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RAPORT ACTIVITATE 2019
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 Licentierea definitiva de fiunctionare pentru Corpul 2
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 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% respectiv 3.5% pentru strangere de fonduri necesare continuării lucrărilor de
construcție.
✓ Atelierul de pictura coordonat de voluntara Hajdu Katalin, a creat au atelier de pictura pentru
cei 7 copii aflati in Asezamant, lucrările fiind comercializate în cadrul tărgurilor caritabile;
✓ am organizat cinci pelerinaje, iar fondurile obținute au fost utilizate pentru continuarea
edificării proiectului Asociației și pentru nevoile celor ocrotiți în Așezământ;
✓ au continuat lucrările de construcții la imobilul multifuncțional și la paraclis;
✓ cu binecuvantarea I.P.S. Mitropolit și Arhiepiscop Andrei, prăznuirea Sfântului Cuvios Onufrie
cel Mare, a debutat la Mănăstirea Floresti, în seara zilei de 11 iunie 2019, incepand cu ora 21,
cu slujba priveghere, iar dimineața a continuat cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie care a fost
savarsita de un frumos sobor de preoți;
✓ ocrotitorul Așezământului, Sfântul Onufrie a fost cinstit în zilele dinaintea praznicului, prin
slujbe, rugăciuni și evenimente culturale. Credincioșii au fost invitați la finalul Sfintei Liturghii
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 sase ani de când s-a început construcția.
✓ În vederea strângerii de fonduri, cu binecuvântarea IPS Mitropolit și Arhiepiscop Andrei, a fost
realizat un CD cu pricesne închinate Maicii Domnului interpretate de Părintele Raul Rațiu,
precum și unul cu Colinde.
✓ am organizat o acțiune filantropică la Așezământul pentru de la Bănceni – Bucovina, care a
cuprins 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
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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 aproximativ 30 de
familii aflate în zona de risc.
ianuarie - tabara de iarna pentru copii orfani - am gazduit in asezamant pentru două saptamani
șapte copilasi de la casa de copii din Beclean (s-au organizat cu ei activitati, excursii, jocuri
etc)
februarie - tabara intersemestriala pentru copii orfani - am gazduit in asezamant pentru o
saptamana opt copilasi de la casa de copii din Beclean, (am organizat cu ei activitati
educaționale, excursii, și câte un pelerinaj la Manastirea Prislop precum si Manastirea Rasca,)
martie – actiune filantropica la Valea Plopului - la Centrul de copii coordonat de Parintele
Nicolae Tanase (s-a acordat sprijin financiar, precum și donații în alimente, imbrăcăminte,
încălțăminte etc.) ;
aprilie – tabara de primavara pentru copii orfani - am gazduit in asezamant pentru o saptamana
nouă copilasi de la casa de copii din Beclean, (s-au organizat cu ei activitati, excursii la
Manastirea Râoaia-Tg Lapus, am fost la Cinema, jocuri etc) ,
pe data de 23 aprilie am primit în Așezământul nostru o mămică în vârstă de 18 ani însarcinata
in luna a-9-a impreuna cu fetita ei de 2 ani si jumatate de la Maramures, iar in 30 aprilie vine
pe lume micuta Paula Andreea de 3.5kg,
în luna mai ne calcă pragul o fetita minunata de 11 ani- Tania, eleva in clasa a 5-a la Colegiul
National Gheorghe Sincai-Cluj-Napoca, impreuna cu surioara ei de 6 ani Dalia,
iunie-iulie – in asezamantul nostru am primit 3 frati Gabriela-8 ani, Alexandru-9 ani si
Antonio-6 ani;
- Alina in varsta de 10 ani de la Centru Cluj.
- Cristina in varsta de 13 ani din judetul Salaj
august – la inceputul lunii am organizat o tabara la Campulung-Moldovenesc unde au
participat toti copii din Asezamant, iar in luna august din bunatatea mai multor oameni am
copii au petrecut câteva zile de bucurie la Baile Felix
septembrie - am fost initiat proiectul “Ghiozdan pentru scoala”, copii bucurandu-se foarte mult
pentru rechizitele primite;
noiembrie atelier de pictura
decembrie - am organizat cea de-a VIII-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 minunatelor Sărbători de
Iarnă. 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 2019
Din punct de vedere al realizărilor edilitare de la începutul anului 2019, deși am avut parte de
o vreme foarte capricioasă cu ajutorul bunului Dumnezeu au continuat lucrările de construcție ale
Paraclisului Sfântul Onufrie-Bisericuța Copiilor
În perioada februarie – iunie s-a reușit finalizarea acoperișului Paraclisului, lucrările
realizându-se cu tablă de cupru. De asemenea, în luna martie au demarat lucrările pentru tencuirea
exterioară a Paraclisului, aceasta realizându-se printr-o tehnică tradițională cu materiale naturale din
zona noastră, var, piatră de calcar și praf de marmură.
În luna aprilie 2019 s-au finalizat lucrările la drenul perimetral pentru Paraclis și Corpul
Multifuncțional, o lucrarea deosebit de importantă pentru funcționarea corespunzătoare a clădirilor.
Cu sprijinul inimoșilor nostri ctitori și voluntari s-a finalizat poarta de acces în Așezământ și
gardul imperjmuitor.
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De asemenea, în luna mai s-au finalizat lucrările la amenajarea mansardei caselor locuite în
acest moment de copii. Amenajarea mansardei a dus la realizarea a 4 încăperi care vor avea scop
educațional (o bibliotecă, o cameră pentru tehnologie IT, o cameră pentru activități de lucru manual)
precum și a unui spațiu deschis dedicat activităților distractive cu copiii cu o suprafață peste 100 mp.
La Corpul Multifuncțional a continuat finisarea băilor și a camerelor de locuit pentru mamele
și familiile aflate în dificultate.
Simultan cu lucrările prezentate mai sus, în luna iunie, cu ajutorul unor oameni cu inimă
mare s-a reușit amenajarea drumului de acces către Corpul Multifuncțional și către sala de mese prin
pietruirea și asfaltarea acestuia.
Întrucât a crescut numărul beneficiarilor Așezământului, în această primăvară s-a reușit cu
sprijinul unor binefăcători achiziționarea unui microbuz.
S-a finalizat în proporție de 95% lucrarea de tencuire exterioară a Bisericuței Copiilorrămâne de finalizat soclul Bisericii (lucrare care a fost condiționată de finalizarea altor lucrări). La
sala de mese a Așezământului au fost montate ferestrele, iar la Bisericuța Copiilor o parte au fost
finalizate, iar o parte sunt în lucru.
În lunile august-septembrie, la casa administrativă, care va conține numeroase spații de locuit
pentru femeile aflate în criză de sarcină precum și pentru mamele și copii aflați în dificultate s-a
realizat termoizolarea cu polistiren și tencuirea exterioară.
În perioada octombrie-noiembrie s-a finalizat termo și hidroizolarea terasei bisericuței
copiilor și sa lucrat la rețelele de canalizare ape uzate menajere și a apelor pluviale.
Se lucrează și la instalația electrică suntem cam la 70 % proges, simultan s-au exstins și
rețelele de apă potabilă și de gaz metan la viitoarea bucătărie profesională a Așezământului
S-a început, în perioada septembrie-octombrie amenajarea spațiului verde și crearea unui
mediu exterior plăcut pentru copiii ocrotiți de Sfântul Onufrie. Condițiile meteorologice au permis
efectuarea lucrărilor de amenajare a terenului și terasamente la finalizarea acestora, în luna
noiembrie rezultând un teren cu o suprafață de cca. 800 mp pe care dorim să amenajăm Părculețul
copiilor și un teren de sport.
Pe lângă ceea ce ne-am propus și pentru ceea ce v-am solicitat sprijinul la ultima noastră
întâlnire, cu ajutorul Părintelui Ceresc și al dvs. am reușit în a doua parte a anului 2019 să înălțăm
Clopotnița Bisericuței Copiilor precum și un mic edificiu multifuncțional la intrarea în Așezământ
care va găzdui un pangar cu obiectele care vor fi realizate de copii, o cameră a paznicului și un
depozit. De asemea, la Corpul Multifuncțional s-a reușit punerea în funcțiune a centralei termice.
Beneficiari
Beneficiarii serviciilor de asistență socială permanenti in Așezământul nostru sunt:
✓ Pe data de 23 aprilie 2019 am primit în Așezământul nostru o mămică în vârstă de 18 ani
însarcinata in luna noua impreuna cu fetita ei de 2 ani si jumatate de la Maramures, iar in 30
aprilie vine pe lume micuta Paula Andreea de 3.5kg,
✓ mai 2019 - in luna mai ne calca pragul o fetita minunata de 11 ani- Tania, eleva in clasa 5 la
Colegiul National Gheorghe Sincai-Cluj-Napoca, impreuna cu surioara ei de 6 ani Dalia,
✓ iunie-iulie 2019 – in asezamantul nostru am primit 3 frati Gabriela-8 ani, Alexandru-9 ani si
Antonio-6 ani;
- Alina in varsta de 10 ani de la Centru Cluj.
- Cristina in varsta de 13 ani din judetul Salaj
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, sunt:
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Copiii din casele de copii de la Valea Plopului prin distribuirea de ajutoare materiale,
alimente și îmbrăcăminte și campanii de strangere de fonduri;
Copiii 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 cele 2 fetite 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 a încă cinci copii în cadrul
Asezamantului de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului fie din ClujNapoca fie din județele Maramures sau Bistrița Năsăud. Ne dorim și sperăm că acest lucru se va
putea materializa în primele cini luni ale anului 2020, pentru a putea popula la capacitate maximă
prima casa.
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 7 angajati si preponderent cu
voluntari.
Structura angajatilor:
Asistent social -2 persoane
Educator -ingrijitor -3 persoane
Invatatoare-1 persoana
Administrator -1 persoana
Psiholog –contract colaborare
Ce ne propunem pentru anul 2020
Cu ajutorul Părintelui Ceresc, al Maici Domnului și cu mijlocirea Sfântului Onufrie cel Mare
în anul 2020 dorim să finalizăm lucrările la :
- exteriorul Bisericuței Copiilor (placarea cu piatră cubică a terasei, placarea soclului cu
piatră naturală a soclului, finalizarea lucrărilor de tencuire a soclului și a clopotniței
- achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor Bisericuței Copiilor;
- achiziționarea și montarea clopotelor Bisericuței Copiilor;
- începerea lucrărilor la interiorul Bisericuței copiilor;
- achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor la bucătăria Așezământului
- finalizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare la bucătăria Așezământului, precum și
dotarea bucătăriei cu echipamente profesionale;
- continuarea lucrărilor de amenăjări interioare la Corpul Multifuncțional,
- amenajarea curții interioare a Așezământului și realizarea unui teren de sport pentru copii
“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
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