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RAPORT ACTIVITATE 2018
Asociația Filantropică Sfântul Onufrie
Privind acordarea de servicii de asistență socială
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,
am obținut autorizația de la Pompieri,
am obținut autorizația sanitaer Veterinara,
am obținut Licentierea serviciilor pentru cele 2 case,
am semnat conventia cu DGASPC legate de procedura de aducere a copiilor în așezământ;
am semnat cu DGASPC(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a CopiluluiCluj) 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 2018 catre Consiliului Județean,
am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Consiliului Județean și ai DGASPC, 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.
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
din Cluj Napoca, care au fos comercializat în cadrul tărgurilor caritabile din cadrul școlilor și a
celor organizate de catre compania Emerson.
✓ Am organizat campanii de întrajutorare pentru persoanele aflate în dificultate în colaborare cu
Asociația Inimoare Fericite, în județul Sălaj și în Moldova
✓ Am organizat 4 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 paraclis.
✓ Cu binecuvantarea IPS Mitropolit și Arhiepiscop Andrei praznuirea Sf. Cuv. Onufrie cel Mare,
a debutata la Manastirea Floresti, in seara zilei de 11 iunie 2018, incepand cu ora 21, cu slujba
privegheriere de toata noaptea, Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie a fost savarsita de Presfintitul
Parinte Macarie, Episcopul de Nord, inconjurat de un frumos sobor de preoți.
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✓ 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 cinci ani de
când s-a început construcția.
✓ 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.
✓ Am organizat o acțiune filantropică la Așezământul Sf. Leontie de la Rădăuți și la Așezământul
de la Bănceni – Bucovina, precum și un pelerinaj la Lavra Pecerska, la Mănăstirile Boian și
Bănceni la Mănastirea Putna cu ocazia prăznuirii Sfântului Ștefan Cel Mare și pe Muntele
Ceahlău.
✓ 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.
✓ Ianuarie 2018 Valea Plopului actiune filantropica la Așezământul de copii coordonat de
Parintele Nicolae Tanase (s-a acordat sprijin financiar, precum și donații în alimente,
imbrăcăminte, încălțăminte etc.)
✓ Aprilie 2018 – Tabara de primavara pentru copii orfani - am gazduit in asezamant pentru o
saptamana 5 copilasi de la casa de copii din Beclean, pe langa cei 2 aflati deja in asezamant
(organizat cu ei activitati, excursii, jocuri etc).
✓ Mai 2018 – aducerea, din Sfântul Munte Athos a icoanei Sfântului Onufrie – ctitor al
Așezământului pentru copii, icoană realizată de mâna monahului cărturar și iconar Patapie
Kafsokalivitul.
✓ iunie 2018 - organizarea conferinței ”Sfinții Paisie Aghioritul și Porfirie Kafsokalivitul și
îndrumarea tinerilor susținută de monahul Patapie Kafsokalivitul
✓ Mai - iunie 2018 – s-a realizat traducerea din limba slavonă a Acatistului Sfântului Onufrie Cel
Mare de către d-na Tatiana Doibani și traducerea din limba greacă a Paraclisului Sfântului
Onufrie. Astfel, cu sprijinul binefăcătorilor noștri s-a publicat cu binecuvântarea IPS Andrei a
ediției îngrijite a Vieții, Acastistului și Paraclisului Sfântului Onufrie Cel Mare pentru prima
dată în România .
✓ Iunie 2018 cu prilejul Prăznuirii ocrotitorului Așezământului în anul centenarului Marii Uniri a
Românilor a avut loc lansarea și prezentarea de carte dedicată sfinților ortodocși români din
afara granițelor, ediție îngrijită de d-na Georgeta Bidilică Vasilache.
✓ Iunie 2018 – evenimente ocazionate de Praznicul Sfantului Onufrie, la care am avut peste 35
de copii de la casele de copii din Beclean , Fundația Sfantul Daniel - Turda, si Maramures care
s-au bucurat 3 zile foarte pline de surprize si activitați tematice.
✓ iunie 2018 - pelerinaj de mulțumire în Duminica prăznuirii tuturor Sfinților Românii la
Mănăstirea Lăpuș Românesc.
✓ Iulie 2018 –August 2018-Tabara de vara pentru copii orfani – I-am gazduit in asezamant pe
langa cei 2 copii, inca 6 proveniți de la Centrul din Beclean. Am organizat timp de 2 luni
activitati zilnice, excursii la Belis, la Salina Turda , manastirile din Maramures, Muzeul de apa,
Gradina Zoo Targu Mures, Gradina Botanica Cluj-Napoca, foc de tabara, activitați educative,
etc.
✓ septembrie 2018 –Așezământul a primit licențierea pe cele 2 case pentru serviciul social
Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie – Case de tip familial pentru ocrotirea copiilor aflați
în dificultate emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
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✓ decembrie 2018 – Tabara de 1 decembrie cu 6 copii orfani de la casa de copii din Beclean –
(organizat cu ei activitati, excursii in parc, jocuri etc), tot in luna decembrie am reusit
distribuirea peste 250 de pachete de dulciuri si alimente pentru copii aflati in dificultate de la
Gherla, Jibou etc.
✓ Am organizat a VI-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 laude și recunoștință închinate
Mântuitorului nostru Iisus și Maicii Sfinte.
Alte acțiuni legate de CONSTRUCTII
Din punct de vedere al realizărilor edilitare pe parcursul anului 2018 au continuat lucrările de
construcție ale Paraclisului Sfântul Onufrie în perioada ianuarie – iulie reușindu-se finalizarea la roșu
a zidurilor Paraclisului, lucrările incluzând zidăria de cărămidă, realizarea absidelor, structura de
rezistență din fier beton, cupola bisericii și șarpanta din lemn. De asemenea, în luna iulie, cu ajutorul
bunului Dumnezeu, s-a amplasat Sfânta Cruce pe Biserică, de către maestrul fierar arhitect Dorian
Bîrdașu.
In perioada februarie-iulie 2018 s-au continuat demersurile pentru obținerea Autorizației de
Securitate la incendiu la primele două case, eliberată de Inspectoratul de Situații de Urgență Cluj în
luna iulie . Acest demers, a necesitat un efort material considerabil fiind necesară achiziționarea și
montarea unui sistem de detecție a incendiilor automatizat, a instalației de iluminat de securitate
pentru evacuare și intervenție, a unui hidrant exterior, extinctoare și altele.
În lunile aprilie-mai cu sprijinul inimoșilor nostri voluntari s-au efectuat lucrări de pregătire
în vederea realizării hidroizolației termosudabile orizontală la demisolul corpului administrativ și la
subsolul Paraclisului, pentru ca in luna iunie să fie aplicată hidroizolația pe o suprafață de cca. 470
mp.
În luna aprilie a fost achiziționat (in scop educațional) un solar pentru cultivarea legumelor,
beneficiarii Așezământului și voluntarii au plantat legume, produsele fiind consumate de către copiii
aflați în grija Sfântului Onufrie.
În perioada septembrie-noiembrie 2018 s-au efectuat lucrări la realizarea drenului perimetral
pentru Paraclis și Casa Administrativă.
În această perioadă se lucrează la finalizarea porții de acces în Așezământ și a gardului
imprejmuitor precum și la amenajarea mansardei caselor finalizate. Amenajarea mansardei va duce
la realizarea a 4 încăperi și a unui spațiu deschis dedicat activităților cu copiii de peste 100 mp.
La Paraclisul Sfântului Onufrie, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vor continua lucrările de
construcție urmând a se monta, când condițiile atmosferice vor permite, acoperișul din tablă de
cupru.

Beneficiari
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;
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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 BISTRITA – invitați in perioada vacantelor la
asezamantul nostru;
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 6 ani și un băiețel de 7 ani din județul Cluj, cazul B.M. cu
un baiat de 9 ani epilepsie, nonverbal, cu pampers -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 aducerea de copiii in cadrul Asezamantului de la
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului fie din Cluj-Napoca sau din județul
Maramures, și din județul Bistrița , în formă legală, Ne dorim și sperăm că acest lucru se va putea
materializa în primele 3 luni ale anului 2019.
S-au facut angajari 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.
În momentul de față asociația își desfășoara activitatea cu cei 5 angajati si 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.
“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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