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RAPORT ACTIVITATE 2020 
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:  

 

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale a decis  acordarea Licențelor de funcționare 

definitive seria LF nr.765/ din 01.08.2019 pentru serviciul social Așezământul pentru copii 

Sfântul Onufrie – Case de tip familial pentru ocrotirea copiilor aflați în dificultate, Corp 2  

(cod serviciu social 8790 CR-C-1). 

 

- am semnat cu DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului- 

Cluj, Maramures, Salaj) 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,  

 

-        dorim in luna aprilie-mai 2021 să deschidem si Corp 1- pentru care  la inceputul anului 

vom depune actele pentru licentiere, iar copii o sa fie impărtiti intr-o casă fete, iar in celalata 

casă baieti. 

 

 

Evenimente și campanii 

✓ campania de 2% respectiv 3.5% pentru strangere de fonduri necesare continuării lucrărilor 

de construcție. 

✓ Atelierul de pictura. Voluntara Hajdu Katalin, a coordonat un atelier de pictura pentru cei 

16 copii aflati in Asezamant, lucrările fiind comercializate în cadrul tărgurilor caritabile; 

✓  Atelierul de lucru manual din cadrul Așezământului unde am organizat mai multe sesiuni 

pentru Atelierul de creație. Acesta și-a propus să aibă 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 organizat trei 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 in Biserica Așezământului pentru copii, în seara zilei de 11 

iunie 2020, incepand cu ora 20:00, la vercernia cu  litie si utrenia, cu participarea corului de 

muzica Bizantina sf. Ioan Damaschin, iar dimineața de la ora 09:00 a continuat cu Sfânta și 

Dumnezeiasca Liturghie care a fost savarsita de Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul, 
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Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului si de un frumos sobor de 

preoți; iar la ora 12:00 Lansare de carte - expozitie de fotografie si pictura 

 

✓ Credincioșii au fost invitați la finalul Sfintei Liturghi 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 sapte ani 

de când s-a pus piatra de temelie a sfântului locaș. 

✓ 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 Sfantul Leontie de la Rădăuți si la 

Mănăstirea Putna cu ocazia prăznuirii Sfântului Ștefan Cel Mare și pe Muntele Ceahlău. 

✓ In luna iulie 2020 – am organizat o excursie in statiunea montana Straja, judetul 

Hunedoara; în luna August – împreuna cu cei 12 beneficiari si 6 voluntari, am organizat o 

excursie la Marea Neagra- statiunea Eforie Sud iar în septembrie - excursie la Baile Figa. 

Pentru copiii ocrotiți în Așezământul nostru a fost prima dată când au văzut marea, 

bucuria lor fiind nemăsurtă. 

✓ Am reușit să distribuim alimente, cutii de cadouri și alte resurse către aproximativ 30 de 

familii aflate în zona de risc. 

✓ Luna decembrie - am organizat cea de-a IX-a ediție a Concertului caritabil „Să dăruim 

colinde sfinte de Nașterea Lui Hristos”. Am avut din nou bucuria de a petrece împreuna 

cu susținătorii proiectului, mai multe seri emoționante și încărcate de lumina Sfintelor 

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  2020 

 

Noi am propus la inceput de an 2020: 

1. Continuarea lucrările la imobilul multifuncțional (lucrari la mansarda, tencuieli 

interioare si exterioarea, amenajarea bailor, montarea centralelor) și la 

Paraclis(tencuieli interioare si exterioarea , montarea ferestrelor și ușilor). 

2. Vom efectua lucrări  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 

3. Propunem achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor Bisericuței Copiilor; 

4. Propunem achiziționarea și montarea clopotelor Bisericuței Copiilor; 

5. Propunem inceperea lucrărilor la interiorul Bisericuței copiilor; 

6. Propunem achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor la bucătăria Așezământului  

7. Finalizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare la bucătăria Așezământului, 

precum și dotarea bucătăriei cu echipamente profesionale; 

8. Amenajarea curții interioare a Așezământului și realizarea unui teren de sport pentru 

copii 

9. Amenajarea casei de vacanta “Casa Victorita” de la Lapus, judetul Maramures. 

10. Finalizarea lucrarilor pentru proiectul Pangar la Asezamanul Sfantului Onufrie cel 

Mare. 
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Din punct de vedere al realizărilor edilitare, la Așezământul Sfântul Onufrie, de la 

începutul anului 2020, deși am avut parte de un an foarte dificil, cu ajutorul bunului Dumnezeu 

au continuat lucrările de construcție ale Paraclisului Sfântul Onufrie-Bisericuța Copiilor, 

amenajarea bucătăriei, a sălii de mese și amenajări interioare la Corpul Multifuncțional. 

 

În perioada aprilie – iunie s-a reușit tencuirea demisolului Paraclisului și pregătirea 

spațiilor care vor avea ca destinație sala de mese, bucătăria profesională și spațiile auxiliarea 

pentru pregătirea mesei, spații sanitare, vestiare, depozitări alimente. De asemenea, în luna 

martie am achiziționat și am montat ferestrele și ușile exterioare de la această aripă a clădirii. 

În luna aprilie s-au finalizat lucrările de amenajare a grupurilor sanitare din corpul 

Multifuncțional (în total 12 spații) și au continuat lucrările la finisarea camerelor de locuit 

pentru mamele și familiile aflate în dificultate. 

Cu sprijinul inimoșilor nostri ctitori, în luna mai s-au montat clopotele Bisericuței 

Copiilor, care au fost realizate în localitatea Innsbruck, Austria. 

De asemenea, în luna mai s-au finalizat lucrările de placare cu piatră cubică a terasei 

Bisericuței, respectiv placarea cu piatră naturală a soclului acesteia.  

S-a finalizat în proporție de 100% lucrarea de tencuire exterioară a Bisericuței Copiilor 

(aici fiind incluse lucrările de tencuire a soclului și a clopotniței) și au fost montate ferestrele 

din turla Bisericuței urmând ca în următoarea perioadă să monteze celelalte ferestre. 

În luna iunie s-a amenajat curtea interioara a Așezământului, aleeile pietonale din piatră 

cubică care leagă toate clădirile ansamblului și s-a realizat iluminatul exterior. 

În luna iulie s-a termoizolat cu polistiren și s-a tencuit exteriorul corpului de clădire care 

găzduiește bucătăria și sala de mese a Așezământului.  

În lunile august-septembrie s-au finalizat instalațiile electrice, termice și sanitare la 

bucătăria și sala de mese a Așezământului s-a pus în funcțiune centrala termică și s-a reușit 

dotarea bucătăriei cu echipamente profesionale de o calitate superioară.   

În perioada octombrie-noiembrie s-au turnat șapele la pardoselile din Bisericuța copiilor, 

din Sala de Mese a Așezământului, Bucătărie și celelalte încăperi auxiliare. 

În luna decembrie s-a început montarea faianței în bucătărie, în spațiul de preparare a 

cărnii, în spațiul de preparare a produselor proaspete, respectiv în spațiul de preparare ouă și in 

cele 4 grupuri sanitare fiind în acest moment la cca 60% din totalul lucrărilor de amenajari 

interioare. 

Pentru că numărul beneficiarilor Așezământului nostru a crescut, atât al celor pe care îi 

avem găzduiți cât și a celor pe care îi sprijinim de la distanță, s-a demarat în luna decembrie un 

proiect de construire a unor spații de depozitare și a câtorva garaje pentru autoutilitare care 

deservesc centrul nostru filantropic.  

La casa de vacanța “Casa Victorita” de la Lapus, judetul Maramures în parcursul acestui 

an s-au realizat reparații capitale la acoperiș, s-a construit un podeț de acces și s-a placat cu 

piatră naturală soclul demisolului.  
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Beneficiari  

Beneficiarii serviciilor de asistență socială  permanenti in Așezământul nostru sunt: 

 

Nr. 

crt 
Prenume Varsta 

1 TANIA 12 ani 

2 DALIA 8 ani 

3 ALINA 12 ani 

4 GABRIELA 10 ani 

5 ALEXANDRU 11 ani 

6 ANTONIO 8 ani 

7 CRISTINA 14 ani 

8 ANGHEL 15 ani 

9 CRISTINA 10 ani 

10 MARCU 14ani 

11 IOHAN 6 ani 

12 ROBERT 8 ani 

13 LAURENTIU 10 ani 

14 MARIA(mama) 14 ani 

15 LAVINIA 4 ani 

16 PAULA 1 an si 8 

luni 

 

Beneficiarii serviciilor de asistență socială de la înființare și până în prezent și pe 

care Asociația Filantropică Sfântul Onufrie  îi susține prin diverse forme de ajutor și pe care 

continuă să îi sprijine, sunt: 

 

- cele 30 de familii în care avem inclusi în jur de 100 de copii,  acestea provin din 

localitati precum Cluj, Huedin, Sangeorz-Bai, Gherla, Apahida, Sarmas, Lapus, Dej si 

din imprejurimile Clujului, prin distribuirea de ajutoare materiale, alimente și 

îmbrăcăminte și campanii de strangere de fonduri  

 

-  Copiii de la Centrul de Recuperare si reabilitare Neuro-psihiatrica Gherla– ajutoare 

financiare, materiale – alimente și îmbrăcăminte, pachete de dulciuri; 

 

- Copiii aflati în dificultate din cadrul DGASPC BISTRITA- Centrul pentru protectia 

Copilului Beclean – invitați in perioada vacantelor la asezamantul nostru 

 

- Copiii de la Centrul de Recuperare si reabilitare Neuro-psihica Jibou – ajutoare 

financiare, materiale – alimente și îmbrăcăminte, pachete de dulciuri. 

 

  

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 deschiderea casei - Corp 1 în cadrul 

Asezamantului si aducerea a 11 copii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului fie din Cluj-Napoca, fie din județele Maramures sau Salaj. Ne dorim și sperăm că 

acest lucru se va putea materializa pe parcursul ale anului 2021, pentru a putea popula la 

capacitate maximă cele doua case. 
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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 8 angajati si preponderent 

cu voluntari. 

Structura angajatilor: 

Asistent social -2 persoane 

Educator -ingrijitor  -4 persoane 

Invatatoare-1 persoana 

Administrator -1 persoana 

Psiholog –contract colaborare 

Voluntarii- 21 persoane. 

 

Ce ne propunem pentru anul 2021 

 

 Cu ajutorul Părintelui Ceresc, al Maici Domnului și cu mijlocirea Sfântului Onufrie cel 

Mare în anul 2021 dorim să finalizăm lucrările la : 

- amenajarea curții interioare a Așezământului și realizarea unui teren de sport pentru 

copii si parc de joaca, 

- achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor Bisericuței Copiilor; 

- finalizarea lucrarilor la Sala de mese si bucatarie, aici mai sunt necesare placarea cu 

gresie a pardoselelor, achiziționarea și montarea mobilierului din sala de mese și celelalte 

încăperi, achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat, a obiectelor sanitare, a sistemului de 

ventilație în vederea punerii în funcțiune a bucătăriei Așezământului;   

- achiziționarea și montarea  ușilor la bucătăria Așezământului si la celelalte încăperi 

auxiliare; 

- amenajarea bibliotecii Așezământului, amplasată în Corpul Multifuncțional, este vorba 

despre un proiect cultural care va include realizarea unei depozitar de cărți, sală de lectură și o 

sală de conferințe/evenimente unde vor putea fi găzduite evenimentele deosebite din viața 

copiilor găzduiți în Așezâmânt precum și evenimente culturale, lansări de carte, expoziții sau 

seri duhovnicești; 

- continuarea lucrarilor la amenajarea interiorul Bisericuței Copiilor, realizarea 

Iconostasului și a Sfintei Mese, tencuirea interioară și realizarea proiectului picturii;  

- construirea spațiilor de depozitare și a garajelor pentru autoutilitarele și autoturismele 

care deservesc centrul nostru filantropic; 

- finalizarea lucrărilor de amenăjări interioare la spațiile Corpul Multifuncțional care vor 

adăposti femeile aflate în criză de sarcina precum și mamele sau familiile aflate în dificultate; 

- continuarea lucrarilor la amenajarea casei de vacanta “Casa Victorita” de la Lapus, 

judetul Maramures . 
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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 


