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“Binecuvântat ﬁe omul care
nădăjduieşte în Domnul şi a
cărui nădejde este Domnul,
deoarece acesta va ﬁ ca
pomul sădit lângă ape, careşi întinde rădăcinile pe lângă
râu şi nu ştie când vine arşiţa;
frunzele lui sunt verzi, la timp
de secetă nu se teme şi nu
încetează a rodi.”
(Iremia 17, 7-8)
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Cuvânt înainte:
”... Dumnezeu-Omul, Domnul nostru
Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat,
înomenit, născut din Tatăl fără de maică, mai
înainte de veci, după ﬁrea Sa cea
dumnezeiască şi din Maica Sfântă fără de tată,
„la plinirea vremii”, după ﬁrea Sa omenească,
unite în chip neamestecat, neschimbat,
neîmpărţit şi nedespărţit, potrivit deﬁniţiei
dogmatice din 451, de la Sinodul al patrulea
ecumenic de la Calcedon, în unicul ipostas al
Logosului, Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu
adevărat şi Om adevărat, El, Domnul şi
Mântuitorul, a venit în lume pentru ca noi, cei
orfani de Dumnezeu, prin harul dumnezeiesc,
să ﬁm înﬁaţi de Tatăl, în Duhul Sfânt. Pentru
înﬁerea noastră duhovnicească, El S-a făcut
om, orfan pentru noi, pentru ca noi să nu
rămânem orfani. Deşi a avut o familie
pământească, în lume nu a avut decât maică,
pe Preacurata Fecioară Maria, Maica
Domnului, Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, aşa cum a fost proclamată solemn
în 431, la Sinodul al treilea ecumenic de la Efes.
Dreptul Iosif ﬁind doar logodnicul Pururea
Fecioarei şi nu tatăl propriu-zis, ci doar adoptiv
al Domnului, rămâne modelul prin excelenţă al
bunilor părinţi care înﬁază orfani.
Întrucât Domnul nostru Hristos Iisus
a cunoscut atât condiţia de orfan, a umanităţii
pe care Şi-a asumat-o, în sens general, cât şi pe
cea, fericită, a părinteştii adopţii, El este izvorul
nesecat de inspiraţie şi însuﬂeţire a Bisericii, în
nobila ei misiune faţă de toţi săracii, în general şi
faţă de orfani, în special, rămânând ca model
desăvârşit pentru toate familiile pământeşti, ele
însele chemate, în Biserică şi prin Botez, la
demnitatea de familii creştine, gata să ofere
găzduire, căldură părintească şi iubire sfântă
tuturor orfanilor. Să nu uităm, totuşi, că
Mântuitorul este nu doar Fiul Omului. El este
Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Care S-a
întrupat, iar copil ﬁind, „creştea şi Se întărea cu
Duhul, umplându-Se de înţelepciune, şi harul lui
Dumnezeu era asupra Lui” (Luca 2, 40), dar, la
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doisprezece ani, atunci când rămâne în Templul
din Ierusalim, „şezând în mijlocul învăţătorilor,
ascultându-i şi întrebându-i” (Luca 2, 46), la
cuvântul Maicii Sale: „Fiule, de ce ne-ai făcut
nouă aşa? Iată, tatăl tău şi eu Te-am căutat
îngrijoraţi” (Luca 2, 48), le răspunde: „De ce era
să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale
Tatălui Meu trebuie să ﬁu?” (Luca 2, 49).
Învăţăm, prin urmare, de la Cel Ce
orfan pentru noi S-a făcut, să-i preţuim, să-i
ocrotim, să-i iubim pe orfani, să le oferim o
familie, un cămin cald şi bun, în şi prin Sfânta
Biserică, locul plin de sﬁnţenie şi binecuvântare,
unde cei săraci şi lipsiţi, orfanii din toate
timpurile şi din toate locurile, au găsit adăpost.
Ne aducem aminte de orfanotroﬁile din
Vasiliada Sfântului Ierarh Vasile cel Mare de la
Cezareea Capadociei, dar şi, mai aproape de
noi, de aşezămintele pentru orfani din timpurile
moderne, cum ar ﬁ Seminarul teologic pentru
orfanii Războiului de Întregire a Neamului,
înﬁinţat de Miron Patriarhul, la Câmpulung
Muscel, unde a studiat şi viitorul Patriarh Iustin
Moisescu, precum şi de căminul-şcoală de la
Beiuş, în Eparhia noastră, ridicat în timpul

arhipăstoririi Episcopului martir Nicolae
Popoviciu, „ca să ﬁe lăcaş de creştinească
ocrotire şi de românească învăţătură pentru
copiii orfani ai eroilor neamului, căzuţi pe
meleagurile Rusiei Sovietice în crâncenul
Războiu pentru Cruce şi Neam”, cum citim în
Hrisovul de la sﬁnţirea din ziua de duminică,
douăzeci şi patru octombrie, anul mântuirii o mie
nouă sute patruzeci şi trei, aşezat în piatra de
temelie a clădirii, în prezenţa „diregătorilor Ţării,
a comandanţilor de oşti, a clerului şi poporului
dreptcredincios din Ţara Crişurilor”. Conﬁscat în
timpul regimului totalitar ateu, din păcate, nici
până astăzi nu a fost retrocedat proprietarului
de drept: Biserica Ortodoxă, pentru
creştinească misiune…
În poﬁda numeroaselor obstacole şi
a grelei moşteniri din anii limitării prezenţei în
societate a slujitorilor Bisericii, deşi cu multe
greutăţi, dar cu multă dragoste şi căldură
suﬂetească, Sfânta Biserică Ortodoxă Română
desfăşoară şi astăzi o amplă misiune înspre cei
lipsiţi, cu atenţie deosebită acordată celor
orfani, în special în timpurile de acum, când
mulţi copii sunt orfani de unul sau ambii părinţi,
părăsiţi de unul sau ambii părinţi, sau ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Spre
aceştia, toţi, vă îndemnăm şi noi, iubiţi fraţi şi
surori, să ne îndreptăm preocupările noastre,
grija, atenţia şi resursele suﬂeteşti, deodată cu
cele materiale.
În cadrul Sﬁntei Episcopii Ortodoxe
Române a Oradiei funcţionează Fundaţia de la
Beznea-Delureni, întemeiată de vrednicul de
pomenire părinte Gheorghe Bud, plecat
prematur dintre noi, care a cunoscut, din proprie
experienţă, condiţia de orfan, iar în aşezământul
întemeiat de el, de mai mulţi ani, sunt îngrijiţi

copii orfani, bolnavi şi necăjiţi, cărora Maica
Biserică le oferă familia de care au fost lipsiţi. În
prezent, un număr de unsprezece copii şi tineri,
cu grade diferite de neputinţe, sunt ocrotiţi în
casele de tip familial. De asemenea, şi anul
acesta, serviciul social al Eparhiei noastre
continuă programul „De sărbători, adoptă un
suﬂet”, iar fundaţia „Filantropia”, ﬁliala locală, de
la Oradea, a inaugurat acum, de sărbători,
programul „bursele Filantropia” pentru copiii
orfani şi săraci, trei burse ﬁind deja acordate.
Ar ﬁ foarte mult încă de făcut; ştim şi
vă binecuvântăm pe toţi cei care aţi pus în
lucrare darul înﬁerii de copii orfani şi aţi adoptat
copii orfani sau părăsiţi de părinţii lor; avem
convingerea că toate organismele parohiale,
reuniunile de doamne şi asociaţiile de tineri de
pe lângă parohii sunt în plină misiune sfântă în
preajma sărbătorilor, cu atât mai mult cu cât
analiza sociologică a Centrului Eparhial,
desfăşurată la scara tuturor parohiilor din
Eparhie, a arătat, în raportul ﬁnal, că sunt
cunoscute nevoile sociale generale din ﬁecare
parohie şi, implicit, sunt luaţi în evidenţă toţi cei
lipsiţi, ﬁe ei bătrâni singuri sau copii orfani şi
lipsiţi de perspective.
Nu ne mai rămâne decât să
deschidem porţile suﬂetelor, caselor, bisericilor
şi aşezămintelor noastre şi să poftim la masa
iubirii frăţeşti, şi acum, la ceas de praznic, şi în
ﬁecare duminică şi sărbătoare şi, de ce nu, în
ﬁecare zi a scurtei noastre vieţi pământeşti, pe
toţi cei lipsiţi, orfani, osteniţi, singuri,
marginalizaţi, împovăraţi, uitaţi, părăsiţi,
bolnavi, bătrâni, neputincioşi. Şi Hristos Însuşi
va ospăta cu noi, dar şi loc ne va găti, iubitorilor
de săraci, îngrijitorilor orfanilor, miluitorilor celor
lipsiţi, la ospăţul Său îmbelşugat, din Împărăţia
netrecătoare! Praznic luminat şi fericit, pace şi
bucurie, generozitate şi iubire de semeni,
tuturor! Mese îmbelşugate pentru toţi cei orfani
şi părăsiţi de părinţii sau de copiii lor! Cămine
calde şi inimi iubitoare pentru cei în lipsuri şi
nevoi! Şi peste toţi, îmbrăţişarea ﬁerbinte a
Sﬁntei Biserici!”
(fragment din scrisoarea Pastorală la
sărbătoarea împărătească a Nașterii după
trup a Domnului Nostru Iisus Hristos, anul
mântuirii 2011)
Preasﬁţitul Părinte Sofronie
Episcopul Oradiei
Președintele Asociației Filantropia Oradea

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Descriere viziune
O lume în care dragostea lui Dumnezeu și a
semenilor sunt percepute și împărtășite într-o
comuniune frățească ce face ca nimeni să nu
se simtă singur şi părăsit; o societate în care
oamenii şi-au recâştigat pacea suﬂetească,
şi-au acceptat condiţia - ceea ce sunt şi ceea
ce au -, iar atunci când doresc mai mult o fac
cu discernământ, responsabilitate, dragoste
şi teamă de Dumnezeu.
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Prezentare
Asociaţia Filantropia Oradea
este o organizaţie cu caracter
c r e ş t i n ş i s o c i a l ,
neguvernamental, democratic,
nonproﬁt şi apolitic, înﬁinţată
sub patronajul Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei,
avându-l ca Preşedinte pe
Preasﬁnţitul Părinte Sofronie,
Episcopul Oradiei.
Asociația Filantropia Oradea
este membră a Federaţiei
Filantropia, o organizaţie privată
non-proﬁt, care funcţionează cu
binecuvantarea Sfantului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Romane.
Ea reuneşte in acest moment 17
din cele mai active asociaţii şi
fundaţii care lucrează in
domeniul social, in eparhiile
Patriarhiei Romane.

www.ﬁlantropiaoradea.ro

Conducerea
Consiliul director
Preasﬁnțitul Părinte Sofronie
Episcopul Oradiei – președinte
Pr.Radu Valer Rus – vicepreședinte
Arhim.Antim Oprea
Pr.Adrian Popovici
Pr.Cătălin Eugen Călinescu

Director executiv
Pr.Laurențiu Lazăr

Directori sucursale
 Sucursala ”Sf.Cuvioasa Paraschiva”

Aleșd - Pr.Ovidiu Ioan Bocșan
 Sucursala Cărăsău - Pr.Aurel Petru Sotoc
 Sucursala „Sf.Mare Mucenic Gheorghe“

Oradea - Pr.Gheorghe Nemeș
 Sucursala „Sf.Nicolae“ Beiuș - Pr.Păstor

Hoza Ciprian Fabian
 Sucursala CRR Bratca - Pr.Laurențiu Lazăr
 Sucursala Girișu de Criș - Filaret-Petru Fiț
 Sucursala Nucet - Lucan Daniela Marilena
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Programe
Programul de sprijin a copiilor și familiei
 Centrul de nurtury din Girișu de Criș
 Masa Bucuriei
Programul de sprijin a persoanelor cu dizabilități
 Centrul de Recuperare și Reabilitate a
Persoanelor cu Handicap Bratca
 Centrul de Scleroză Multiplă Bihor
 Asistență la domiciliu pentru vârstnicii cu
dizabilități
Programul de integrare comunitară a rromilor
 Centrul de nurtury din Girișu de Criș
Programul de educație și tineret
 Schimburi internaționale de tineret
Programul de voluntariat și inițiativă
 Promovarea voluntariatului european
 Ceainăria Filantropia (promovarea Asociației
Filantropia Oradea)
 De Crăciun adoptă un suﬂet; de Paști adoptă
un suﬂet
Programul de mecenat și sponsorizare
 Cursa Rățuștelor 2011
 Turul Ciclist SM 2011
 Bursa Filantropia
Centrul de Resurse Filantropia
 Proiectul de dezvoltare organizațională Forte
 Program de specializare profesională pentru
asistentul personal al persoanei cu handicap
grav
 Cursuri în domeniul social pentru comitetele
parohiale
Evenimente speciale ale asociației
 Proiect de furnizare de echipamente pentru
persoanele cu dizabilități
 Campania Roz
 Ajută-l pe Vlăduț!
 Publicații destinate persoanei cu dizabilități

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Programul de
I n t e g r a r e
Comunitară a
R r o m i l o r

Cent
rul n
urtur
Giris
y
, u de C
ri,s
Scurta descriere
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 și cele aﬂate în
diﬁcultate, în vederea integrării sociale a acestora.

Beneﬁciari
 27 de copii din comună și familiile acestora
 școala din comună, prin serviciile de sprijin
 comunitatea locală

Obiective
 furnizarea de servicii de nurtury (un concept

pedagogic britanic), pentru un număr de 27 de copii
din comuna Girișu de Criș, pe perioada anului școlar,
în centrul din incinta școlii, în vederea prevenirii
abandonului școlar și integrarea socială a acestora;
 promovarea activităților de integrare școlară a
copiilor din familii aﬂate în diﬁcultate de pe raza
comunei și realizarea de activități recreative.
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Parteneri
Fundația Ro-Man-Aid,
din Insula Man
 Primăria Girișu de Criș
 Școala Generală Tărian
 Inspectoratul Școlar
Bihor


Finantare
,
,si contributii
,
Fundația Ro-Man-Aid:
- 6000 euro
- know-how
 Asociația Filantropia Oradea:
- management
- resurse materiale (cazare voluntari străini)
- voluntari
RAPORT ANUAL 2011
 Primăria Girișu de Criș
- spațiu necesar desfășurării activităților


Impresii
”A avea grijă de un copil, de viitorul lui, te face să
te simţi oarecum un fel de naş, sau părinte
spriritual pentru acest copil”.
Francesca Mineli, voluntar din Italia.

Pentru acest sentiment însă, voluntarii europeni
investesc luni în şir de muncă zilnică, călătorind cu
autobuzul de la Oradea până în comună, începând
RAPORT ANUAL 2011
diminaţa cu ora 7 şi suportând capriciile iarnă,
suﬁcient de aspre în acest an.

Contact
Sucursala Girișu de Criș
Filaret-Petru Fiț
0728198484
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Masa

Programul de
I n t e g r a r e
Comunitară a
R r o m i l o r

Bucu

riei

Scurta descriere
Pentru Selgros Cash & Carry, proiectul Masa
Bucuriei reprezintă o exprimare ﬁrească a
programelor de responsabilitate socială, 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.

Beneﬁciari
 peste 1000 de beneﬁciari, familii și persoane

singure aﬂate în diﬁcultate din Bihor;
 membri rețelei Evantai, 10 centre și servicii sociale
cu un număr total de peste 500 de beneﬁciari.

Obiective
 sprijinirea familiilor și persoanelor singure aﬂate în

diﬁculte cu acordarea de prestații materiale în
alimente;
 distribuirea de alimente în stare perfectă pentru
consum, dar care din diferite motive nu mai pot ﬁ
valoriﬁcate în procesul economic (marfă cu
ambalaj necorespunzător, supraproducţie, termen
de valabilitate redus)

Parteneri
 Selgros Cash & Carry
 Patriarhia Română
 Episcopia Ortodoxă

Română a Oradiei
RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,si contributii
,
 Selgros Cash & Carry

bunuri materiale constând în alimente, în
valoare de cca.300000 Lei/an
 Patriarhia Română
actualizarea protocolului de colaborare
 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei
infrastructură de distribuire a bunurilor
RAPORT ANUAL 2011
 Asociația Filantropia Oradea
administrarea acțiunii și promovare

Impresii
Pentru Patriarhia Română opera socială 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.
Sursa: http://www.masabucuriei.ro/ideea
RAPORT ANUAL 2011

Contact
Centrul de Resurse Filantropia
Pr.Laurențiu Lazăr
0744647825
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurta descriere
Inițiat în anul 2011, serviciul de recuperare și
reabilitare a persoanelor cu handicap, se adaugă
rețelei nou create de servicii complementare pentru
sprijinirea persoanelor afectate de dizabilități, ﬁe în
unități rezidențiale, de tip ambulator, sau în centre
rezidențiale, reunind specialiști din toate domeniile.
În acest an a fost pregătită deschiderea CRRPH
Bratca pentru un număr de 50 de beneﬁciari și a fost
pregătit proiectul de colaborare cu administrația
publică pe această temă.

Beneﬁciari
 50 de persoane adulte cu dizabilități la CRR Bratca;
 12 tineri cu dizabilități la așezământul din Beznea;
 Consiliul Județean Bihor, pentru CRR Bratca.

Obiective 2011
 deschiderea centrului CRR Bratca pentru

recuperarea și reabilitarea unui numar de 50 de
persoane cu dizabilități aﬂate în protecția DGASPC
și a unui număr de 12 tineri cu dizabilități aﬂați în
asistența Fundației Delureni;
 pregătirea proiectului de reabilitare a centrului de
recuperare și reabilitare a persoanelor cu
dizabilități din Oradea Bihor, cu o capacitate de 50
de paturi.

Parteneri
 Parohia Ortodoxă Română

Torino
 Consiliul Județean Bihor
 (pe bază de achiziție publică de
servicii)

 Fundația Delureni
 Episcopia Ortodoxă a

Oradiei
RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,si contributii
,
 Parohia Ortodoxă Română Torino

Distribuire bunuri materiale (echipamente,
consumabile, bunuri de folosință personală
pentru beneﬁciari)
 Consiliul Județean Bihor
Coﬁnanțare în baza contractului de achiziție
servicii sociale în valoare de 300000 Lei
RAPORT ANUAL 2011
 Fundația Delureni
asigurarea cheltuielilor de întreținere pentru
casa Beznea
 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei
oferă spre folosință două gospodării în Beznea

Servicii proiectate
 Recuperarea socio-medicală a persoanei cu

dizabilități, terapie și activități ocupațională,
psihoterapie, îngrijire permanentă de tip
rezidențial, integrare socială, transport
accesibilizat.
RAPORT ANUAL 2011

Contact
Centrul de Resurse Filantropia
Pr.Laurențiu Lazăr
0744647825
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurta descriere
Înﬁințat încă din 1994, de Fundația de Scleroză
Multiplă Bihor, centrul de scleroză multiplă din
Oradea este etalon național în domeniu și promotorul
mișcării naționale de scleroză multilă, ﬁind fondat de
către un grup de persoane afectate de această
maladie, incurabilă până în prezent. Scleroza
multiplă sau leuconevraxita, este o afecțiune
neurologică ce afectează sistemul nervos central,
atacând teaca de mielină ce are un rol protector
pentru neuroni.

Beneﬁciari
 peste 160 de persoane afectate de scleroza-multilă;
 peste 50 de parohii din eparhia noastră, prin

informare și consiliere speciﬁcă;

Obiective 2011
 Furnizare de servicii sociale și socia-medicale unui

numar de 90 de beneﬁciari din Bihor și alte județe
prin intermediul a 3 servicii acreditate: informare și
consiliere, asistență în centru de zi și asistență la
domiciliu;
 Publicarea cărții ”Scleroza Multiplă”, de
Prof.Univ.Dr.Petru Muhancea, ediția a doua,
revizuită și adăugită, cu un tiraj de 1000 de
exemplare;
 Reabilitarea și extinderea centrului SM.

Parteneri
 Fundația de Scleroză

Multiplă Bihor
 Consiliul Local Oradea
 Asociația Umanitară Saﬁr

RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,si contributii
,
 Fundația de Scleroză Multilă Bihor:

furnizarea a trei servicii acreditate;
 Consiliul Local Oradea:
- coﬁnanțarea serviciilor sociale prin subvenții
acordate serviciilor acreditate, cu o ﬁnanțare de
30000 Lei;
- implementarea proiectului de reabilitare și extindere
RAPORT ANUAL 2011
a centrului de scleroză multiplă, prin ﬁnanțare
europeană de cca.800000 euro;
 Asociația Umanitară Saﬁr
acordarea de hrană pentru persoanele asistate în
centrul de zi cu o ﬁnanțare de 1000 euro;

Asociația Filantropia Oradea
- coﬁnanțarea serviciilor sociale
- acordarea de resurse pentru managementul centrului
- promovare și identiﬁcarea de suporteri.

Servicii ,si activitãti
,
 Informare și consiliere pentru persoane afectate,

cu sesiuni de informare, grup de sprijin,
evenimente dedicate, publicații;
 Recuperare prin kinetoterapie, hipoterapie,
activități ocupaționale și recreative, psihoterapie;
 Asistență socială la domiciliu, distribuirea de
RAPORT
ANUAL personală.
2011
bunuri
pentru folosință

Contact
Str.Buzăului 2B, Oradea
Pr.Laurențiu Lazăr
0744647825
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurta descriere
Proiectul intitulat “Agapa Sfantului Mare Mucenic
Gheorghe” sprijină vârstnicii aﬂați în neputință,
oferindu-le o masă caldă zilnică la domiciliu de luni
până vineri în decursul anului 2011, iar pentru zilele de
sambătă și duminică li s-a oferit alimente pentru a
putea ﬁ gătite la domiciliu.
Masa caldă a fost pregătită prin serviciul de catering și
asigurată prin voluntari ai așezamantului social și
transportată cu mașina parohiei Oradea-Vii.

Beneﬁciari
 20 de persoane vârstnice cu dizabilități;

Obiective 2011
 Furnizarea de hrană și bunuri materiale la

domiciliul vârstnicilor cu dizabilități din Oradea,
de luni până vineri, iar pentru sfârșit de săptămână
se acordă alimente pentru prepararea hranei la
domiciliu, în vederea prevenirii marginalizării
sociale și pentru creșterea calității vieții acestora.

Parteneri
 Parohia Ortodoxă Română

Oradea Vii
 Parohia Ortodoxă Română
Torino
RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,
,si contributii
 Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii

- pune la dispoziție autovehicolul parohiei;
- promovează proiectul în cadrul parohiei pentru
obținerea de sprijin ﬁnanciar și material;
 Parohia Ortodoxă Română Torino
- contribuie cu bunuri materiale pentru susținerea
proiectului;
RAPORT ANUAL 2011
 Sucursala ”Sf.Mare Mucenic Gheorghe” Oradea
- administrează proictul și ﬁnanțează din contribuția
voluntarilor înromați la proiect.

Impresii
Deși este înﬁințată de abia în acest an, sucursala
Sf.Mare Mucenic Gheorghe din Oradea a asociației
noastre este cea mai activă sucursală, cu o activitate
impresionantă și un număr foarte mare de voluntari
implicați.
Voluntar
RAPORT ANUAL 2011

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Sucursala ”Sf.Mc.Gheorghe”
Oradea
Pr.Gheorghe Nemeș
tel: 0744121438

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurta descriere
Desfăşurat în capitala Greciei, Atena, in perioada 30
martie - 7 aprilie, proiectul “Educated MindsBrighter Future”, a reunit peste 40 de tineri din 7 țări
europene (Grecia, Italia, Spania, Turcia, Estonia,
Polonia și România). Realizat cu sprijinul ﬁnanciar
al Programului European Youth in Action, proiectul a
propus o explorare interculturală pe teme creativ
artistice, în vederea dezvoltării personale a tinerilor
participanți și promovarea dialogului între tineri.

Beneﬁciari
 5 tineri de la Liceul Popular de Artă din Oradea.

Obiective
Realizarea unui schimb internațional de tineret în Grecia
pentru 5 tineri artiști, în vederea dezvoltării personale a
acestora și promovării dialogului între tineri, cu
instrumente nonformal educative, ateliere de creație
artistică și evenimente de diseminare a tradițiilor și
valorilor culturale ale țărilor participante.

Parteneri
 Liceul de Artă din Oradea
 6 organizații de tineret din

țările participante.
RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,
,si contributii
 Programul European Youth in Acțion:

ﬁnanțarea proiectului în procent de până la 90%;
 Asociația Filantropia Oradea:
pregătirea pedagogică și logistică a participanților
din România;
 Asociația System & G:
coﬁnanțare;
RAPORT ANUAL 2011
organizare.

Impresii
”Mă bucur ca am avut ocazia să particip la un astfel
de proiect, să întâlnesc oameni deosebiţi, observând
mai de aproape diferențele culturale dar și
asemănările dintre tinerii europeni și sper că prin
această oportunitate, cunoscându-ne mai bine și
petrecând timp împreună, devenind o echipă, să se
RAPORT
ANUAL
2011prejudecăţi,
reuşească
eliminarea
anumitor
referitoare la imaginea țării în Europa.”
Jana Ștefancic, participantă

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Pr.Laurențiu Lazăr
tel: 0744647825
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurta descriere
Programul de Voluntariat European al Comisiei
Europene este o resursă importantă pentru
promovarea voluntariatului în general, dar și un
prilej pentru furnizarea de activități de dezvoltare
personală pentru tinerii voluntari ai organizației
noastre. Stagiile de voluntariat oferite (de la 3
săptămâni la 12 luni), pentru tineri între 16 și 29 de
ani), sunt facilitate de asociația noastră pentru
activități de voluntariat în toate statele uniunii
europene.

Beneﬁciari
 2 tineri trimiși în stagiu de voluntariat în Portugalia;
 peste 100 de tineri informați cu privire la Programul

SEV.

Obiective
 Promovarea Programului SEV ca resursă de

dezvoltare a corpului de voluntari Filantropia, dar și
ca resursă de dezvoltare personală a participnaților;
 Facilitarea de stagii de voluntariat pentru tinerii
voluntari ai asociației noastre în stagii de scurtă
durată sau lungă durată în țări ale Uniunii Europene

Parteneri
Programul Tineri în
Acțiune;
 Asociacao Juvenil
Peniche, Portugalia;
 FSTI.


RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,
,si contributii
 Programul European Tineri în Acțiune:




ﬁnanțarea proiectului în procent de până la 90%;
Asociația Filantropia Oradea:
- organizarea întâlnirilor de promovare;
- identiﬁcarea ofertelor de stagiu;
- pregătirea pedagogică și logistică a
participanților din România.
Asociacao Juvenil Peniche:
- găzduire.

Impresii
”Timp de 3 săptămâni în Peniche (Portugalia) am avut
parte de o infuzie de energie pozitivă, șansa de a ﬁ parte
din marea familie de voluntari europeni.
Cum a fost? incredibil!!!!! Ce am făcut acolo? Pe scurt,
mi-am făcut noi prieteni, am participat cu drag la
activitățile unei grădinițe din Peniche (J.I.Alemão), am
vizitat împrejurimile, Lisabona și Óbidos, am învățat un
pic de portugheză și am văzut cum e să te simți acasă
într-o țară străină, cum e să lucrezi ca voluntar și totuși
să te simți în
vacanță.ANUAL 2011
RAPORT
Am alocat un pic de timp și în schimb am avut parte de
cea mai frumoasă experiență pe care v-ați putea-o
imagina, mă declar fan-total EVS. Obrigada de todo
coração por tudo! (mulțumesc din suﬂet pentru tot!)”
Adriana Popa, voluntară

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Simona Abrudan
tel: 0753606867
simona.abrudan@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Ceainăria Filantropia este un instrument de
promovare a voluntariatului organizației noastre, de
diseminare a exemplelor de bună practică realizate în
domeniul social-ﬁlantropic în diverse parohii, prin
inițiativa preoților sau a consiliilor parohiale.
Organizate într-un cadru informal, întâlnirile
ceainăriei sunt deschise tuturor acelora care doresc
să se implice voluntar în activitățile asociației și să
inițieze sau să se implice într-un proiect, sau să
organizeze o sucursală a asociației.

Beneﬁciari 2011
 peste 100 de voluntari participanți la ceainăriile

organizate;
 peste 15 parohii implicate în proiecte comune;
 5 parohii care au înﬁințat sucursale ale asociației.

Obiective
 Promovarea participării voluntare la activitățile

Asociației Filantropia, prin realizarea de întâlniri cu
scop informal pentru persoanele interesate;
 Sprijinirea parohiilor în demersul lor socialﬁlantropic și încurajarea dezvoltării de proiecte
comune cu alte parohii.

Parteneri
 Protopopiatul Ortodox

Român Oradea;
 Asociația Femeilor
Ortodoxe Române Oradea.
RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,si contributii
,
Asociația Filantropia Oradea:
- pregătirea materialelor de întâlnire;
- identiﬁcarea resurselor necesare;
.
- realizarea întâlnirilor.
 Protopopiatul Ortodox Român Oradea
- asigură spațiu pentru desfășurarea întâlnirilor;
- promovează întâlnirile ceainăriei.



Activitãti
,
 Sesiuni de promovare a activităților asociației;
 Constituirea grupului de sprijin pentru persoanele





afectate de cancer la sân;
Promovarea voluntariatului european;
Întâlniri tematice în parteneriat cu AFOREO;
Sesiuni de recrutare de voluntari și parteneri pe
RAPORT
ANUAL 2011
proiecte
diverse;
Sesiuni de multiplicare a bunelor practici către
parohii.

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Simona Abrudan
tel: 0753606867
simona.abrudan@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Conceput 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, a familiilor și persoanelor
singure aﬂate în diﬁcultate, 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.

Beneﬁciari 2011
 peste 560 de persoane din familii aﬂate în

diﬁcultate și persoane singure
 peste 20 de parohii implicate;
 4 organizații membre ale rețelei Evantai.

Obiective
 Sprijinirea unui număr de nimim 50 de familii și

persoane singure aﬂate în diﬁcultate, prin oferirea
de alimente și bunuri, pentru petrecerea sărbătorilor
cu bucurie;
 Implicarea unui număr de minim 10 parohii din
eparhia noastră în activitățile proiectului, pentru
promovarea milei creștine, a spiritului ﬁlantropic și
al colaborării între parohii, pentru obiective sociale.

RAPORT ANUAL 2011

Parteneri
 Protopopiatul Ortodox

Român Oradea.
 Penitenciarul Oradea;
 Selgros Supermarket.

Finantare
,
,si contributii
,


.






Asociația Filantropia Oradea:
- coordonarea și pregătirea materialelor;
- identiﬁcarea resurselor necesare;
- realizarea activității.
Protopopiatul Ortodox Român Oradea
- asigură spațiu pentru desfășurarea întâlnirilor;
- promovează activitățile la nivelul parohiilor.
Penitenciarul Oradea:
- implicarea angajaților și a deținuților în
activitățile proiectului;
Selgros Supermarket:
- sprijină prin sponsorizări în bunuri.

Activitãti
,
 Promovarea proiectului la nivelul Protopopiatului






Ortodox Român al Oradiei;
Formarea echipei de voluntari, elevi, studenți,
preoți și credincioși;
Identiﬁcarea beneﬁciarilor și întocmirea listei de
beneﬁciari din cadrul parohiilor participante și a
RAPORT
rețelei
Evantai;ANUAL 2011
Realizarea listei de cumparături și găsirea de
donatori pentru ﬁecare caz;
Achiziționarea bunurilor și acordarea acestora.

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Pr.Horia Oprea
tel: 0742135628
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Organizată cu ocazia duminicii copiilor și
părinților lor, Cursa răţuştelor este o întrecere între
5000 de răţuște, care o iau la vale pe Crișul Repede, pe
un traseu amenajat, pentru o cauză ﬁlantropică. Ele
sunt dornice să aducă bucurie în familiile care le-au
adoptat, oferindu-le premii și bună dispoziție, într-un
cadru în care copiii, familia, școala și alți actori
comunitari se întâlnesc și participă activ, sprijinind
ideea de responsabilitate socială pentru mediu, familie
și comunitate. Fondul colectat este oferit membrilor
rețelei Evantai.

Mac

Mac
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www.cursaratustelororadea.ro

Beneﬁciari 2011
 parohiile din Oradea, prin oferirea unei

oportunități de acțiune comunitară în duminica
copiilor și a părinților lor;
 peste 3000 de participanți direcți la eveniment;
 10 organizații membre a rețelei Evantai, cu un
număr de peste 1000 de beneﬁciari.

Obiective
 Implicarea unui număr de minim 3000 de persoane

adoptive a rățuștelor în activitățile de proiect, prin
adopție de rățuște și participare la eveniment;
 Strângerea unui fond de minim 20000 Lei pentru
susținerea și promovarea rețelei Evantai și a
membrilor ecesteia;
 Organizarea unui program artistic, pe scena
evenimentului, cu participarea tinerilor artiști
amatori.
RAPORT ANUAL 2011

Parteneri
 Fundația Sﬁnții Trei Ierarhi
 Rotary Club Oradea
 Peste 20 de parteneri locali,

societăți comerciale.

Finantare
,
,si contributii
,
Asociația Filantropia Oradea:
- coordonarea proiectului;
- coﬁnanțarea proiectului;
 Fundația Sﬁnții Trei Ierarhi
- coﬁnanțarea proiectului;
- coordonarea activităților de voluntariat european;
 Rotary Club Oradea
- coﬁnanțarea proiectului;
- promovarea proiectului;
 Partenerii locali
- sponsorizare și voluntariat;
- promovare.



Activitãti
,
 Promovarea proiectului la nivelul Protopopiatului







Ortodox Român al Oradiei și a municipiului;
Organizarea de evenimente de promovare în
parteneriat cu instituții, școli, grupuri de tineri
voluntari, societăți comerciale;
Concurs Rățușca cea frumoasă și tombolă cu premii;
Concert
de fanfară
și spectacol
RAPORT
ANUAL
2011 artistic pe scena
evenimentului;
Ștafeta Ciclistă Rotary, un eveniment de promovare
a ciclismului de agrement;
Activități de agrement.

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Pr.Laurențiu Lazăr
tel: 0744647825
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Un grup de 12 voluntari europeni şi români, aﬂaţi
sub coordonarea tehnică a Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport din Oradea, secţia de kinetoterapie, au
dat startul celei de a doua ediţii a Turului Ciclist SM
(scleroza multiplă), o tabără itinerantă cu scop
ﬁlantropic, care are ca obiectiv, pe lângă colectarea
de fonduri pentru serviciile de asistenţă sociomedicale ale Centrului de SM Bihor, şi promovarea
mişcării judeţene de scleroză multiplă, oferind pe tot
traseul de circa 190 de km, parcurs în 4 zile, pliante
şi informaţii despre serviciile fundaţiei, în judeţul
Bihor.
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Beneﬁciari 2011
 12 voluntari europeni și locali, participanți la tabără;
 4 parohii de pe traseu, implicate în activități;
 Centrul de Scleroză Multiplă din Oradea;
 peste 800 de persoane informate pe traseu cu privire

la scleroza multiplă și centrul de servicii;

Obiective
 Realizarea unei tabere educative de voluntariat pentru

12 tineri voluntari europeni și români, cu activități
sportive, de promovare a unei cauze ﬁlantropice, de
cunoaștere a unor comunități și oameni noi;
 Realizarea unei campanii de informare privind
scleroza multiplă, o boală ce afectează în Bihor
peste 600 de persoane;
 Colectare de fonduri pentru sprijinirea centrului SM
Bihor.
RAPORT ANUAL 2011

Parteneri
 Fundația Sﬁnții Trei Ierarhi
 Facultatea de Educație

Fizică și Sport Oradea;
 Fundația SM Bihor;
 3 parohii de pe traseu.

Finantare
,
,si contributii
,









Asociația Filantropia Oradea:
- coordonarea proiectului;
- coﬁnanțarea proiectului;
Fundația Sﬁnții Trei Ierarhi:
- coﬁnanțarea proiectului;
- coordonarea activităților de voluntariat european;
Facultatea de Educație Fizică și Sport:
- pregătirea și coordonarea activităților sportive;
- promovarea proiectului;
Fundația de Scleroză Multiplă Bihor:
- realizarea materialelor de informare;
- promovarea proiectului.

Activitãti
,
 Promovarea proiectului la nivelul Protopopiatului

Ortodox Român al Oradiei și a municipiului;
 Realizarea turului ciclist pe traseul: Oradea, Cheriu,
Felcheriu, Tăşad, Bucuroaia, Cotiglet, Corbeşti,
Topa de Sus, Topa de Jos, Hidişel, Dobreşti,
Luncasprie, Damiş, Bratca, Balnaca, Şuncuiuş, Vadu
Crişului,
Birtin,ANUAL
Dobricioneşti,
RAPORT
2011 Josani, Măgeşti,
Butani, Aştileu, Peştera, Subpiatră, Hotar, Tileagd,
Borşa, Chijic, Sărand, Alparia, Oradea;
 Organizarea de întâlniri locale de informare la
parohiile de pe traseu.

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Pr.Laurențiu Lazăr
tel: 0744647825
centru@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Inițiat începând cu anul școlar 2011-2012, Programul
de burse Filantropia Oradea se adresează elevilor sau
studenților cu rezultate școlare bune, dar care au
posibilități materiale reduse. Scopul programului
este sprijinirea și promovarea educației la toate
nivelele în rândul tinerilor care nu pot suporta pe
cont propriu costurile necesare studiilor. Un alt
aspect important al programului de burse îl constituie
promovarea participării active a parohiilor la acest
program, care se pot implica prin propunerea de
bursieri sau/și susținerea acestora, Centrului de
Resurse Filantropia
Oradea revenindu-i
Beneﬁciari 2011
sarcina de a administra
acest program, în
 2 tineri aﬂați în diﬁcultate, sprijiniți pentru
conformitate cu
continuarea studiilor liceale;
prevederile legale în
 o unitate școlară sprijinită pentru oferirea de
vigoare.
asistență socială elevilor pe care îi școlarizează.

Obiective
 Prevenirea abandonului școlar prin oferirea unei burse

de susținerea educației tinerilor aﬂați în diﬁcultate, ca
prestație ﬁnanciară lunară, în vederea acoperirii
cheltuielilor de găzduire și masă;
 Implicarea parohiilor ortodoxe în promovarea și
susținerea acestui program în cadrul comunității.

Parteneri
 Sucursala Sf.Mare Mucenic

Gheorghe Oradea;
 Parohia Ortodoxă Băița.
RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,si contributii
,




Asociația Filantropia Oradea:
- coordonarea programului;
- identiﬁcarea bursierilor;
- identiﬁcarea parohiilor participante;
- întocmirea dosarului de bursă;
- monitorizarea cazurilor;
- întocmirea raportului anual;
Parohiile și donatorii:
- coﬁnanțarea programului;
- promovarea cauzei programului.

Impresii:
”Sunt fericit că prin această bursă Asociația Filantropia
Oradea mi-a oferit șansa de a-mi continua studiile,
deoarece nu aveam altă soluție decât să renunț la școală
ca urmare a diﬁcultăților familiale din familie”
Bursier
RAPORT ANUAL 2011

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Simona Abrudan
tel: 0753605867
simona.abrudan@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Începand din septembrie 2010, Federaţia Filantropia
împreună cu Patriarhia Română, Instituto de
Formacion Integral (IFI) şi Global Commercium
Development implementează proiectul FORTE –
Formare trainică pentru parteneriat social. Proiectul se
desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, până în august
2013, pe teritoriul României, ﬁind susţinut ﬁnanciar
prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane. Proiectul urmărește dezvoltarea
capacităţii organizaţionale a structurilor active în
domeniul parteneriatului social din cadrul
Administraţiei Patriarhale şi a nouă eparhii din
cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni
parteneri mai puternici
pentru incluziunea
socială la nivel naţional.
Beneﬁciari

2011

 Centrul de Resurse Filantropia Oradea, înﬁințat ca

urmare a sprijinului acordat Eparhiei Ortodoxe
Române a Oradiei, beneﬁciară a proiectului Forte;

Obiective
 Dezvoltarea Centrului de Resurse Filantropia în

vederea îmbunătăţirii competențelor angajaţilor din
cadrul structurilor eparhiei Oradiei, astfel încât
Patriarhia Română să acţioneze ca un partener de
acţiune mai eﬁcient, mai transparent şi sustenabil în
domeniul incluziunii sociale.

Parteneri
 Episcopia Ortodoxă

Română a Oradiei.

RAPORT ANUAL 2011

Finantare
,
,si contributii
,




Asociația Filantropia Oradea:
- coordonarea programului;
- identiﬁcarea bursierilor;
- identiﬁcarea parohiilor participante;
- întocmirea dosarului de bursă;
- monitorizarea cazurilor;
- întocmirea raportului anual;
Parohiile și donatorii:
- coﬁnanțarea programului;
- promovarea cauzei programului.

Activitãti
,
 Formare profesională continuă pentru personal

clerical și neclerical din cuprinsul eparhiei Oradiei;
 Formare profesională continuă în domeniul social;
 Informare, consiliere și sprijin pentru parohii în
domeniul incluziunii sociale;
 Autorizări obținute: Curs de specializare pentru
îngrijitor personal persoană cu handicap grav.

Contact
Asociația Filantropia Oradea
Simona Abrudan
tel: 0753605867
simona.abrudan@ﬁlantropiaoradea.ro

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Au ales să îşi petreacă ziua naţională oferind un ajutor
celor suferinzi. Este vorba despre un grup de 12
voluntari americani care au adus peste 200 de scaune cu
rotile şi alte obiecte utile persoanelor cu dizabilităţi.
Înarmați cu multă răbdare și un zâmbet cald pe buze,
voluntarii i-au așteptat pe toți beneﬁciarii la Centrul SM
Bihor, unde s-au ocupat de ﬁecare persoană cu
dizabilități în parte, adaptând fotoliile rulante la nevoile
personale ale acestora. Valoarea cărucioarelor noi
donate se ridică la suma de peste 50000 Lei.

Beneﬁciari 2011
 Peste 200 de persoane cu dizabilități din Bihor;

Parteneri
 Fundația Căminul Felix
 Rotary Club Oradea

RAPORT ANUAL 2011
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Scurtã descriere
Cancerul este a doua cauză de mortalitate în România.
În judeţul Bihor, situat pe locul doi în ţară privind
incidenţa acestei maladii, trăiesc 1.551 de persoane
care suferă de cancer la sân şi numărul acestora este în
continuă creştere. Întrucât în Oradea nu există nici un
centru de informare și consiliere, asociația noastră a
demarat o acțiune de conștientizare publică în această
privință, iar Crosul Roz este cea mai potrivită alegere
pentru implicarea unui număr semniﬁcativ de actori
locali și voluntari europeni.

Beneﬁciari 2011
 Peste 100 de participanți la cros;
 Grupul de inițiativă pentru înﬁințarea centrului de

informare și consiliere provind cancerul la sân.
 10 voluntari europeni.

Parteneri
 Fundația Sﬁnții Trei Ierarhi;
 Asociația Acțiune în

Voluntariat;
 AFOREO

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Scurtã descriere
Asociația Filantropia Oradea a demarat un amplu
program de susținere a lui Vlăduț, organizând o
campanile de strânger de fonduri, care până la sfârșitul
lunii decembrie a strâns peste 27000 Lei. Tot în cadrul
acestei campanii asociația a promovat cazul prin
intermediul sucursalelor Asociației Filantropia Oradea,
care la rândul lor au înregistrat contribuții semniﬁcative
pentru acest caz. Tratamentul copilului este evaluat la
suma de 30000 euro.

Beneﬁciari 2011
 Vlad, este beneﬁciarul unei prestații ﬁnanciare de

peste 27000 Lei, pentru acoperirea cheltuielilor de
tratament în străinătate

Prezentarea cazului
Camelia, mama lui Vlăduţ povesteşte că totul a început în luna iulie a acestui an, când din
cauza unor răceli repetate de-a lungul a două luni, diagnosticate ca bronşite alergice, părinţii lau dus la mare pentru aerosoli: "De când am plecat dimineaţa spre mare, la Neptun, şi până
seara a dormit încontinuu, noaptea la fel şi abia s-a trezit a doua zi pe la amiază, tremurând. Am
chemat ambulanţa şi l-am dus la Mangalia, unde ni s-a spus că e netratat şi i-au dat antibiotic cu
steroizi. După trei zile de tratament am observat o mişcare ciudată la ochiul stâng, care semăna
cu un strabism, dar nu ne-am făcut probleme foarte mari. Am zis că după ce mergem acasă îl
vom duce la un oftalmolog. Ajunşi acasă, în săptămâna următoare, joia dimineaţa, în data de
28 iulie, au început amândoi ochişorii să se mişte necontrolat. L-am luat şi am fugit cu el la
spital, de unde a fost trimis de urgenţă a doua zi la RMN, unde am primit teriﬁanta veste: o
tumoare de 5 cm în spatele mandibulei cu extensie endocraniană. În data de 5 august a fost
operat pentru a i se reduce tumoarea care apăsa pe nervul 5 din sistemul nervos central,
deoarece era un risc foarte mare să paralizeze. Mişcarea neregulată a ochilor a apărut din cauză
că tumoarea apăsa pe acel nerv. De ce şi acele răceli repetate diagnosticate ca bronşite
alergice? Din cauză că tumoarea apăsa şi pe gât, îngustând căile respiratorii. Partea din
tumoare extrasă a fost folosită pentru biopsie, ﬁind diagnosticat cu rabdomiosarcom."

RAPORT ANUAL 2011
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Scurtã descriere
Informarea și consilierea persoanelor afectate de
scleroza multiplă este unul dintre obiectivele
parteneriatului dintre asociația noastră și Fundația de
Scleroză Multiplă Bihor și are ca rezultat publicarea
unor lucrări de referință în domeniu, în beneﬁciul
persoanelor afectate de această maladie. Anul acesta
am lansat lucrarea ”Scleroza multiplă, ediţia a II-a,
revizuită şi adăugită; Prof.Dr.Univ.Petru Mihancea;
Editura Universităţii din Oradea.

Beneﬁciari 2011
 Fundația de Scleroză Multiplă Bihor
 1000 de cititori, beneﬁciari ai lucrării gratuite de

peste 300 de pagini.

Parteneri


Fundația de Scleroză
Multiplă Bihor

www.ﬁlantropiaoradea.ro
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Venituri 2011
115996,90

Donații

208408,20

Sponsorizări

20700,00
81,48
345186,58

Finanțări nerambursabile
Dobânzi
Total

Venituri
pe sucursale 2011
242769,89

Centru

80148,00

Sf.Gheorghe Oradea

18232,20

Girișu de Criș

4036,49

Beiuș

345186,58

Total

RAPORT ANUAL 2011

Cheltuieli 2011
15507,21
7489,8

Materiale consumabile
Obiecte de inventar

43,42

Apă și energie

4154

Întreținere și reparații

13907,39
256
3232,83
523,31
45045,45
1601,34

Protocol reclamă și publicitate
Deplasări, detașări și transferuri
Cheltuieli poștale și de telecomunicații
Serviciile bancare
Servicii executate de terți
Alte taxe, impozite și varsăminte asimilate

5280

Salariile personalului

1098

Contribuția unității la asigurările sociale

42

Contribuția unității la ajutorul de somaj

321

Contribuția angajatorului pt.asig.soc.de sănăt.

500

Cotizații și contribuții la organisme din țară

186983,71

Donații și subvenții acordate

285985,46

Total

Procent de crestere
,
(raportat de anul precedent)

2009

2010

2011

1000

1015,54

345186,58

500

1163,99

285985,46 Cheltuieli

0

+101,55

+33990,44 % creștere venituri

0

+232,79

+24569,40 % creștere cheltuieli

Venituri

www.ﬁlantropiaoradea.ro

Multumiri
,
2011, sau provocarea de a ﬁ!
Născută într-un mediu în care
diversitatea a devenit unitate de
măsură, Asociația Filantropia
Oradea, încearcă să se regăsească
pe sine, să se deﬁnească, chiar dacă
prezentul comunitar subliniază,
paradoxal, mai mult nevoia de standarde și tipare.
La doar 3 ani de existență, în ciuda vârstei
”preșcolare” am putea spune, asociația noastră a
acumulat un patrimoniu uman impresionant,
ajungând rapid la vârsta tinerei maturității, prin
efortul sinergic al credincioșilor și a clerului din
cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei,
care reprezintă resursa principală a organizației
noastre și expresia împlinirii misiunii ﬁlantropice pe
care ne-am propus-o, dincolo de orice standarde și
convenți postmoderne.
Înﬁințarea Centrului de Resurse Filantropia,
multiplicarea exponențială a programelor sociale în
cuprinsul eparhiei, înﬁințarea unui număr
semniﬁcativ de sucursale în cadrul parohiilor, între
care exemplul de bună practică al Părintelui
Gheorghe Nemeș este de excepție, la doar un an de
funcționare; inscrierea asociației între marii furnizorii
de servicii sociale din Bihor, grație sprijinului
important oferit de Părintele Lucian Roșu, de la
Parohia Ortodoxă Română din Torino, dar și a altor
colaboratori și suporteri care ne-au fost alături ca
într-o familie.
Hrănit de acest dar al împreună slujirii
împărtășit cu noi de atâția prieteni, pot să aﬁrm fără
reținere că răspunsul Asociației Filantropia Oradea
la ”provocarea de a ﬁ” ca organizație, cel puțin pentru
anul ce tocmai a trecut, este unul creștin, care
deﬁnește identitatea noastră prin cuvintele ”familia
Filantropia”.
Pr.Laurenți Lazăr
director executiv
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Parohii implicate
Abrămuț, Băile 1 Mai, Băița, Bucuroaia, Cărănzel,
Luncasprie, Episcopia Bihor, Oradea Ioșia Nord,
Oradea Vii, Oradea Ioșia Nord, Oradea Nufărul,
”Izvorul tămăduirii” Oradea, ”Sf.Trei Ierarhi” Oradea
” S f . M . M . D i m i t r i e ” O r a d e a , H u s a s ă u d e Ti n c a ,
Rontău, Sânmartin II, Capela Penitenciarului Oradea
www.ﬁlantropiaoradea.ro

Produs în cadrul proiectului “Împreună pentru servicii sociale mai bune
– Construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele naționale de
ONG‐uri creş ne”.
Editat de Asociația Filantropia Oradea.
Publicat: iunie 2012.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect coﬁnanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013.
Investeşte în oameni!

