ASOCIAŢIA
FILANTROPIA
ORADEA

Raport de
Activitate
2010

www.filantropiaoradea.ro

CUPRINS

I Introducere;
II. Activitatea social-filantropică desfăşurată la nivelul Eparhiei în anul 2010, cu participarea
Asociaţiei Filantropia Oradea;
1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din cuprinsul Eparhiei, prin iniţierea de
grupuri de lucru tematice şi implicarea activă a preoţilor şi personalul cu atribuţii sociale din
cuprinsul eparhiei, ţinând cont de prevederile statutul BOR şi de spiritul mişcării socialfilantropice dezvoltat de Patriarhia Română şi totodată prin dialog cu mediul guvernamental de
la nivel judeţean şi naţional;
2. Acreditarea organizaţiei neguvernamentale a eparhiei noastre în vederea fumizării de servicii
de informare şi consiliere privind serviciile sociale din cuprinsul eparhiei;
3. Obţinerea statutului de membru al Federaţiei Filantropia, pentru organizaţia eparhiei noastre,
Asociaţia Filantropia Oradea;
4. Obţinerea statutului de utilitate publică pentru organizaţia neguvemamentală a Episcopiei
Oradiei;
5. Dezvoltarea reţelei EVANTAI prin sedimentarea condiţiilor de parteneriat şi dezvoltarea unui
protocol de reţea, colectarea şi distribuirea de resurse şi diversificarea de servicii prin servicii
sociale realizate în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei şi cu atragerea susţinerii
mediului guvrnamental;
6. Întărirea capacităţii administrative a sistemului de servicii sociale din cadrul Eparhiei prin
realizarea de proceduri de lucru, sesiuni de pregătire şi specializare a personalului, recrutare de
personal calificat, promovarea serviciilor şi programelor dezvoltate de Eparhie prin mijloace
media şi informatice;
7. Dezvoltarea programului de voluntariat şi internship al Eparhiei;
8. Dezvoltarea a minim 3 programe de asistenţă socială ale Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradiei.
III. Planul de măsuri propuse pentru anul 2011.

I. Introducere
Izvorât din mila creştină, sentimentul filantropic reprezintă mijlocul prin
care Dumnezeu preface egoismul omului în iubirea faţă de semenii săi, fie ei
apropiaţi, rude, prieteni sau chiar oameni care duşmănesc sau prigonesc, aşa
cum ne îndeamnă Mântuitorul prin cuvintele Evanghelistului Matei cap.5.4445: ”Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi
fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi
peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. Sfinţii
Părinţi ne vorbesc şi ei despre această milă creştină, prefăcută în dragoste
lucrătoare ca izvor de fapte bune, căci, aşa cum spune Sf.Ioan Gură de Aur, ”dacă lipsesc faptele,
numele de creştin nu foloseşte la nimic”. Faptele sunt dovada dragostei, acordul inimii, fără de care,
având numai acordul minţii, creştinul este incomplet.
Fapta dragostei prin excelenţă este milostenia. Ea face pe om asemenea lui Dumnezeu şi nimic
nu egalează puterea acesteia; ea este cea mai mare virtute. E sursa esenţială a fericirii şi a mântuirii
noastre. "Milostenia e mai mare decât fecioria, decât postul şi chiar decât martiriul”, spune Sf.Ioan
Gură de Aur, asta şi pentru că ea este legată de renunţarea la bogăţie, pusă la rândul ei în cumpănă de
judecata din urmă, unde dobândirea împărăţiei este condiţionată de atitudinea creştinului faţă de cei
aflaţi în suferinţă. "La această judecată, arată Sfântul Vasile, nu e osândit tâlharul ci este osândit cel
care nu şi-a împărţit averile. De aceea, îndeamnă Sfântul Vasile, "bogăţia să-ţi fie preţ de răscumpărare
şi să ajungi la bunurile cereşti pregătite prin harul Celui ce ne cheamă pe toţi la împărăţia Lui".
De factură deosebită, în comparaţie cu solidaritatea laică, ce aduce milostenia la nivelul
expresiei de legalitate, de respectare a drepturilor omului, aşadar impersonală şi individualizată,
filantropia creştină reprezintă rodul omului locuit de Hristos, mânat de dorinţa de împărtăşire a
dragostei şi comuniune duhovnicească, întru dobândirea vieţii veşnice. Acesta este şi motivul pentru
care perspectiva filantropiei şi a acţiunii sociale împlinite de Biserica Ortodoxă aduce o
responsabilitate de substanţă dihotomică, pe de-o parte nevoia omului aflat în suferinţă, pentru care se
impune măsură de sprijin pentru ieşirea din situaţiile de criză, pe de altă parte împărtăşirea duhului
creştin al lucrării filantropice, a împărtăşirii dragostei creştine, într-un efort sinergic între asistaţi şi cei
ce fac milostenie, ca rod al vieţuirii în comunitate.
Toate aceste motive ne fac responsabili pentru iniţierea la nivelul eparhiei noastre a unei
abordări sociale în consonanţă cu nevoile şi aşteptările comunităţii creştine. Astfel, deşi încă trebuie să
recunoaştem că eforturile noastre necesită foarte multe îmbunătăţiri, aflaţi încă la începutul
construcţiei durabile a unui sistem social propriu, totuşi, pe parcursul anului precedent am putut realiza
câteva activităţi coordonate la nivel eparhial, atât cu parteneriatul unor organizaţii locale, cât şi prin
intermediul parohiilor, care pe zi ce trece, sunt tot mai interesate şi mai active în acest domeniu. În
acest sens, în cele ce urmează vom prezenta împlinirile misiunii sociale a Eparhiei noastre în anul
2010, realizate prin Asociaţia Filantropia Oradea, în conformitate cu programul propus şi aprobat de
Adunarea Eparhială precedentă.

II. Activitatea social-filantropică desfăşurată la nivelul Eparhiei în anul 2010, structurată pe
obiectivele aprobate de Adunarea Eparhială, cu participarea Asociaţiei Filantropia Oradea.
1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din cuprinsul Eparhiei, prin
iniţierea de grupuri de lucru tematice şi implicarea activă a preoţilor şi personalul cu
atribuţii sociale din cuprinsul Eparhiei, ţinând cont de prevederile statutului BOR şi de
spiritul mişcării social-filantropice dezvoltat de Patriarhia Română şi totodată prin dialog
cu mediul guvernamental de la nivel judeţean şi naţional;
1.1. Seminar preoţesc cu tema ”Putem construi împreuna un sistem de asistenta socialfilantropica?”
Începând cu anul 2010, Episcopia Ortodoxă Română a
Oradiei încearcă o nouă abordare a misiunii sale
sociale, prin crearea de instrumente şi mecanisme de
evaluare unitară a nevoilor sociale, intervenţie socială şi
coordonare comună, implicând parohiile, credincioşii şi
partenerii interesaţi, cu viziunea dezvoltării unui sistem
unitar de servicii, la nivelul Eparhiei, bazat pe demersul
sinergic al membrilor comunităţii noastre, ca urmare a
unui dialog constant, generator de oportunităţi de
afirmare şi colaborare între părţile interesate. De aceea,
în luna martie 2010, prin binecuvântarea Preasfinţitului
Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a avut loc la sediul Protopopiatului Ortodox Român Beiuş,
seminarul preoţesc cu tema: ”Putem construi împreuna un sistem de asistenta social-filantropica?”. La
eveniment au participat 25 de preoţi din cuprinsul Protopopiatului Ortodox Român Beiuş şi din
cuprinsul Protopopiatului Ortodox Român Tinca, iar pe parcursul a 6 ore de discuţii au încercat să
identifice nevoile cu care se confruntă comunităţile păstorite, din punct de vedere social, problemele cu
care se confruntă preoţii ortodocşi în efortul social-filantropic al acestora în parohie, neajunsurile, dar
şi aspectele pozitive, resursele şi avantajele pe care le
deţin în munca din domeniul social. De asemenea,
participanţii la acest seminar, prin dialogul şi medierea
asigurată de profesionişti în domeniul facilitării
comunitare, au încercat să identifice soluţii pentru
problemele identificate, deschizând în mod liber,
ateliere tematice de discuţii, ca urmare a metodei de
lucru utilizate, intitulată ”Open Space Technology”, un
instrument metodologic specific sesiunilor introspective
de lucru. Concluziile de final ale seminarului au
subliniat importanţa colaborării între preacucernicii
părinţi, precum şi parohii pentru realizarea unor
obiective sociale cu perspectivă durabilă şi în acord cu nevoile reale ale comunităţii; nevoia de
informare, îndrumare şi coordonare la nivel de reţea, prin implicarea parohiilor într-un sistem unitar de
lucru în domeniul sociale. Ca urmare a acestui fapt, în perioada următoare, Episcopia Ortodoxă
Română a Oradiei va dezvolta un centru de informare, consiliere şi coordonare a activităţilor sociale
din cuprinsul Eparhiei, iniţiind instrumente specifice, cum ar fi: pagina web, cu resurse de informare şi
consiliere, iniţierea unei structuri de intervenţie socială fundamentată pe valorile actuale ale Bisericii
Ortodoxe Române, în conformitate cu prevederile statutului acesteia, cu referire la crearea unui sistem
unitar de asistenţă socială.
1.2. Vizită de studiu în Arhiepiscopia Alba-Iuliei
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în data de 28 aprilie
2010, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bihor, a organizat o vizită de studiu în Arhiepiscopia Alba-Iuliei, privind sistemul
de asistenţă socială organizat în judeţul Alba, sub coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului de la nivelul acestui judeţ. Vizita a avut ca scop identificarea şi studierea unor
exemple de colaborare între partenerii locali şi judeţeni, parteneri cu responsabilitate în domeniul
asistenţei sociale, în vederea iniţierii unui sistem de asistenţă socială în cadrul Episcopiei Ortodoxe

Române a Oradiei, fundamentat pe o participare activă a tuturor membrilor comunităţii şi în special a
instituţiilor responsabile.
Astfel, delegaţia bihoreană formată din
personalul de coordonare a activităţilor sociale din
cadrul celor două instituţii, respectiv PC Pr. Laurenţiu
Lazăr, consilier cu probleme social-filantropice, ca
delegat al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei,
Doamna Eliana Cosma, director-adjunct economic,
Domnul Dumitru Musca, director adjunct adulţi,
Doamna Adina Tămaş, şef serviciu centre rezidenţiale,
ca delegaţi ai D.G.A.S.P.C. Bihor, au avut ocazia să
cunoască un exemplu de bună practică în domeniul
asistenţei sociale dezvoltat în Arhiepiscopia Alba-Iuliei,
acolo unde Biserica Ortodoxă are o contribuţie substanţială nu doar prin activitatea pastoral-misionară
a slujitorilor, cât şi prin străduinţa social-filantropică a Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă”, o organizaţie
care funcţionează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Andrei şi care desfăşoară
servicii sociale adresate copiilor, familiei şi vârstnicilor aflaţi în dificultate, fie prin servicii de primire
de urgenţă, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale pentru copii şi adulţi, fie prin centre comunitare
multifuncţionale, de tip centru de zi şi servicii la domiciliu.
Îndrumată de părintele Nicolae Ignat, consilier social-filatropic în cadrul Arhiepiscopiei AlbaIuliei şi de Domnul prof. Sorin Valerian Chirilă, director general D.G.A.S.P.C. Alba, împreună cu
echipa sa de conducere, delegaţia bihoreană a putut vedea atât modul de desfăşurare a activităţilor de
asistenţă socială în cadrul serviciile amintite, dar mai ales au analizat modul de organizare şi
funcţionare a acestor servicii, ca urmare a parteneriatului tripartit între Biserică - administraţie locală administraţie judeţeană. Această analiză a descoperit o soluţie care funcţionează de peste 5 ani, într-o
formă de parteneriat care a conferit Bisericii Ortodoxe, la nivelul misiunii sociale, o dezvoltare
durabilă semnificativă, dar mai ales a oferit o creştere a calităţii serviciilor sociale şi implicit o creştere
a eficienţei acestor servicii, prin faptul că sunt instrumente de intervenţie socială utilizate direct în
comunitate, purtând amprenta spiritului comunităţii locale şi nu sunt privite ca măsuri administrative,
realizate de un sistem instituţionalizat. Delegaţia bihoreană a mai observat că la nivelul costurilor,
acest exemplu este unul de succes, întrucât efortul pentru susţinerea acestor servicii este unul
comunitar, în care şi instituţiile locale sunt parte, iar contribuţia financiară şi materială este împărţită.
Inspiraţi de acest exemplu, participanţii la această vizită vor constitui în perioada următoare
un grup de lucru în vederea creării unui protocol de colaborare între instituţiile responsabile în
domeniul asistenţei sociale din judeţul Bihor şi Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, ce va avea ca
scop constituirea unei colaborări de durată, în care interesul suprem al misiunii sociale să fie
reprezentat de persoanele aflate în dificultate, în spiritul valorilor creştin ortodoxe.
2. Acreditarea organizaţiei neguvernamentale a Eparhiei noastre în vederea fumizării de
servicii de informare şi consiliere privind serviciile sociale din cuprinsul Eparhiei;
3. Obţinerea statutului de membru al Federaţiei Filantropia, pentru organizaţia Eparhiei
noastre;
4. Obţinerea statutului de utilitate publică pentru organizaţia neguvernamentală a
Episcopiei Oradiei;
(2.3.4.).1. Acreditare şi obţinerea statutului de membru al Federaţiei Filntropia:
Începând cu luna mai 2010, Episcopia Ortodoxă Română a
Oradiei a demarat procesul de organizare a asistenţei social-filantropică
din cuprinsul Eparhiei prin intermediu unei structuri asociative, după
modelul Federaţiei Filantropia, conform cerinţelor Statutului de
Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române cu privire la
organizaţiile bisericeşti. În acest sens, Asociaţia Filantropia Oradea, a
preluat misiunea socială a Eparhiei noastre, Fundaţia Ioan şi Veturia
Candrea urmând să se concentreze asupra activităţilor culturalreligioase ale Eparhiei. Noua asociaţie, care deţine acreditare pentru
servicii sociale, a constituit primul consiliul director format din

membrii Permanenţei Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte
Sofronie, Episcopul Oradiei. Misiunea asociaţiei este aceea de a promova spiritul comunitar, de a
imprima o cultură organizaţională în rândul clerului pornind de la valorile ortodoxiei concretizate în
jertfă sobornicească şi împreuna lucrare a slujitorilor ei, construind astfel un sistem de servicii sociale
unitar şi transparent. Una dintre provocările de început ale acestei organizaţii se referă la crearea unor
instrumente de facilitare comunitară, de informare, consiliere, intervenţie şi sprijin pentru o dezvoltare
armonioasă a comunităţilor din cuprinsul Eparhiei, uzând de o structură cât mai deschisă, flexibilă şi
capabilă să sedimenteze resurse în beneficiul membrilor săi, grupuri de persoane, parohii, voluntari
interesaţi de dezvoltarea valorilor creştin ortodoxe în comunităţile lor. Un prim pas în acest proces îl
vom realiza prin obţinerea statutului de membru în Federaţia Filantropia, proces dealtfel deja iniţiat
prin efectuarea vizitei de evaluare de către responsabilul de regiune, în vederea prezentării
documentaţiei de aderare în şedinţa de toamnă a Adunării Generale a federaţiei;
(2.3.4.).2. Parteneriat local pentru obţinerea utilităţii publice
Asociaţia Filantropia Oradea a lansat iniţiat dialogul cu instituţii şi parteneri în vederea
dezvoltării de servicii sociale durabile, dar şi pentru crearea portofoliului necesar de proiecte pentru a
putea fi recomandată ca organizaţie de utilitate publică. În cursul anului 2010, au fost identificate
activităţi de parteneriat cu administraţia publică locală prin dezvoltarea unor proiecte comune. Astfel,
nu mai puţin de 7 proiecte cu finanţare europeană au fost depuse în parteneriat, cu un buget total de
peste 2.200.000 euro, pentru următoarele teme: dezvoltarea unui centru de reintegrare socială cu
activităţi de cazare în regim rezidenţial; crearea a 7 unităţi de economie socială, ca urmare a proiectelor
de economie socială depuse pentru programele POSDRU. Rezultatele acestor proiecte vor fi obţinute
în cursul anului 2011, iar eventualitatea aprobării acestora deschide perspectiva dezvoltării durabile a
asociaţiei în domeniul social şi economic, fiind astfel recomandată pentru obţinerea statutului de
organizaţie de utilitate publică.
5. Dezvoltarea reţelei EVANTAI prin sedimentarea condiţiilor de parteneriat, dezvoltare a
unui protocol de reţea, colectarea şi distribuirea de resurse şi diversificarea de servicii
prin servicii sociale realizate în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei şi cu
atragerea susţinerii mediului guvernamental;
5.1. Cursa Răţuştelor, o iniţiativă de responsabilizare comunitară
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Sofonie, Episcopul Oradiei, Asociaţia „Filantropia”
Oradea, în parteneriat cu Asociaţia „Plus” din Oradea,
Fundaţia de „Scleroză Multiplă” Bihor, Fundaţia
„Sfinţii Trei Ierarhi” din Oradea, Primăria Municipiului
Oradea, Consiliul Judeţean Bihor, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bihor, Clubul „Rotary” Oradea şi Clubul
„Rotaract” Oradea, a organizează, în ziua de Duminică,
13 iunie 2010, pe platoul din Piaţa Independenţei din
Oradea, începând cu ora 17, prima ediţie a „Cursei
Răţuştelor”, o întrecere între 5.000 de răţuşte din
plastic, care vor pluti pe Crişul Repede, pe un traseu amenajat, pentru o cauză caritabilă, sumele
strânse din adopţia răţuştelor, însumând peste 24000 RON, au fost folosite pentru sprijinirea copiilor,
tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi, asistaţi în centrele din cadrul reţelei de asistenţă socială „Evantai” a
Episcopiei Oradiei: Centrul de zi „A.D.O.R.” pentru tinerii cu sindrom Down, Centrul „A.D.L.” pentru
tineri cu dizabilităţi motorii, Centrul „A.H.P.” pentru tineri şi adulţi cu handicap psihic, Centrul
„S.O.S. Autism” pentru copii şi tineri afectaţi de autism, Centrul „S.M.” pentru tinerii afectaţi de
scleroză multiplă, precum şi activităţi sociale din cadrul unor parohii participante la acest eveniment,
cum au fost Parohia Ortodoxă Tei, Parohia Ortodoxă Velenţa II.
Cursa propriu-zisă a avut loc pe un traseu amenajat pe râul Crişul Repede, pe porţiunea dintre
Podul Intelectualilor şi Podul Ferdinand, iar activităţile socio-culturale şi de agrement s-au desfăşurat
pe platoul din faţa Primăriei Oradea.

„Cursa Răţuştelor” este un eveniment comunitar sociocultural şi caritabil, având ca scop promovarea familiei
şi a spiritului participativ în rândul membrilor
comunităţii, implicând toţi actorii comunitari, de la
copii şi familiile lor, până la şcoală şi instituţii locale.
La eveniment au participat peste 2000 de persoane şi un
număr de peste 40 de sponsori şi parteneri locali. Pe
lângă cursa propriu zisă, evenimentul a mai oferit un
recital al fanfarei militare din localitate, un spectacol de
muzică populară susţinut de elevi ai Liceului de Artă
din Oradea, o ştafetă ciclistă pentru promovarea unui
stil de viaţă sănătos. De asemenea parcul pentru copii
de pe platoul evenimentului, pe lângă standurile cu oferte de educaţiei nonformală descrise de diverse
organizaţii şi centre de educaţie din oraş, a oferit şi diverse activităţi recreative pentru familiile
participante. Participanţii la cursă au fost răsplătiţi cu premii deosebite, oferite de sponsorii
evenimentului. Lista detaliată a premiilor şi câştigătorilor, dar şi multe alte informaţii, fotografii şi
materiale de presă pot fi accesate pe pagina web la evenimentului la adresa:
www.cursaratustelororadea.ro
5.2. Seminarul naţional pe teme de scleroză multiplă
Este cunoscută incidenţa crescută în judeţul
Bihor a bolilor degenerative, invalidante ale sistemului
nervos, cum sunt scleroza multiplă, Alzheimer,
Parkinson şi alte afecţiuni neurologice, cauzate atât de
stilul de viaţă, cât şi de factorii de mediu. În judeţul
nostru sunt luaţi în evidenţa centrului regional SM de la
Oradea, un număr de peste 400 de persoane,
diagnosticate cu scleroza multiplă, motiv pentru care
acest centru, care poartă hramul Acoperământul Maicii
Domnului, încearcă să îşi diversifice activitatea şi
serviciile oferite persoanelor afectate de această
maladie, aducând în permanenţă în faţa acestora noutăţi
din domeniul socio-medical. Astfel, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul
Oradiei, în perioada 27-28 martie 2010, s-a desfăşurat la centrul regional de scleroză multiplă de la
Oradea, seminarul naţional cu titlul ”Scleroza multiplă şi stresul”, având ca invitat special pe Dr.Guseo
Andras, medic specialist neurolog de la Clinica de Neurologie de la Budapesta, precum şi reprezentanţi
ai autorităţilor locale şi naţionale. La eveniment au participat peste 50 de persoane afectate de scleroza
multiplă din diverse judeţe ale ţării, ca Timişoara, Mureş, Cluj, Covasna şi Bihor, care au primit cu
mult interes sesiunile de comunicare şi atelierele de lucru. Ca urmare a succesului de care s-a bucurat
această primă ediţie a seminarului naţional, organizatorii acestui eveniment au hotărât să transforme
acest seminar într-un eveniment periodic, astfel încât să poată veni în sprijinul cât mai multor
suferinzi.
5.3. „Săptămâna Speranţei” pentru persoanele cu scleroză multiplă
Cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale Sofronie,
Episcopul Oradiei, Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor –
MS, administrată de Episcopia Ortodoxă Română a
Oradiei, a organizat o seară de gală, în data de 26 mai 2010,
orele 16, la Hotelul Ramada din Oradea, un eveniment
socio-cultural dedicat Zilei Internaţionale a Persoanelor cu
Scleroză Multiplă, care a oferit pe lângă cina festivă şi
compania persoanelor afectate de această maladie, un
program artistic susţinut de tinerii de la Liceu de Artă din
Oradea, scurte prezentări în domeniu, susţinute de
Prof.Univ.Dr.Petru Mihancea, medic neurolog la Spitalul

de Neuro-psihiatrie din Oradea, Badale Florin, psiholog clinician, voluntar al centrului de zi, care a
lansat prima broşură informativă a centrului în domeniul psihologiei, pe teme de scleroză multiplă.
Totodată, au fost decernate premiile anului pentru cel mai bun partener al centrului, cel mai bun
voluntar, cel mai bun susţinător.
Seara de gală şi conştientizare privind problematica sclerozei multiple, la care au participat
peste 60 de persoane, a fost realizată în parteneriat cu Hotel Ramada, care-şi deschide astfel porţile cu
un eveniment de responsabilizare socială, alăturându-se în acest fel printre suporterii familiilor afectate
de această maladie. Pe lângă persoanele afectate de SM, membrii ai familiei acestora, au mai participat
la acest eveniment şi reprezentanţi ai autorităţilor locale sau persoane interesate de problematica
acestei afecţiuni, invalidante în multe cazuri şi care afectează în Bihor peste 500 de persoane.
Evenimentul a avut ca scop informarea populaţiei atât în privinţa bolii, a impactului pe care îl aduce în
familie, cât şi în privinţa serviciilor furnizate la nivel judeţean pentru persoanele afectate de SM şi
totodată îşi doreşte să stimuleze participarea activă a cetăţenilor la mişcarea judeţeană de scleroză
multiplă prin acţiuni de voluntariat şi susţinere în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor
afectate de această boală, considerată de noi ca o condiţie de viaţă.
5.4.
Seminarul
“Instruire
pentru
viata
independenta”
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Sofronie,
Episcopul Oradiei, la Fundaţia de Scleroză Multiplă din
Oradea, în parteneriat cu Fundaţia Motivation Romania
şi Asociaţia Filantropia, a avut loc în data de 02 iunie
2010, un seminarul de Instruire pentru Viaţă
Independentă pentru persoane cu dizabilităţi
locomotorii din Judeţul Bihor. Seminarul condus de
specialiştii din cadrul Fundaţiei Motivation România a
avut ca scop dezvoltarea abilităţilor de viaţă
independentă a persoanelor cu dizabilităţi pentru
facilitarea integrării sociale şi profesionale a acestora.
Seminarul s-a adresat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, membrilor familiilor acestora şi
specialiştilor în servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi.
Evenimentul, la care au participat 15 persoane cu dizabilităţi, utilizatori de fotoliu rulant, a avut
loc în cadrul proiectului „Roţile schimbării către Servicii Adecvate pentru Utilizatorii de Scaun
Rulant”, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţionala - USAID. Proiectul este
implementat pe o perioada de 3 ani, în perioada 2009 – 2012 şi îşi propune să îmbunătăţească accesul
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din România la echipamente de mobilitate personalizate,
prescrise în mod corect, prin crearea de servicii specializate la nivel regional privind echipamentele de
mobilitate şi instruirea pentru viaţă independentă de tip peer group.
Prin acest proiect Fundaţia Motivation România a creat o reţea de echipe mobile în diferite regiuni din
România, constând din instructori peer group (utilizatori de scaun rulant) şi terapeuţi, care furnizează
servicii suport specializate pentru utilizatorii de scaun rulant, referitoare la: evaluarea, poziţionarea,
prescrierea, distribuirea şi adaptarea echipamentelor de mobilitate şi instruirea pentru dezvoltarea
abilitaţilor de viaţă independentă. De asemenea, echipele regionale vor facilita accesul persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii la servicii de integrare socială şi profesională. Utilizatori de scaun rulant activi
şi independenţi care au depăşit dificultăţile şi se bucură de o deplină integrare socială sunt instructori şi
modele de urmat pentru beneficiarii proiectului, un concept unic de servicii implementat în România
de Fundaţia Motivation România.
5.5. Tur ciclistă SM
Inspiraţi de Cursa Ciclistă Rotary, realizată la Oradea în Iunie 2010, cu un sprijin local larg, un
grup de tineri studenţi şi cadre didactice de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Kinetoterapie
din Oradea, membrii ai Federaţiei Române a Asociaţiilor de Kinetoterapie, au propus Clubului Rotary
Oradea realizarea unei acţiuni filantropice prin organizarea unui tur ciclist pentru promovarea cauzei
persoanelor afectate de scleroza multiplă, o boală neurologică autoimună, invalidantă, care afectează în
România peste 10000 de persoane. Astfel a luat naştere Turul Ciclist SM, purtând amprenta

parteneriatului format din Clubul Rotary Oradea,
Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie,
Asociaţia Filantropia Oradea, Asociaţia Plus şi
Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor.
Turul Ciclist SM are ca scop conştientizarea
publică în privinţa sclerozei multiple şi colectare de
fonduri pentru sprijinirea persoanelor afectate de
această maladie. Tinerii ciclişti vor parcurge în
perioada 1-3 octombrie un traseu de 300 de km, între
Oradea şi Cluj-Napoca, sprijiniţi de sponsori şi
voluntari, aducând informaţii prin distribuirea de
broşuri cu privire la efectele sclerozei multiple,
sprijinul disponibil în cadrul Centrului Regional SM de la Oradea şi vor colecta fonduri oferite de
sponsori şi cei interesaţi în sprijinirea serviciilor socio-medicale oferite de centrul regional dedicat
persoanelor afectate de scleroza multiplă.
Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor, administratorul Centrului Regional SM din Oradea
înfiinţat în anul 1992, este cofondatorul mişcării naţionale de scleroză multiplă, a Societăţii Române de
Scleroză Multiplă cu sediul la Oradea, federaţie ce include în prezent 19 organizaţii membre din toate
regiunile ţării. Centrul Regional SM oferă servicii acreditate de tip centru de zi cu activităţi de
recuperare şi conservare a restantului funcţional prin kinetoterapie, psihoterapie, terapie ocupaţională,
informare, consiliere şi asistenţă la domiciliu, cu un număr de peste 50 de beneficiari direcţi din cele
peste 400 de persoane afectate de SM din cuprinsul judeţului Bihor, fiind singurul centru de acest fel
dedicat sclerozei multiple din România.
Programul Turului Ciclist SM s-a desfăşurat după cum urmează:
1 octombrie ora 08.00 Startul de la Hotel Continental Oradea
2 octombrie ora 11.00 Întâlnire cu membrii Clubului Rotary Huedin
3 octombrie ora 11.00 Întâlnire cu membrii Clubului Rotary Cluj-Napoca ora 12.00 Întoarcerea la
Oradea
6. Întărirea capacităţii administrative a sistemului de servicii sociale din cadrul Eparhiei
prin realizarea de proceduri de lucru, sesiuni de pregătire şi specializare a personalului,
recrutare de personal calificat, promovarea serviciilor şi programelor dezvoltate de
Eparhie prin mijloace media şi informatice;
6.1. Lansarea proiectului de dezvoltare strategică FORTE
Cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale Sofronie,
Episcopul Oradiei, ieri 30 noiembrie 2010, a avut loc la
Protopopiatul Ortodox Roman Oradea, lansarea
proiectului "FORTE - Formare trainica pentru
parteneriat social", care se desfăşoară pe parcursul a 36
de luni, pana în august 2013, pe teritoriul României,
fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU.
Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii
organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei
Patriarhale şi a noua eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Romane, pentru a deveni parteneri mai
puternici pentru incluziunea sociala la nivel naţional. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
realizarea unei evaluări sistematice, obiective şi profesionale a capacităţii organizaţionale şi de livrare
de servicii sociale ale Administraţiei Patriarhale şi a următoarelor noua eparhii: Arhiepiscopia
Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Severinului şi
Strehaiei, Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Giurgiului, Episcopia
Ortodoxa Romana Tulcea şi Episcopia Ortodoxa Romana a Oradiei; generarea unei strategii
instituţionale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central şi regional, respectiv îmbunătăţirea

competentelor angajaţilor din cadrul structurilor instituţionale naţionale, regionale şi locale, astfel încât
Patriarhia Romana să acţioneze ca un partener de acţiune mai eficient, mai transparent şi sustenabil în
domeniul incluziunii sociale. Proiectul propune o intervenţie structurata pentru sprijinirea dezvoltării
organizaţionale a eparhiilor, în funcţie de caracteristicile lor şi de priorităţile identificate la nivel local.

6.2. Întâlnire regională organizată de Federaţia Filantropia la Oradea
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Sofronie, Episcopul Oradiei, Federaţia Filantropia a
Patriarhiei Române şi Episcopia Ortodoxă Română a
Oradiei, au organizat, în data de 3 august 2010, în sala
festivă a Protopopiatului Oradea, o întâlnire regională
în cadrul proiectului strategic “Integrare pe piaţa muncii
pentru persoanele traficate”, proiect finanţat din Fondul
Social European prin POSDRU şi implementat în
colaborare cu Centrul “Parteneriat pentru Egalitate” şi
alte cinci organizaţii din Italia.
La eveniment au participat experţi, reprezentanţi
ai organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale
din România, implicaţi în prevenirea şi combaterea
traficului de persoane, profesori de religie de la instituţiile de învăţământ liceal din Oradea şi preoţi din
cadrul Episcopiei Oradiei care desfăşoară diverse activităţi social-filantropice.
Principalul obiectiv al proiectului este constituirea unei comunităţi de practică, respectiv o
reţea interactivă care să reunească profesionişti din diferite organizaţii sau instituţii care lucrează în
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane sau în domenii adiacente, şi care să le dea
ocazia să coopereze şi să înveţe unii de la alţii.
Doamna Monica Secoşan, coordonatoarea proiectului, a menţionat că s-a ales Oradea ca loc de
organizare a acestei întâlniri deoarece judeţul Bihor este unul de tranzit pentru victimele traficului, iar
actorii instituţionali locali pot avea un rol determinant atât în procesul de prevenire, cât şi în cel de
combatere şi în efortul de reintegrare a victimelor.
Cu această ocazie, cei prezenţi au avut posibilitatea de a afla ce cuprinde proiectul, de a
interacţiona şi de a face schimb de experienţă cu specialişti şi operatori activi în domeniul combaterii
traficului de persoane şi, mai cu seamă, de a cunoaşte noi şi diferite experienţe, metode de lucru şi
modele de bună practică.
În cadrul întâlnirii de la Oradea s-a discutat despre starea serviciilor sociale destinate protejării,
sprijinirii şi asistării victimelor traficului la nivelul judeţului Bihor. De asemenea, s-a analizat
potenţialul de acţiune şi parteneriat al organizaţiilor şi instituţiilor cu responsabilităţi şi competenţe în
domeniu, fiind prezentate şi puse la dispoziţia celor interesaţi instrumentele de acţiune în parteneriat
create în cadrul proiectului.
Durata proiectului “Integrare pe piaţa muncii pentru persoanele traficate” este de trei ani de
zile, timp în care se vor desfăşura 16 seminarii, dintre care 8 în România şi 8 în Italia, la fiecare
urmând să fie prezenţi 30 de reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice. Scopul seminariilor
este să ofere informaţii privind situaţia traficului şi integrării pe piaţa muncii în cele două ţări, să
crească nivelul de expertiză, să faciliteze proiectele în parteneriat între România şi Italia. Pe toată
durata de desfăşurare a acestuia nu vor lipsi vizitele de studiu. La final, proiectul va avea peste 240 de
beneficiari profesionişti care vor lucra cu persoanele traficate.
6.3. Pagina web a Asociaţiei Filantropia Oradea
Unul dintre obiectivele de dezvoltare a noii structuri de organizare a serviciilor sociale ale
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, se referă la crearea unei pagini web construite ca instrument
de promovare şi întărire a capacităţii administrative a organizaţiei. Astfel, daca sub aspectul imaginii şi
comunicării externe rezultatele sunt evidente pentru majoritatea paginilor web, sub aspectul întăririi
capacităţii administrative a asociaţiei această pagină oferă un centru de resurse adresat sucursalelor,
voluntarilor, preoţilor, serviciilor sociale din cadrul parohiilor şi tuturor suporterilor organizaţiei. Prin
centrul de resurse, toţi membrii asociaţiei, dar şi grupurile de lucru voluntare, pot beneficia de
informaţii utile în domeniu cum ar fi acte normative, proiecte de lege în dezbateri, documente interne,

exemple de acreditare, oportunităţi de parteneriat, oportunităţi de pregătire profesională continuă,
locuri de muncă disponibile, şi în plus oferă posibilităţi de realizare a unor pagini web proprii fiecărei
parohii, active în domeniul social, utilizând un cont de administrare personalizat. Totodată, pagina
oferă ”newsletter” specific, distribuit prin poştă electronică tuturor abonaţilor.

Pagina web dispune de trafic monitorizat, ceea ce oferă posibilitatea îmbunătăţirii permanente a
strategiei de dezvoltare a acesteia.

6.4. Proiecte de dezvoltare durabilă şi creştere a capacităţii administrative a asociaţiei.
În cursul anului 2010 au fost pregătite şi depuse următoarele proiecte cu finanţare europeană:
1. Dezvoltare durabilă în economie socială, un proiect de iniţiere a 3 întreprinderi de economie
socială. Suma solicitată 500000 euro;
2. Dezvoltarea durabilă a economie sociale în mediul rural, un proiect pentru dezvoltarea a 3
unităţi de economie socială în localitatea Beznea. Suma solicitată 500000 euro;
3. Economie socială pentru persoanele cu dizabilităţi, un proiect pentru înfiinţarea unei unităţi de
economie socială. Suma solicitată 500000 euro;
4. Dezvoltarea centrului de integrare socială, un proiect realizat ca partener al administraţiei
locale la obiectivele de dezvoltare a serviciilor sociale identificate la nivel local. Proiectul este
aprobat, având o valoare de 800000 euro;
5. Programul Click pentru Filantropia, un proiect de îmbunătăţire a bazei de dotare a asociaţiei,
prin solicitarea unei reţele de 8 calculatoare, două laptop-uri, periferice necesare, soft licenţiat
şi conexiune internet pentru 12 luni;
6. Programul Click pentru Centrul de Scleroză Multiplă, un proiect de îmbunătăţire a bazei de
dotare a centrului, prin solicitarea unei reţele de 8 calculatoare, două laptop-uri, periferice
necesare, soft licenţiat şi conexiune internet pentru 12 luni;
7. Reabilitarea Centrului de Scleroză Multiplă din Oradea, un proiect finanţat prin POS DRU, cu
800000 euro, proiect realizat în parteneriat cu administraţia locală.
7. Dezvoltarea programului de voluntariat şi intemship al Eparhiei:
7.1. Voluntariat european în reţeaua de sprijin a serviciilor sociale EVANTAI
În luna septembrie 2009, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a iniţiat un program de sprijin pentru
serviciile sociale intitulat EVANTAI, program care a realizat până în prezent trei evenimente majore,
prezentate în numărul precedent al revistei noastre, este vorba de un spectacol realizat de persoanele cu
dizabilităţi din Oradea, o gală a sportului inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi şi un seminar
naţional, pentru diseminarea bunelor practici ale programului. Un alt obiectiv important iniţiat în
cadrul acestei reţele se referă la realizarea unor activităţi de voluntariat european, în parteneriat cu
Fundaţia Sfinţii Trei Ierarhi. Astfel, un număr de 10 tineri din Germania, Franţa, Italia, Polonia,
Lituania şi Portugalia îşi oferă sprijinul pentru îmbunătăţirea serviciilor acordate în cadrul reţelei şi nu
numai. Conceput ca un program de promovare a voluntariatului european dar şi local, Serviciul
European de Voluntariat, dezvoltat sub coordonarea Comisiei Europene, oferă tinerilor posibilitatea de
a participa la diverse activităţi de voluntariat, cu scopul de a promova un spirit participativ al tinerilor

la preocupările comunităţii. Cei 10 tineri incluşi în acest program desfăşoară pe parcursul a celor 10
luni de şedere în România, activităţi de voluntariat în peste 10 locuri de stagiu, cu un program zilnic de
6 ore de muncă. În cele ce urmează vă prezint câteva activităţi specifice din cadrul programului.
Voluntariat în centrul pentru tineri cu sindrom DOWN
Tinerii cu sindrom Down din Oradea sunt sprijiniţi de asociaţia părinţilor, numită Asociaţia
Down Oradea, fiind una dintre cele mai vechi organizaţii orădene, iar prin centrul de zi sunt asistaţi
zilnic un număr de cca.20 de tineri, care beneficiază de informare, consiliere socială şi servicii de
dezvoltare personală în vederea creşterii autonomiei personale. Astfel, tinerii asistaţi în centrul de zi
sunt incluşi în activităţi de îngrijire personală, terapie ocupaţională, logopedie, sport, dans, organizarea
de evenimente speciale şi multe altele. Voluntarii europeni incluşi în programul nostru realizează
activităţi de sprijin a echipei de coordonare a centrului şi totodată participă la activităţi speciale, cum
sunt spectacolele de dans, evenimentele sportive, fiind pe lângă persoane de sprijin şi prieteni apropiaţi
beneficiarilor centrului. Dealtfel, aşa cum mărturiseşte Michal Pietrjak, unul dintre cei 10 tineri
voluntari, de naţionalitate poloneză: ”tinerii cu sindrom Down au un potenţial afectiv impresionant,
motiv pentru care în scurt timp am înţeles de ce acest centru mai este intitulat şi Centrul Iedera,
întrucât aceste persoane au nevoie de afecţiune şi suport din partea celor apropiaţi”. Acest lucru
încercăm şi noi să oferim, un sprijin pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor tineri.
Centrul rezidenţial pentru vârstnici al Fundaţiei Consistoria Efrem Beniamin
Înfiinţată după 1989, Fundaţia Consistoria Efrem Beniamin are în prezent în îngrijire un număr
de peste 51 de vârstnici, pentru care oferă găzduire în camere duble şi simple, îngrijire personală şi
masă. Astfel, persoanele din cadrul căminului de bătrâni servesc zilnic 4 mese calde care constau în
mic dejun, gustare, prânz şi cina, iar pentru persoanele asistate în ambulatoriu se serveşte o masă caldă
zilnic. Persoanele care beneficiază de aceste servicii sunt persoane vârstnice şi bolnave care au fost
internate în căminul de bătrâni, persoane sau familii sărace, cu mulţi membri şi venituri reduse şi chiar
copii abandonaţi sau orfani, persoane cu dizabilităţi şi alte categorii de persoane afectate social, toate
pe baza unor anchete sociale făcute de asistenţii sociali ai fundaţiei.
Pe lângă servirea hranei, asistaţii beneficiază de asistenţă medicală gratuită şi tratamente în
cadrul cabinetului medical al fundaţiei, primesc diverse ajutoare materiale care constau în alimente,
îmbrăcăminte, încălţăminte şi medicamente.
În paralel cu activitatea desfăşurată în cadrul căminului de bătrâni Fundaţia Consistoria a
început să pună în practică cel de-al doilea proiect şi anume construirea noului Centru Creştin Ortodox
de Asistenţă Socială Vasiliada, amplasat la ieşirea din oraş în cartierul Nufărul.
Voluntarii europeni mobilizaţi în centrul rezidenţial pentru vârstnici au rolul de a sprijini
personalul în oferirea de servicii sociale şi totodată să participe la activităţile de socializare,
desfăşurate pe timpul zilei, prin activităţi recreative. Marie Brack din Germania spune că ”imaginea
bunicilor este mereu prezentă pentru ea într-un astfel de mediu, iar asta o motivează nespus de mult”.
Centrul de zi pentru persoane afectate de scleroza multiplă
Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor a încheiat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei un
parteneriatul de administrare a centrului de zi cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului”. Pe lângă
activităţile deja descrise în numărul precedent al revistei Legea Românească, mai sunt realizate şi
activităţile de găzduire a voluntarilor europeni, care sunt implicaţi în serviciile sociale de aici. Astfel,
rolul voluntarilor în acest centru este similar cu cele din celelalte locuri de stagiu deja prezentate, fiind
adăugate activităţile de acompaniere a persoanei cu dizabilităţi, precum şi realizarea unor activităţi
cultural recreative, cum sunt cercurile culturale de limbi străine, unde voluntarii participanţi la
program realizează mici sesiuni de învăţare a limbii franceze sau germane. Andreas Taures este un
tânăr german care a apreciat foarte mult spiritul beneficiarilor acestui centru, considerându-i persoane
de la care poţi învăţa lecţii de viaţă, ca urmare a ”demnităţii şi curajului cu care îşi înfruntă boala cu o
mie de feţe”, cum mai este numită scleroza multiplă.

Voluntariat pentru copiii internaţi în spital
În cadrul Spitalului Clinic Municipal din Oradea există de peste 10 ani o capelă deschisă de
Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei şi care, pe lângă servicii religioase specifice, oferă şi asistenţă
social-filantropică. Astfel, dacă în cursul anului 2009 o secţie de copii a fost renovată cu sprijinul
financiar şi cu ajutorul voluntarilor europeni, în anul acesta, ca urmare a programului de voluntariat
european de lungă durată, sunt oferite activităţi de îngrijire a copiilor fără aparţinători internaţi în acest
spital. Începând cu ora 7 dimineaţa şi până la ora 6 după masa, organizaţi în echipe, voluntari ajută la
schimbatul hăinuţelor, hrănire, acompaniere, joacă şi supraveghere, toate acestea cu multă afecţiune
pentru aceşti copii lipsiţi de căldura părintească. Linda Pole, voluntară europeană din Lituania spune că
”în ochii acestor copii se simte permanent lipsa părinţilor, iar prin activitatea ei încearcă să aducă pe
chipul acestor micuţi, zâmbetul copilăriei”.
Şcoală integrativă pentru copiii rromi
În comuna Girişul de Criş, la cca.15 km de Oradea, un grup de voluntari sufletişti încearcă să
ofere sprijin comunităţii de aici prin activităţi de asistenţă acordată familiilor de rromi în vederea
integrării sociale a acestora. Demersul principal pe care în realizează aceşti voluntari, se referă la
acompanierea şi asistarea copiilor din familiile de rromi în vederea integrării şcolare a acestora, ca
garanţie a dezvoltării şi adaptării culturale a acestora la provocările comunităţii moderne. Ca urmare a
colaborării iniţiate de părintele ortodox cu o organizaţie britanică, Ro-Man-Aid, la care s-a adăugat
sprijinul voluntarilor europeni, peste 10 copii rromi sunt asistaţi zilnic în cadrul activităţilor şcolare, în
vederea deprinderii abilităţilor de educaţie minim necesare pentru integrarea socio-educaţională a
acestora. Ajutând cadrele didactice, voluntarii mărturisesc un puternic sentiment filantropic şi spiritual,
căci, aşa cu declară Anais Couturier din Franţa, ”a avea grijă de un copil, de viitorul lui, te face să te
simţi oarecum un fel de naş, sau părinte spiritual pentru acest copil”. Pentru acest sentiment însă,
voluntarii europeni investesc luni în şir de muncă zilnică, călătorind cu autobuzul de la Oradea până în
comună, începând dimineaţa cu ora 7 şi suportând capriciile vremii de iarnă, suficient de aspre în acest
an.
Promovarea voluntariatului european
Programul Tineri în Acţiune al Comisiei Europene, sub care se desfăşoară activităţile
voluntarilor noştri, oferă tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani oportunitatea de a descoperii
alte culturi, de a se familiariza cu diverse domenii de activitate, cum sunt cele de asistenţă socială, dar
şi culturale, de protecţie a mediului, de implicare civică şi drepturile omului şi altele, fiind totodată un
bun prilej de îmbunătăţire a abilităţilor personale cu privire la limbă, aptitudini practice, implicare în
munca de echipă şi chiar posibilitatea identificării unei noi direcţii în viaţă personală, aceste stagii fiind
şi perioade de reflecţie personală, facilitate de diverse pregătiri şi sesiuni specifice realizate în cadrul
acestui program. În acest sens, cei 10 tineri europeni au dorit să încurajeze tinerii din comunitatea
noastră să participe la acest program, oferindu-se ca exemple chiar pe ei înşişi. Astfel, cu sprijinul
Preacucernicului Părinte Inspector şcolar Florin Negruţiu, tinerii voluntari au iniţiat o serie de
evenimente interculturale pentru prezentarea Serviciului European de Voluntariat, o primă întâlnirea
cu elevii fiind organizată la Liceul Pedagogic ”Iosif Vulcan” din Oradea, unde, tinerii voluntari au
prezentat celor peste 30 de elevi, un program cultural interactiv constând în prezentări multimedia,
video, informare şi dialog pe tema voluntariatului european şi a oportunităţii elevilor invitaţi de a
participa la acest program. În perioada următoare vor mai fi organizate astfel de întâlniri şi în alte licee
din Oradea, precum şi în mediul studenţesc.
8. Dezvoltarea a minim 3 programe de asistenţă socială ale Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradiei.
8.1. Programul de sprijin a tinerilor cu dizabilităţi mentale prin serviciul de găzduire în locuinţe
protejate
Creat la scurt timp după 1989 de Preacucernicul Părinte Gheorghe But, mutat în lumea drepţilor cu
câţiva ani în urmă, Centrul Rezidenţial de la Delureni oferă şi în prezent servicii de găzduire şi
integrare socială unui număr de 17 tineri cu dizabilităţi. Ca urmare a dificultăţilor cu care se confruntă
acest aşezământ, şi totodată ca urmare a bunăvoinţei conducerii Fundaţiei Delureni, care a deţinut cele
două case de tip rezidenţial, acestea au fost donate Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, urmând ca

administrarea acestora să fie preluată de Asociaţia
Filantropia Oradea. Astfel, în urma analizei efectuate
de sectorul social al Eparhiei noastre, împreună cu
responsabilii centrului, doamna Ana-Maria But şi
membrii consiliului de administraţie a celor două
case, a rezultat nevoia de reorganizare a acestui
aşezământ, fiind propuse diverse soluţii, cum ar fi
realizarea unui centru socio-cultural, dezvoltarea unor
locuinţe protejate şi a unor ateliere de integrare socioprofesională a persoanelor cu dizabilităţi, prin
accesarea de fonduri nerambursabile specifice.
8.2. Acţiunea ”De Paşti adoptă un suflet”
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Sectorul socialfilantropic al Episcopiei Oradiei desfăşoară în Săptămâna Patimilor un program cu caracter social,
intitulat „De Paşti, adoptă un suflet”.
Astfel, un număr de 70 de beneficiari din
selectaţi prin intermediul reţelei Evantai, tineri şi adulţi
cu dizabilităţi, în majoritate imobilizaţi la pat şi cu
dificultăţi financiare majore, au beneficiat de ajutoare
materiale, constând în produse alimentare şi scutece de
unică folosinţă, donate de peste 40 credincioşi din 6
parohii participante la acest program, care au dorit să
împlinească jertfa şi strădania duhovnicească din
perioada postului prin fapte concrete de milostenie.
Printre preoţii participanţi la această acţiune au fost
părintele Dan Lele de la Parohia Sf.Dumitru, părintele
Ioan Bala de la Parohia Sfinţii Trei Ierarhi, părintele
Felix Bicăzan de la Parohia Ioşia Nord.
Donatorii s-au întâlnit cu beneficiarii care au capacitate de deplasare, la Supermarket
Selgros pentru a efectua împreună cumpărăturile necesare, iar apoi au distribuit aceste bunuri la
domiciliul persoanelor cu dizabilităţi imobilizate la pat. Printre donatorii acestui program s-au mai
numărat şi societăţi comerciale, dintre care un colectiv de comercianţi din Piaţa Nufărul, SC Selgros
SA, care oferă şi alte produse alimentare celor aflaţi în dificultate, prin intermediul programului ”Masa
bucuriei”, ca urmare a protocolului încheiat cu Patriarhia Română.
8.3. Acţiunea ”De Crăciun, adoptă un suflet”
Concepută ca un program de propovăduire a milei
creştine şi a spiritului filantropic, proiectul "De
Crăciun, adoptă un suflet" este menit să vină în
sprijinul comunităţii, implicând credincioşi, societăţi
comerciale, organizaţii, colaboratori şi parteneri din
cuprinsul Eparhiei Oradiei, într-un demers de împreună
slujire a parohiilor ortodoxe şi promovare a valorilor
creştin ortodoxe, într-o lume din ce în ce mai
secularizată.
Peste 500 de copii, persoane cu dizabilităţi şi
membrii ai familiilor aflate în dificultate au primit
ajutorul campaniei "De Crăciun, adoptă un suflet", prin
care 10 parohii ortodoxe, împreună cu alţi sponsori şi colaboratori, pe lângă micile cadouri oferite
copiilor de Sf.Nicolae, au oferit alimente, îmbrăcăminte, jucării şi bunuri de folosinţă personală, dar şi
sponsorizări în bani pentru centrele beneficiare ale proiectului, toate în valoare de peste 15000 lei.
Parohiile participante la această primă ediţie de Crăciun şi rezultatele obţinute au fost
următoarele: Parohia Oradea Bunavestire; Parohia Oradea Ioşia I; Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel; Parohia Oradea Nufărul; Parohia Oradea Sfânta Vineri; Parohia Oradea Tei; Parohia Oradea

Velenţa I; Parohia Oradea Ioşia Nord; Parohia Oradea Izvorul Tămăduirii; Paraclisul Episcopal Sfântul
Dumitru; Parohia Rontău.
Alături de parohii s-au mai alăturat acestei campanii următorii parteneri, care au realizat acţiuni
circumscrise temei de proiect, după cum urmează:
 Liceul Confesional Ortodox Episcop Roman Ciorogariu,
Colectă de alimente pentru Centrul Rezidenţial de tip Familial Chiraleu
 Grădiniţa 28
Licitaţie pentru copiii de la Centrul Sf.Ecaterina din Chiraleu
 Şcoala Generală Dacia
 Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor
Serbare caritabilă la Centrul de Scleroză Multipla "Acoperământul Maicii Domnului"
 Centrul rezidenţial pentru vârstnici al Fundaţiei Consistoria.
Beneficiarii proiectului au fost: familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi grave, persoane cu
afecţiuni cronice grave, vârstnici cu nevoi speciale.
Centre sociale beneficiare: Centrul Rezidenţial de tip Familial "Sf.Ecaterina" din Chiraleu; Centrul de
locuinţe protejate Filantropia de la Beznea; Centrul de zi pentru persoanele afectate de Scleroza
Multiplă "Acoperământul Maicii Domnului ".
Proiectul s-a desfăşurat pe mai multe etape, după cum urmează:
28-30 noiembrie - Organizarea la nivelul parohiei a grupului de iniţiativă al proiectului, format din
credincioşi interesaţi de această acţiune. Grupul de iniţiativă a delegat un reprezentant care a menţinut
legătura cu echipa de coordonare de la nivelul Centrului Eparhial, pe tot parcursul implementării
proiectului;
01-04 decembrie - Selectarea beneficiarilor şi efectuarea listei de cumpărături, s-a realizat de către
grupul de iniţiativă de la nivelul parohiei, şi a cuprins cazuri sociale grave din cuprinsul parohiei, aflate
în situaţii de risc şi de marginalizare socială.
13-24 decembrie - Efectuarea cumpărăturilor, realizate în regim propriu sau într-unul din centrele
comerciale partenere acestei acţiuni (Selgros Supermarket), prin intermediul grupului de iniţiativă de
la nivelul parohiei, sub coordonarea preoţilor parohi. Selgros Supermarket a completa cadourile cu o
donaţie în bunuri pentru fiecare parohie participantă.
Un element nou al acestui proiect l-a constituit colaborarea dintre parohii pentru acordarea de sprijin
unui număr cât mai mare de beneficiari. Astfel, parohie care au putut oferi sprijin unui număr mai
mare de beneficiari, prin medierea echipei de la Centrul Eparhial, au oferit sprijin familiilor
identificate de alte parohii, care nu au avut resurse suficiente pentru a acoperii nevoile listei de
beneficiari. O astfel de colaborare a existat între următoarele parohii: Parohia Oradea Nufărul, Parohia
Oradea Ioşia Nord, Parohia Oradea Sfinţii Trei Ierarhi şi Paraclisul Episcopal Sfântul Dumitru
izvorâtorul de Mir.
Parterii acestui proiect au fost: SC Selgros SA, Grădiniţa 28, Federaţia Patronilor Bihor, SC Maxim
SA, SC Finacont SRL, SC Activ Job Consulting SRL, Şcoala Generală Dacia.
8.4. Donaţie substanţială de medicamente
Federaţia Filantropia, organizaţie aflată sub patronajul Patriarhiei Române a donat Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei o cantitate semnificativă de medicamente, însumând un număr de 30000
de cutii de Antinevralgic. Acest demers arată capacitatea de intervenţie socială a unui sistem unitar de
coordonare, mai ales că episcopia noastră s-a implicat şi în sprijinirea unor eparhii învecinate, precum
Episcopia Ortodoxă Română a Sălajului, Episcopia Ortodoxă Română a Aradului şi Arhiepiscopia
Alba-Iuliei, efectuând transportul donaţiei alocate acestora, de la Bucureşti până Alba-Iulie, respectiv
Oradea. Imediat după recepţia donaţiei au fost identificaţi potenţialii beneficiari. Astfel, Episcopia
Ortodoxă Română a Oradiei a donat cantitatea alocată următoarelor instituţii: Spitalul de NeuroPsihiatria din Oradea cu 600 de cutii, Fundaţia Consistoria cu 2000 de cutii, Fundaţia Delureni cu 200
de cutii, Spitalul PNF Contagioase cu 1200 de cutii, Spitalul Clinic Judeţean Bihor cu 200 de cutii,
Spitalul Clinic de Copii Oradea cu 600 de cutii, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor cu 200 de cutii, Asociaţia de Asistenţă Socială ”Nicolae Popovici” cu 200 de cutii,

Mânăstirea Sf.Cruce cu 4000 de cutii, Protopopiatul Ortodox Român al Oradiei cu 3000 de cutii,
Parohia Ortodoxă Nucet cu 1000 de cutii, Protopopiatul Ortodox Român Beiuş cu 6000 de cutii,
Protopopiatul Ortodox Român Marghita cu 10000 de cutii, Protopopiatul Ortodox Român Tinca cu
2000 de cutii, organizaţiile membre în reţeaua Evantai cu restul de cutii.
8.5. Daruri pentru copiii aflaţi în suferinţă de la Spitalul clinic municipal „Dr.Gavril Curteanu”
din Oradea
În vara anului 2009 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei organiza, la Sfânta Mânăstire Izbuc,
străveche vatră de sihăstrie a Bihorului, cea de-a doua ediţie a taberei de creaţie religioasă „Împreună,
să ne cunoaştem tradiţia şi valorile creştine”, tabără adresată elevilor talentaţi din şcolile şi liceele
orădene, dar cu posibilităţi materiale reduse. În cadrul acestei tabere, pe lângă programul spiritual
intens, elevii participanţi au realizat icoane pe lemn şi sticlă şi au împletit metanii şi cruciuliţe.
Icoanele pictate de copii au făcut apoi obiectul mai multor expoziţii, iar unele au fost chiar premiate în
cadrul unor concursuri tematice judeţene şi chiar naţionale.
La iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, aceste icoane au fost donate
Spitalului clinic municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, pentru a fi aşezate în saloanele în care
copiii aflaţi în diverse suferinţe, mai grele sau mai uşoare, îşi petrec zile din copilăria lor. În felul
acesta, realizate de copii, icoanele au fost dăruite copiilor, pentru a aduce bucurie, alinare, mângâiere şi
speranţă, într-un gest de dăruire şi altruism ce s-a desfăşurat într-o zi cu semnificaţii speciale pentru
copiii din întreaga lume, de 1 iunie 2010, Ziua internaţională a copilului.
În această zi o delegaţie a Episcopiei Oradiei, însoţită de preotul capelan al spitalului –
Părintele Augustin Bar, a vizitat secţiile spitalului, purtând discuţii cu copiii internaţi, cărora le-au
oferit iconiţe, cruciuliţe, metanii şi pachete cu fructe şi au aşezat cele peste 40 de icoane în saloanele
spitalului.
8.6. Tabără pentru tineri cu oportunităţi scăzute la Şinteu
La invitaţia Clubului Rotary Oradea adresată sectorului social al Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradiei, un număr de 4 tineri proveniţi din familii cu dificultăţi sociale au participat în mod gratuit la o
tabără de tinere, care a avut loc la Şinteu, în perioada 11-18 iulie şi care a oferit diverse activităţi
recreative, printre care explorarea mediului şi observarea diversităţii fondului cinegetic din regiune,
vizitarea rezervaţiei de bizoni, mufloni, mistreţi şi cerbi. De asemenea orientarea turistică şi activităţile
socio-culturale nonformal educative nu au lipsit din programul taberei. Cei patru tineri au fost selectaţi
de Preacucernicul Părinte Dan Lele de la Parohia Sf.Dumitru şi Preacucernicul Părinte Laurian Lucian
de la Parohia Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril din Oradea.
8.7. Tabără internaţională inclusivă pentru tineri cu dizabilităţi
Cu
binecuvântarea
Preasfinţitului
Părinte
Sofronie, Episcopul Oradiei, a fost organizată în Italia,
la Roseto d’Abruzzi, o tabără internaţională pentru
incluziunea tinerilor cu dizabilităţi din comunitatea
noastră. Desfăşurată în perioada 5-13 septembrie 2010,
cu finanţarea Programului European Youth în Action,
tabăra a reunit peste 40 de tineri din 7 ţări europene,
care au organizat diverse ateliere de discuţii şi iniţiative
pe tema drepturilor omului, incluzând şi tema
dizabilităţii. Unul dintre obiectivele acestui tip de
activităţi se referă la dezvoltarea personală a
participanţilor şi creşterea abilităţilor de comunicare în
mediul intercultural, prin diverse ateliere interactive, fundamentate pe participarea directă a tinerilor,
îndrumaţi de lucrători de tineret cu experienţă în acest domenii. Programul a mai cuprins efectuarea de
excursii în împrejurimi şi participarea la campanii sociale organizate de o fundaţie locală în beneficiul
refugiaţilor africani. În grupul român, format din 7 participanţi, au fost incluşi tineri cu afecţiuni
neurologice şi locomotorii uşoare, asistaţi în permanenţă de un fiziokinetoterapeut. Prin intermediul
Asociaţiei Filantropia Oradea vom dezvolta activităţi de acest tip, atât prin găzduirea de tabere
internaţionale pentru integrarea tinerilor cu oportunităţi scăzute, cât şi prin trimiterea de grupuri la
tabere similare din Europa.

8.8. Proiectul ”Greensofa”
În cursul lunii februarie 2010, prin bunăvoinţa angajaţilor societăţii comerciale Greensofa SA,
care a deschis un program de responsabilizare socială, prin care doreşte să fie mai aproape de
comunitate, răspunzând la nevoile acesteia, au fost distribuite un număr de 40 de canapele noi,
persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor aflate în dificultate. Astfel, printre cei care au beneficiat de
acest program au fost persoanele afectate de scleroza multiplă, persoane cu dizabilităţi locomotorii,
familii cu venituri scăzute.

8.11. Programul Masa Bucuriei
Plecând de la faptul că în România există
oameni care nu îşi pot asigura pâinea zilnică, iar pe de
altă parte există în procesul economic un surplus de
alimente, proiectul Masa Bucuriei are ca scop
materializarea obiectivelor comune umanitare şi socialfilantropice ale iniţiatorilor, de ajutorare cu produse
alimentare a persoanelor aflate în nevoie. Prin proiectul
Masa Bucuriei se împart alimente în stare perfecta
pentru consum, dar care din diferite motive nu mai pot
fi valorificate în procesul economic (marfă cu ambalaj
necorespunzător, supraproducţie, termen de valabilitate
redus). Fondatorii proiectului Masa Bucuriei Pentru
Selgros Cash & Carry, proiectul Masa Bucuriei
reprezintă o exprimare firească a programelor de responsabilitate sociala, iar magazinele companiei
dispun de alimente care nu vor mai fi folosite în procesul economic şi au astfel posibilitatea de a ajuta
oamenilor aflaţi în nevoie. Pentru Patriarhia Romana opera sociala derivă din Evanghelia iubirii lui
Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi
jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor.
Patriarhia Română dispune de infrastructura necesară pentru distribuirea alimentelor donate de
Selgros către unităţile furnizoare de servicii sociale ale Patriarhiei (cantine şi centre sociale din oraşele
în care există un magazin Selgros).
Începând cu luna septembrie 2009, acest program se derulează prin intermediul reţelei
EVANTAI, oferind alimente beneficiarilor serviciilor sociale reunite în această reţea, după cum
urmează: centrul pentru persoane afectate de scleroza multipla cu 90 de beneficiari, centrul rezidenţial
pentru vârstnici al Fundaţiei Consistoria Efrem Beneamin, cu un număr de peste 51 de beneficiari,
centrul pentru persoane cu dizabilităţi psihice, cu un număr de peste 60 de beneficiari, centrul de zi
pentru tineri afectaţi de sindromul Down, cu un număr de este 20 de tineri, dar şi parohiilor sărace,
cum a fost cazul satului Ciuleşti şi mănăstirea Izbuc. În primul trimestru al anului 2010, programul
”Masa bucuriei” a oferit alimente în valoare de peste 20000 RON.
În anul 2010, programul a oferit asistenţă unui număr de peste 3000 de persoane în cuprinsul
Eparhiei noastre, atât familii cu copii în întreţinere, cât şi persoanelor afectate de diverse maladii şi
vârstnici. Beneficiarii programului au primit ajutor prin intermediul reţelei Evantai, formată din
centrele de zi pentru persoane cu dizabilităţi din localitatea Oradea, parohii sărace, mănăstiri. Totalul
sprijinului acordat de SC Selgros SA pentru anul 2010 este de 98413 RON.
III. Planul de măsuri propuse pentru anul 2011.
1. Dezvoltarea sectorului social al Eparhiei prin înfiinţarea de noi sucursale şi servicii sociale
acreditate ale Asociaţiei Filantropia
2. Dezvoltarea centrului de resurse Filantropia.
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