarea IPS Mitropolit și Arhiepiscop Andrei, au
fost realizate două CD-ur interpretate de Părintele Raul Rațiu, pricesne închinate Maicii
Domnului și Colinde
 Împreună cu Fundația Saint Paraskeva din Chicago și Cridar Cons am reușit să finalizăm
proiectul Căsuța din Finișel, construirea unui adăpost pentru o familie monoparentală cu 8
copii
 Am organizat o vizită la Așezământul pentru copii Sfântul Leontie din Rădăuți în vederea
schimbului de experiență
 În cadrul Așezământului am organizat mai multe sesiuni pentru Atelierul de creație. Acesta
și-a propus să abă ca scop realizarea câtorva obiecte lucrate manual, comericializate ulterior
în folosul celor de trebuință din așezământ. Ne-au fost alaturi voluntari apropiați
așezământului, mici și mari
 Am reușit să distribuim alimente și cutii de cadouri și alte resurse către Copii de la
Mănăstirea Dumbrava și către familii aflate în zona de risc.
 Am organizat a IV-a ediție a Concertului caritabil „Să dăruim colinde sfinte de Nașterea Lui
Hristos” - Am avut din nou bucuria de a petrece împreuna cu toți susținătorii proiectului, o
seară emoționantă și încărcată de lumina apropierii minunatelor Sărbători de Iarnă ne vestesc
nașterea lui Hristos. Toti copilașii și protagoniștii din seara de colind, ne-au călăuzit prin
sunet, prin dans, prin glasuri excepționale, spre bucurie și veselie, spre laudeșsi recunoștință
închinate Mântuitorului nostru Iisus și Maicii Sfinte.
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Alte acțiuni legate de darea în folosință a așezământului:
 am reușit în această toamnă să depunem la Primăria din Florești dosarul pentru recepția
primelor 2 case, am achitat taxele catre Inspectoratul de Stat in Construcții în valoare de
13.224,34 lei, toate acestea fiind necesare pentru obținerea procesului verbal de receptie și
certificatului de atestare a edificării construcției;
 am primit în luna octombrie 2016 de la Primăria Florești procesul verbal de recepție și
certificatul de atestare a edificării construcției, și am reușit să trecem la etapa întăbulării și
întocmirii dosarelor pentru obținerea avizelor de la pompieri, de la direcția veterinară și
sanitar veterinară, fără de care nu este posibilă funcționarea legală a Așezământului și
primirea copiilor conform legislației în vigoare.
 Avem depuse dosare pentru obținerea avizelor necesare funcționării Așezământului
Beneficiari
Asociația noastră, deși a avut și are în continuare ca obiectiv prioritar finalizarea întregului
Așezământ pentru copii Sfântul Onufrie – finalizarea celei de a 3-a case, construirea celei de a 4-a
case, a imobilului multifuncțional și a paraclisului – s-a preocupat încă de la înființare de copiii aflați
în dificultate și situații de risc, copii pe care am încercat să îi sprijinim cu alimente, îmbrăcăminte,
medicamente, haine, călăuzire spirituală, fără însă a populariza aceste acțiuni.
Beneficiarii serviciilor de asistență socială de la înființare și până în prezent și pe care
Asociația Filantropică Sfântul Onufrie a încercat să îi susțină prin diverse forme de ajutor, și pe care
continuă să îi sprijine, au fost :
Copii din casele de copii de la Valea Plopului prin distribuirea de ajutoare materiale, alimente
și îmbrăcăminte și campanii de strangere de fonduri;
Copiii din cadrul casei de copii Casa Lukas din Turda – ajutoare materiale si financiare,
implicarea în programe de socializare și petrecere a timpului liber;
Copii aflati în dificultate din cadrul DGASPC – invitați la evenimentul organizat de asociație
pe stadionul Cluj Arena în vara anului 2014, Fotbal de Aur din suflet pentru copii;
Copiii de la Mănăstirea Dumbrava – ajutoare financiare, materiale – alimente și
îmbrăcăminte, implicarea copiilor în activitățile educativ culturale ocazionate de campaniile de
informare și strângere de fonduri organizate de asociație;
familii monoparentale – sprijin financiar, alimente (cazul A. cu cei 8 copii, o mămică minoră
și copilul ei care beneficiază de servicii sociale rezidențiale în așezământ, încă o familie
monoparentală cu cei doi copii o fetiță de 3 ani și un băiețel de 5 ani din județul Cluj, și alte cazuri
sociale);
Asociația are în vedere extinderea acțiunilor către familiile cu copii aflate în dificultate și în
situații de risc și mare vulnerabilitate socială, pe măsură ce organizația se va dezvolta.
Obiectivele financiare si non-financiare pe termen scurt, mediu și lung
Primul obiectiv pe termen scurt îl constituie încheierea convenției de colaborare cu Consiliul
Județean prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului fie din Cluj-Napoca sau
din județul Salaj, și din județul Bistrița , pentru a putea găzdui în Așezământ, în formă legală, primii
copii pentru care a fost instituită măsura de plasament. Ne dorim și sperăm că acest lucru se va putea
materializa în primele 6 luni ale anului 2017. În acest sens avem în lucru dosarele de obținere a
avizelor de la pompieri, direcția sanitară și direcția sanitar veterinară Cluj, urmând să stabilim o
întâlnire și cu reprezentanții Consiliului Județean Bistrița.
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Urmează apoi angajarea de personal calificat care să contribuie la îndeplinirea misiunii și
obiectivelor asociației și anume de a oferi un climat propice pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor
al căror cămin sigur și plin de iubire va deveni Așezământul pentru copii Sfantul Onufrie.
Preconizăm ca acest lucru să se întâmple până la sfârșitul lunii februarie 2017, în funcție și de
răspunsul reprezentanților oficiali ai Consiliilor Județene limitrofe și ai DGASPC cu privire la
încheierea convenției de colaborare, fără de care nu avem baza legală pentru aducerea copiilor în
Așezământ. În momentul de față asociația își desfășoara activitatea preponderent cu voluntari.
Obiectivele financiare ale Asociației Filantropice Sfântul Onufrie vizează pe termen mediu și
lung, strângerea sumelor necesare continuării lucrărilor de construcție începute: casa 3 și 4, imobilul
multifuncțional, paraclisul Sfântului Onufrie și amenajarea celor 2 mansarde din primele case
finalizate.
Obiectivele non-financiare vizează în continuare informarea și sensibilizarea comunității cu
privire la amploarea fenomenului de abandon și abuz asupra copilului și, implicarea societății civile
și a instituțiilor în găsirea de soluții pentru acești copii ai căror părinți suntem cu toții.
Vom continua să organizăm evenimente de sensibilizare a societății civile și a instituțiilor
publice cu privire la problematica copilului aflat în dificultate. În aceste evenimente vom căuta să
implicăm, așa cum am făcut de la primele campanii și evenimente organizate, elevii și tinerii
studenți, ei fiind de altfel susținători activi ai proiectelor desfășurate de asociația noastră încă de la
începutul înființării.
Primii copii în așezământ
Începând cu luna aprilie, respectiv 29 aprilie, în Sfânta mare zi de vineri, a fost trimisă la noi
de către părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, o mamă minoră B.B. împreună cu fetița ei
B.A în vârstă de 4 luni la acea dată, din județul Timiș. Este un caz extrem de delicat, sunt 2 copii
aflați în zona de risc pe care îi avem în grijă, și care în momentul de față locuiesc în așezământ, B.A
fiind practic primul copil găzduit în așezământ. Activitățile zilnice pentru B.B. și B.A, vizează
deprinderea abilităților de viață independentă, de parenting (igienă, curățenie, alimentație..., atenția
față de nevoile copilului, baia, hrana acestuia...), consiliere pentru mama minoră, terapie
ocupațională, activități de scris și citit,meditații realizate de profesori voluntari, program de
rugăciune și participare la Sfintele slujbe ale bisericii din Mănăstirea Acoperământul Maicii
Domnullui, activități de petrecere a timpului liber. Mama minoră a fost înscrisă la școală pentru
continuarea studiilor.
Financiar
Întregul proiect a fost estimat inițial la suma de ~1.300.000 de euro, iar în momentul de față
avem finalizat aproximativ 30% respectiv primele 2 case.
Asociația nu dispune de fonduri proprii, tot ceea ce s-a realizat a fost pe baza donațiilor
obținute de la companii și persoane fizice care au simțit să sprijine proiectul nostru. De asemenea
campaniile noastre de informare și strângere de fonduri au adus și aduc resurse financiare care
contribuie la ridicarea construcției și la sprijinul acordat beneficiarilor noștri.
Pentru buna funcționare a unei căsuțe cu 10 copilași, bugetul lunar estimat este de ~ 38.000
lei pe luna, aici fiind incluse nevoile copiilor (hrană, îmbrăcăminte, alimente, rechizite, transport
școală sau grădiniță, cazarmament, medicamente, salarii angajați, cheltuieli fixe).

Așezământul pentru Copii Sfântul Onufrie s-a ridicat din iubire, este zidit cu sufletul și
generozitatea celor care au ales să împlinească porunca Mântuitorului, iubirea de aproapele.
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Mulțumim celor care ne sunt alaturi, voluntari, persoane fizice, instituții publice,
companii și care ne sprijină în misiunea noastră:

fundații și

Parohiile clujene, Mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos, Fundația TEAMCO, Fundatia
SAINT PARASKEVA din Chicago, ASOCIAȚIA NENADEZ-GHERLA, CEMACON, CIVITAS
IMOBILIARE, NTT Data, Betfair, AGC DENT, INDIS PARTNER, SENSES SRL, SOFTLAND
SRL, CLIFORD, FORTECH, ELECTROVEST, FOREST VEST, CRIDAR CONS, SER
SOLUTION, KRONOSPAN, VERLA, ELECTROPLUS, PUIUL REGAL.

Academia de Muzică Gheorghe Dima, Universitatea Babeș Bolyai, Școala Creangă, copiii din cadrul
Atelierului de pictură din parohia Nașterea Domnului păstoriți de Preotul Nicolae Buda, copii, cadre
didactice și elevi din școlile clujene: Emil Isac, Nicolae Titulescu, Hațieganu, Liceul Tiberiu
Popoviciu, Liceul de coregrafie și Artă dramatică Octavian Stroia.

Grija și iubirea manifestată față de copii și față de persoanele aflate în dificultate se poate manifesta
cu adevărat doar atunci când ne unim gândurile și forțele în acțiuni comune și doar atunci când ne
sprijinim unii pe alții.

“Cu ce seamănă iubirea? Are mâini pentru a-i ajuta pe alții. Are picioare pentru a alerga spre cei
săraci și nevoiași. Are ochi pentru a vedea nefericirea. Are urechi pentru a auzi suspinele și
suferințele oamenilor” Fericitul Augustin.

Asociația Filantropică Sfântul Onufrie
Teodora Ioana Cecilia Angelescu
membru în Consiliul Director al asociației
Asistent social
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