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1. PREZENTARE GENERALĂ
Arhiepiscopia Timișoarei prin sectorul social-filantropic și misionar desfăşoară activităţi în
domeniile:
-

Prevenirea abandonului școlar

-

Asistența persoanelor cu dizabilităţi

-

Asistența persoanelor bolnave de cancer

-

Asistența și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situații de dificultate

-

Asistența și sprijinirea persoanelor și/sau familiilor care se regăsesc în diferite
situații de risc social

-

Asistența religioasă în spitale, penitenciar, servicii rezidențiale pentru copii și
vârsnici

-

Asistență medicală

-

Prevenirea și combaterea traficului de persoane umane
Programele și proiectele desfăşurate în anul 2019 în cadrul Arhiepiscopiei Timișoara,

prin intermediul personalului specializat în domeniul asistenței sociale din cadrul
Centrului Eparhial, respectiv al parohiilor și organizațiilor nonguvernamentale afiliate au
încercat să cuprindă cât mai multe categorii de persoane defavorizate.
Pe parcursul anului încheiat, Înaltprasfinția Sa, Părintele Mitropolit Ioan a
desfășurat nenumărate acțiuni cu caracter filantropic, pentru a veni în ajutorarea celor
sărmani, neputincioși și greu încercați, atât Timișoara, cât și în alte zone ale eparhiei
noastre.
Arhiepiscopia

Timisoarei

s-a

alăturat efortului comun de luptă în
contextul pandemiei de covid 19 și a oferit
pentru 85 de familii sprijin financiar și
material. Totodată, au fost ajutate peste 11
institutii din judet printre care numărăm:
SPITALUL DE BOLI

INFECTIOASE VICTOR BABES, SPITALUL JUDETEAN TIMISOARA, SPITALUL CFR
TIMISOARA, SPITALELE DE PSIAHIATRIE DIN JEBEL ȘI GĂTAIA, DGASPC Timiș, DAS
Timișoara, Federatia Caritas Timișoara...etc, cu aparatura și echipamente medicale(stații
de monitorizare pacient în ATI, concentratoare de oxigen), materiale igenico sanitare(
detergenti, dezinfectanți..etc), materiale de protecție (combinezoane, mănuși, măști...etc)
apa și 17 tone de alimente. S-au cumpărat peste 7 km de material din care au fost
confecționate mii de lenjerii pentru paturile din spitalele de prima linie in lupta anticovid.
Sumele acordate sub forma de donatii și subventii se ridica la cifra 225062 lei.

Toate instituțiile sociale ale eparhiei a trebuit să se adapteze condițiilor de
funcționare în stare de uregență ori alertă continuă cu perioade de carantinare.
Așezământul pentru persoane vârstnice Sf. Nicolae din Checea, Centru de zi pentru copii
Antimis din Timișoara, Centrul de zi pentru copii Patriarh Mitron Cristea din Făget,
Centrul de zi pentru copii Sf. Nicolae din Lugoj, Așezământul pentru copii a căror părinți
sunt plecați la muncă in străinătate din Deta, Serviciul de asistență în comunitate pentru
persoane cu scleroză multiplă, asistența elevilor de la Liceul Ortodox Sf. Antim Ivireanul,
cantinele sociale de la parohia Iosefin Timisoara, Săcălaz ori Mănăstirea Sf. Iosif cel nou de
la Partos, asistența medicală prin Telemedicină în parteneriat cu clinica Profilaxis au
funcționat în acord cu recomandarile Departamentului pentru situații de urgență.

 Mai multe familii din judetul Timis au fost sprijinite cu sume de bani pentru plata
chiriilor la locuintele in care acestia traiesc.



Mitropolitul Banatului a donat o

gospodărie, unei mame cu cinci copii,
aflată în mare dificultate, în localitatea
Babșa,

comuna

Belinț.

„Părintele

Mitropolit Ioan este atent la nevoile
semenilor săi și aflând de necazul acestei
mame s-a implicat în ajutorarea ei,
oferindu-i un adăpost ei și celor 5 copii.
 Casă nouă pentru o familie cu șase copii din Arhiepiscopia Timișoarei
Cu

binecuvântarea

Înaltpreasfințitului

Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, parohia
ortodoxă

română

Timișoara

Iosefin

și

Fundația parohială „Preot Ioan Olariu”,
sprijinite de preoții slujitori și de credincioși,
au început, în urmă cu aproape șase luni,
lucrările de construire a unei case pentru o
familie nevoiașă formată din opt persoane,
doi părinți și șase copii, din satul Cornești,
comuna Orțișoara, județul Timiș.

O familie formata din 10 persoane (4 adulti si
6 copii) care locuiau intr-o casa de 26 mp din
paianta, rascand sa se prabuseasca peste ei, au
fost sprijiniti de Pr. Ionut Liviu Lacatis care
a inceput constructia unei case noi in
localitatea Bucovat, Protopoiatul Faget.
Inaltpreasfintia Sa, Mitropolitul Banatului, a
sprijinit

aceasta

initiativa

profund

filantropica si a oferit suport financiar pentru
materialele de constructie.

2020
Asistența socială, materială și financiară: 4247610 lei

beneficiari
10975

Centrul eparhial: 1292939 lei
lei cheltuiți în activitatea de asistența socială,
materială și financiară a beneficiarilor
Parohii: 1438612 lei

lei cheltuiți pentru ajutoare materiale și financiare
Organizații nonguvernamentale afiliate: 1226414lei
lei cheltuiți în activitatea de asistența socială,
materială și financiară a beneficiarilor

2. SERVICII SOCIALE LICENȚIATE
Implicarea Sectorului social-filantropic şi misionar al Centrului eparhial în activități
din domeniul asistenței sociale s-a realizat conform standardelor legale de calitate în
managementul asistenţei sociale prin intermediul serviciilor sociale destinate următoarelor
categorii de beneficiari:
-

Copii proveniți din familii aflate în dificultate și cu risc de eșec școlar

-

Tineri și adulți cu cancer

-

Persoane

vârstnice

singure,

cu

situaţie

socio–economică

precară,

fără

aparţinători/cu aparţinători care, din diferite motive, nu îi pot sprijini, care au

nevoie de ajutor pentru îndeplinirea activităților de bază și/sau instrumentale ale
vieții zilnice
-

Familii vulnerabile: familii în risc de dezintegrare, familii monoparentale

-

Persoane cu risc de sărăcie și excluziune socială: șomaj de lungă durată, venituri
reduse și/sau condiții de locuit precare
Arhiepiscopia Timișoarei este furnizor acreditat de servicii sociale. În anul 2016 s-a

finalizat procedura de licențiere a serviciilor sociale administrate de Arhiepiscopia
Timișoarei, în baza Hotărârii nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor
sociale.

Centrul de zi
pentru copii
„Sfântul Nicolae”
Lugoj

Centrul de zi
pentru copii
„Antimis”
Timișoara

Centrul de zi
pentru copii
„Patriarh Miron
Cristea” Făget

Servicii
sociale
acreditate

Așezământul
pentru persoane
vârstnice
”Sfântul Nicolae”
Checea

2.1. Centre de zi pentru copii

I.

Centre de zi pentru copii – Arhiepiscopia Timisoarei

Centrul de zi pentru copii Patriarh Miron Cristea, Faget – 25 copii
Centrul de zi pentru copii Sfantul Nicolae, Lugoj – 25 copii
Centrul de zi pentru copii ANTIMIS, Timisoara – 24 copii

Servicii acordate zilnic:
 Servicii de oferire a hranei – zilnic
 Servicii educative – activitati de sprijin pentru efectuarea temelor; conform
planificare zilnica pedagogi;
 Servicii recreative şi de socializare - zilnic, conform planificare pedagogi;
Planificare lunara;
 Servicii de orientare şcolară şi profesională – conform grafic psiholog, nevoi
identificate la copii;
 Servicii de consiliere psihologică pentru copii - conform grafic psiholog, nevoi
identificate la copii;
 Consiliere şi sprijin pentru copii si părinţi – conform planificare asistent social,
psiholog.

Servicii acordate in perioada starii de urgenta:
-

verificarea situatiei de siguranta a copiilor, in ceea ce priveste supravegherea pe

timpul zilei;
-

verificarea posibilitatilor de a fi hraniti de catre familie;
acorarea de pachete cu alimente 300 pachete pentru 50 familii

-

verificarea situatiei familiale in ansamblu;

-

acordarea de suport la efectuarea temelor in perspectiva derularii acestora online;

-

derularea de activitati recreative la distanta, sub indrumarea pedagogilor;

-

consilierea familiilor care au nevoie de suport psihologic;

-

consilierea sociala a familiilor si copiilor in ceea ce priveste regulile impuse de

situatia de

urgenta, reguli de igiena personala si distantare sociala.

2.2. Așezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae”

Așezământul pentru persoane vârstnice
„Sfântul Nicolae” este un serviciu social de tip
rezidențial înființat în anul 2008, care
funcționează în prezent cu respectarea
Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale cu cazare, organizate ca
centre rezidențiale destinate persoanelor
vârsnice, aprobate prin Ordinul nr. 29/2019.
Capacitate: 12 locuri.
Echipa: asistent social, 4 infirmiere,
bucătar, kinetoterapeut, preot, voluntari
(asistent medical, psiholog, specialist
nutriție, specialiști în domeniul asistenței
sociale).
Număr total beneficiari în anul 2020: 18 persoane.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Așezământului pentru Persoane
Vârstnice „Sfântul Nicolae” sunt persoane vârstnice (peste 65 de ani) singure, cu situaţie
socio–economică precară, fără aparţinători sau cu aparţinători care, din diferite motive, nu
îi pot sprijini, care au nevoie de ajutor
pentru îndeplinirea activităților de bază
și/sau instrumentale ale vieții zilnice, dar
sunt persoane autonome total sau parțial
(grad de dependență III sau II conform
Grilei naționale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea nr. 886/2000).
Beneficiarilor serviciului li s-au asigurat servicii de găzduire, hrană, îngrijire
personală, readaptare și reabilitare, activități de petrecere a timpului liber, precum și
asistență socială și spirituală, în funcție de nevoile
individuale ale acestora, normele legale privind
centrele rezidentiale și legislatia specifică domeniului
asistenței sociale.
În anul 2020 au fost continuate lucrările de amenajare
a unei noi clădiri în care vor putea fi cazați aproximativ
40 de beneficiari.

3. ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE CU ACTIVITATE ÎN
DOMENIUL SOCIAL-FILANTROPIC
3.1

FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMIȘOARA

Fundaţia Filantropia Timişoara, înfiinţată în ianuarie 2006, având unic fondator
Arhiepiscopia Timișoarei, este o fundaţie creștină de dezvoltare comunitară, de caritate,
non-guvernamentală fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional, care
implementează programe sociale, filantropice, culturale, educaţionale şi civice.

1. Obiectivele fundației
1.1 Valorificarea spiritualităţii creştine prin servicii sociale calitative, oferite pe principiul
ecumenismului şi ţinând cont de criterii nondiscriminative;
1.2 Furnizare de servicii specializate de asistenţă socială primară, consiliere psihologică,
consiliere religioasă/spirituală, consiliere vocațională şi servicii de reintegrare socială
pentru: familie, copii, tineri, vârstnici, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, persoane
şi grupuri defavorizate şi/sau marginalizate.

Surse de venit în 2020
Donaţii, sponsorizări, Campania 2%: 1 400 490 lei
Finanțări externe: 0 lei

Finanțări publice: 22800 lei

Fonduri proprii: 0 lei

Principalele categorii de cheltuieli în 2020:
Administrare şi întreţinere: 338 375 lei
Costuri personal: 432 727 lei
Ajutoare financiare acordate: 15 000 lei
Ajutoare materiale acordate: 35 233 lei
Proiecte social-filantropice: 219 466 lei

2. Servicii sociale licențiate în cadrul Fundației Filantropia
2.1 Centrul de Informare, Sprijin și Consiliere pentru Persoanele aflate ȋn
Dificultate este un serviciu social aflat în subordinea Fundației Filantropia Timișoara,
înființat în anul 2012. Scopul serviciului este de a sprijini persoanele aflate în dificultate sau
cu risc de excluziune socială în procesul de integare/reintegrare socială, reintegrare socioprofesională sau în vederea prevenirii și/sau limitării unor situații de dificultate care pot
duce la marginalizare sau excluziune socială.
Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor se poate transpune in luarea in
evidenta a unui numar de 19 familii cu unul sau mai multi copii minori (mame singure,
persoane cu venituri reduse, persoane afectate de boli care le influenteaza viata
profesionala, familii cu mai mult de 3 copii). Pentru acestia s-au organizat sedinte de
consiliere in vederea depasirii situatiilor problematice cu care se confrunta si li s-au acordat
pachete de alimente neperisabile si produse de igiena personala.
De asemenea, un numar de aproximativ 50 familii au primit ajutoare materiale (haine,
incaltaminte, pampers, jucarii,etc)
Principalele categorii de beneficiari ale
serviciilor sociale sunt:


Familii monoparentale



Familii cu risc de dezintegrare



Familii cu mai mult de doi copii ṣi cu
venituri mici



Persoane, familii cu venituri reduse



Persoane și/sau familii cu condiții de locuit precare



Persoane cu risc de izolare socială (vârstnici, persoane afectate afectate de boli care le
influenţează viaţa socială şi profesională, persoane cu dizabilități, etc.)

Casa de copii Sf. Anastasia, a fost deschisă in anul 2004, este situată în localitatea
Topolovăţul Mare judetul Timis, are ca beneficiari 5 copii şi este coordonată de asistenţii
maternali Alin şi Liliana Curic, care dovedesc o grijă deosebită faţă de valorile familiei.

PROIECTE PENTRU TINERI

1.Proiect educativ cultural-sportiv ”Noi și voi, noi pentru voi”
Proiectul vizează realizarea de activități artistico-plastice, literare și sportive, cu scopul de
a scoate în evidență importanța culturii în viața tinerilor. Acest lucru se reflectă în
diversitatea abordării activităților și atenția acordată planificării acestora. Proiect
cofinantat Consiliul Judetean Timis

2. Culoare si miscare pentru persoane cu scleroza multipla

Prin acest proiect, ne dorim sa sprijinim pacientii cu SM si familiile acestora, in viata de zi
cu zi, sa ii sprijinim sa isi mentina starea de mobilitate si functionalitate zilnica, prin
sedinte de pictura, lucru manual si iesiri in aer liber pentru activitati sportive. De asemenea,
ne propunem sa aducem in atentia comunitatii timisorene aceasta boala, cu simptomele ei
"derutante", care insa nu ar trebui ingorate, pentru ca si in cazul SM, cu cit e diagnosticata
mai timpuriu, cu atit tratamentul de incetinire a evolutiei bolii este mai eficient.
Obiectivul general al proiectului este oferirea de suport complementar tratamentului
medicamentos, pentru mentinerea functionarii zilnice si a calitatii vietii persoanelor
diagnosticate cu Scleroza Multipla din judetul Timis. Proiect cofinantat Consiliul Judetean
Timis

3. Studierea Bisericii de lemn monument istoric din Capat – Atelier multidisciplinar
online pentru realizarea studiului dentrocronologic
Biserica de lemn din Căpăt ce poartă hramul "Adormirea Maicii Domnului" (comuna
Racovița, jud. Timiș, clasată pe lista monumentelor istorice TM-II-m-A-06194) este una
dintre cele mai valoroase biserici de lemn ale Banatului, aflată într-o stare precară de
conservare. În anul 2018 s-au început studiile multidisciplinare în vederea realizării
proiectului de restaurare. Studiul istoric a scos la iveală incertitudini cu privire la anul
ridicării bisericii, fiind mai multe ipoteze în privința acestuia. De asemenea etapele prin
care biserica a trecut sunt incerte, de exemplu anul mutării acesteia, anul construirii
turnului, bolții, etc.
Prin proiectul desfasurat in perioada 10.08 – 24.08.2020 s-a urmarit realizarea studiului
dendrocronologic în vederea restaurarii bisericii de lemn monument istoric "Adormirea
Maicii Domnului" de la Căpăt, com. Racovița, jud. Timiș.
distincte în istoria bisericii. Anul 1674 este
indicat ca fiind anul unei etape de
construcție care include probe extrase din
corpul

bisericii,

cu

valori

statistice

semnificative și interdatare vizuală bună.
De asemenea interdatarea indică și un
eveniment situat după 1753, moment în
care au fost înlocuite cel puțin două din
tălpile bisericii. În ceea ce privește a treia
perioadă, cu ultimul an situat la 1645,
provenineța probelor și valorile statistice
Analiza dendrocronologică a bisericii de

slabe nu validează această datare. Proiect

lemn de la Căpăt identifică trei momente

cofinantat Consiliul Judetean Timis

Proiecte socio-medicale

Proiectul

“Sănătate

la

un

clik

distanță” - inițiat în 2019, cu sprijinul
companiei Profi, a oferit peste 300 de
consultații gratuite pentru vârstnicii cu
boli cronice, din zona orașului Făget.
Pentru că la cabinetul din Făget s-au
prezentat foarte mulți pacienți din satele
înconjurătoare, unii și de la 20 km, ne-am
decis să continuăm și în 2020, în zonă, cu
sprijinul United Way România. Acest proiect se remarca printr-un parteneriat excepțional,
care face posibilă oferirea gratuită a consultațiilor medicale, pentru pacienți vârstnici cu
boli cronice, aflați la distanță semnificativă de servicii medicale specializate. Echipamentele
cu care se realizeaza aceste consultații au fost achiziționate cu sprijinul Profi România,
costurile operaționale sunt acoperite prin finanțarea United Way România, autoritățile
locale împreună cu bisericile din localitatile unde se implementeaza proiectul sprijină cu
spațiul de consultații și cu programarea pacienților, iar Centrul Medical Profilaxis oferă
expertiza medicală a medicilor specialiști.
În cursul anului 2020 s-a ajuns cu serviciile de telemedicină în estul județului Timiș,
în zona de dealuri, cu sate izolate. Prima localitate unde s-au oferit consultații gratuite a
fost Margina, la 80 km de Timișoara, însă la scurt timp, în luna martie, datorită pandemiei
de COVID19, s-au întrerupt activitățile pe acest proiect, timp de 3 luni, în luna iunie
reluându-se consultațiile, în comuna Margina, apoi în Curtea și Coșava. Până în acest
moment peste 150 de pacienți vârstinici au beneficiat de consultații medicale prin sistemul
de Telemedicină, urmând ca până la finele anului să ajungă la peste 300 de beneficiari.

Proiect Centrul Solidaritatea TM-SM - In cadrul finantarilor acordate de Fundatia
Orange in anul 2020 se regaseste si proiectul propus de Fundatia Filantropia Timisoara

–
Centrul Solidaritatea TM-SM. Acest proiect se realizeaza in parteneriat cu Asociatia de
Scleroza Multipla din Romania. Printre obiectivele principale ale proiectului se
regaseste si realizarea unuie anchete psiho-sociale, prin care sa cunoastem nevoile
actuale, problemele si dificultatile cu care se confrunta in 2020, in Romania, persoanele
diagnosticate cu scleroza multipla, precum si familiile acestora.

Cereri de finantare 2020

1. Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021/ Operator
Program: FRDS/ APEL: Apelul nr. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”
Titlul proiectului : Centre comunitare integrate - program strategic de crestere a
accesului populatiei vulnerabile la servicii socio-medico-educationale de calitate
Scop: Cresterea incluziunii sociale si combaterea saraciei prin dezvoltarea si
implementarea unui program holistic integrat de evaluare a nevoilor si furnizare
a serviciilor socio-medico-educationale

la nivelul comunitatilor rurale

marginalizate din judetele Bihor si Timis, in vederea asigurarii accesului
populatiei defavorizate la servicii de calitate, adaptate nevoilor identificate.

2. Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți
plecați la muncă în străinătate – POCU/ Axa prioritară nr. 6 - Educație și
competențe

La plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei la muncă în străinătate,
familia trece printr-o perioadă de criză. Cei mai afectați sunt copiii, care devin
mai vulnerabili emoțional, nu mai sunt interesați de școală, se confruntă cu
dificultăți în realizarea temelor și înțelegerea materiei școlare, au probleme de
comunicare cu aparținătorii/părinții și posibilități reduse de petrecere a timpului
liber într-o manieră utilă.
Copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate reprezintă un
grup vulnerabil. Aceștia prezintă risc educațional, prin prisma faptului că, în lipsa
unuia sau a ambilor părinți, nu au îndrumarea necesară pentru efectuarea
temelor și în multe situații, sunt implicați în rezolvarea unor treburi casnice.
Mai mult decât atât, lipsa părinților sau a reprezentanților legali determină
limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate și educaționale sau la beneficii
sociale.

3. Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020/Axa prioritară 5 –
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/Măsura 8 –
Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin calificarea și
recalificarea forței de muncă
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de ocupare a 455
persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, prin asigurarea accesului
acestora la servicii integrate de informare, consiliere și orientare profesională, la
formare profesională în meserii cerute pe piața muncii și la activități de mediere
a muncii, respectiv de consultanță și asistență concretă pentru inițierea de
afaceri. Beneficiile pe termen lung ale proiectului vizează cresterea calitatii vietii
pentru acestia, dezvoltarea resurselor umane cu dificultăți de integrare pe piața
muncii prin integrarea/ reintegrarea lor durabilă, menținerea pe piața muncii
prin creșterea capacității de angajare prin cursuri de calificare și integrare socioprofesională, precum și promovarea culturii antreprenoriale, consiliere pentru
dezvoltare personală și profesională și promovarea unei atitudini pozitive față de
formarea profesională continuă.

7. Parteneri si Sponsori


Arhiepiscopia Timișoarei



D.G.A.S.P.C Timiș



Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane



Fundația Renovabis, Germania



SC. Profi România SRL, Kathrein România SRL, AMR Leasing SRL



Monrovia SRL, Genesium Co, Agil SRL, Brol Medical, Kunntop SRL, Vistula SRL,
Green Edil Construct SRL



Consiliul Județean Timiș și Centrul de cultură și artă al județului Timiș



Parohiile Ghiroda Veche, Dumbravița II, Fabric, Steaua...etc



Persoane fizice

3.2

FUNDAȚIA „PREOT IOAN OLARIU”

Fundaţia "Preot Ioan Olariu" este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară,
de caritate, non-guvernamentală, fără scopuri politice şi nediscriminatorie profesional.
Scopul fundaţiei este de a oferi servicii comunitare-sociale, medicale, culturale şi
educaţionale, în spirit creştin, contribuind la
rezolvarea problemelor comunităţii.
Domenii de activitate:
Asistenţă socială şi social-medicală;
Asistenţă şi dezvoltare comunitară;
Asistenţă medicală;
Educaţie şi cercetare interdisciplinară;
Cultură;

Dezvoltare organizaţională;
Tineret;
Mediu.
Situația financiară:
Total venituri: 220583 lei
Total cheltuieli: 178600 lei
Sold la 31.12.2020: 41983 lei

Proiecte în domeniul social derulate de Fundația „Preot Ioan Olariu”
Parohia Iosefin din Timișoara, împreună cu Fundația „Preot Ioan Olariu”,
a organizat sistematic acțiuni social-filantropice prin care s-au donat echipamente
profesionale de protecție mai multor unități medicale din capitala Banatului. Au primit
măști de protecție profesionale Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, Secția
de Pediatrie a Spitalului Bega și Maternitatea Odobescu din Timișoara. Donațiile
au fost posibile prin contribuția unor credincioși ai parohiei, care au oferit diverse sume
de bani Fundației „Preot Ioan Olariu”.

Parohia Iosefin din Timișoara a donat tablete pentru liceul din Ciacova, județul
Timiș- acțiune filantropică a Fundației „Preot Ioan Olariu” și a Parohiei TimișoaraIosefin, prin care au fost donate 50 de tablete pentru elevii Liceului „Alexandru Mocioni”
din Ciacova, județul Timiș. În toată această perioadă dificilă, cauzată de pandemie,
Parohia Timișoara-Iosefin, împreună cu Fundația „Preot Ioan Olariu”, a fost alături de
persoanele aflate în dificultate, de medicii și personalul din spitalele timișene, iar acum
este alături de elevii școlii din Ciacova.

Tabletele au fost aduse la Liceul
„Alexandru Mocioni” din Ciacova de
reprezentanții fundației, de sponsori și
de alți voluntari implicați în proiect.
Primarul

orașului,

Petru

Filip,

și

directorul liceului, prof. Petrișor Treta,
au fost cei care s-au implicat în buna
desfășurare a activității filantropice.
Tabletele donate liceului vor ajunge la elevii care nu au avut posibilitatea de a desfășura
orele on-line și care din luna septembrie vor beneficia de aceste device-uri. Tabletele
beneficiază timp de 2 ani de abonamente de date susținute financiar de către sponsori.
Parohia Timișoara-Iosefin şi Fundația „Preot Ioan Olariu” au ajutat peste 50 de familii,
persoane vârstnice fără aparținători și familii izolate la domiciliu în contextul actualei
epidemii. Acțiunea s-a desfășurat prin implicarea grupului de cateheză al parohiei,
condus de diacon Marius Rumega, care împreună cu tinerii volutari au reușit să ducă la
domiciliile persoanelor izolate hrană caldă, pachete de alimente neperisabile și alte
produse. Acțiunea aceasta, precum și cele care urmează sunt coordonate de preotul
paroh Ionel Popescu. Parohia Iosefin se implică activ în activitățile social-filantropice,
oferind credincioșilor nevoiași pachete cu alimente, hrană caldă și cadouri de sfintele
sărbători. Pe lângă persoanele vârstnice, familiile cu mai mulți copii sau familiile
monoparentale, printre beneficiari se numără elevi și studenți cu merite deosebite la
învățătură, proveniți din familii dezavantajate economic și care primesc lunar burse de
studii.
Fapte de întrajutorare a persoanelor vulnerabile la Timișoara - având în vedere
măsurile restrictive care limitează circulația persoanelor în afara locuinței în scopul
prevenirii răspândirii pandemiei de COVID-19, Parohia Timişoara-Iosefin continuă să
fie aproape de persoanele vulnerabile care se confruntă cu diverse nevoi sociale. Astfel,
în ajunul marelui praznic al Intrării Domnului în Ierusalim, parohia, prin purtarea de
grijă a părintelui paroh Ionel Popescu, împreună cu Fundația filantropică „Preot Ioan
Olariu”, a venit în ajutorarea oamenilor aflați în nevoi și cu posibilități materiale
insuficiente, oferind peste 150 de pachete cu alimente neperisabile pentru sărbătoarea

Sfintelor Paști. Voluntarii parohiei, echipați corespunzător, cu mănuși și măști de
protecție, au distribuit pachetele la domiciliul fiecărui beneficiar. Tot în acest context
de limitare a libertății de mișcare, parohia oferă, pe lângă pachetele cu alimente, și
ajutoare financiare unor credincioși vârstnici, bolnavi sau imobilizaţi la pat și fără
aparținători, pentru plata întreținerii, pentru medicamente, lemne sau alte nevoi
stringente, iar cu ajutorul tinerilor voluntari, parohia aprovizionează persoanele aflate
în autoizolare cu alimente, apă, măști de protecție și alte bunuri necesare traiului
de zi cu zi. Nu sunt uitați nici sportivii de performanță, elevii și studenții, proveniți din
familii dezavantajate economic, dar cu merite deosebite la învățătură, cărora parohia le
oferă lunar burse de studii, cu menirea de a contribui la creșterea calității educației și
de a preveni atât factorii de risc socio-educaționali, cât și abandonul școlar.

3.3

SOCIETATEA FEMEILOR CREȘTIN ORTODOXE DIN
TIMIȘIOARA
Societatea Femeilor Creştin Ortodoxe din
Timişoara a luat fiinţă în anul 1991 și funcționează
cu

binecuvântarea

Înaltpreasfinţitului

Ioan

Selejan, Mitropolitul Banatului. Scopul asociaţiei
este întărirea credinţei şi moralei creştin-ortodoxe,
organizarea de activităţi sociale, educative, de
caritate, promovarea valorilor naţionale, culturale şi spirituale. Societatea Femeilor
Creștin Ortodoxe din Timișoara, prin intermediul membrilor și voluntarilor derulează
activități cultural-religioase și social caritative în județul Timiș.
În contextual pandemiei, activitățile asociației au avut un specific diferit față de anii
precedenți.
La solicitarea spitalelor, am cumpărat 200 de hăinuțe pentru copiii nou-născuți la
Maternitatea”Bega” din Timișoara și dezinfectanți pentru aceeași instituție.
Mai multe doamne au confecționat 150 de prosoape de unică folosință din bumbac,
pentru spitalul”Victor Babeș” din Timișoara.

Am cumpărat o mobilă de bucătărie pentru o familie cu 6 copii din Cornești și o
mașină de spălat pentru o familie monoparentală cu trei copii din Timișoara.
Am acordat ajutoare sociale unui număr de 4 familii nevoiașe, pe care le ajutăm
constant și care au copii de vârstă școlară.
În perioada de izolare la domiciliu, am
avut grijă de doi tineri cu situații
familiale deosebite, aflați într-o stare
emoțională instabilă, accentuață de
pandemie. Astfel, am acordat ajutor
financiar pentru tratament medical de
durată, unei tinere cu handicap, aflată în
depresie și am reușit să salvăm de la a
face depresie, un tânăr dintr-o familie
monoparentală, care nu a ieșit din casă
de mai mult de două luni, căruia i-am
cumpărat
echipament sportiv, obligându-l să facă sport în zona de domiciliu, fiind monitorizat de
un profesor de sport.
În toată această perioadă tristă, nu am uitat de copiii din”Centrul de Primire în Regim
de Urgență” din Timișoara, care au primit cadouri de Ziua Copilului, de Sf.Nicolae și de
Crăciun. De asemenea, acești copii au participat, pentru prima dată în viață, la un
eveniment cultural-educativ, organizat prin proiectul ”Pavillion”, care s-a desfășurat în
sala parohiei Iosefin, cu respectarea reglementărilor legale, în cadrul căruia au vizionat
un film educațional de muzică clasică și au avut bucuria unei întâlniri cu artiștii care lau realizat.
Proiectul ”Adoptă o familie” s-a derulat în perioada 06 decembrie – 22 decembrie
2020 și a fost conceput cu scopul de a veni în sprijinul familiilor vulnerabile, cu mai
mulți copii. Lista cu cele 23 de familii a fost publicată pe pagina de Facebook a asociației
noastre și am fost foarte plăcut surprinși să constatăm că, în doar două zile, au fost
selectate toate familiile propuse. Procedura a fost simplă:
În listă a apărut un număr de ordine, câteva date despre fiecare familie în parte

și un sumar al nevoilor stringente, fără amănunte de ordin personal, acestea fiind
comunicate apoi fiecărei familii ”adoptive”.
Astfel, au fost ajutate 9 familii care au
unul sau mai multi copii cu dizabilități,
care frecventează Centrul de Zi ”Podul
Lung”, 10 familii cu mai mulți copii din
Timișoara, Cebza, Murani, Peciu Nou și
Seceani și 4 familii sărace, care au copii
la Liceul Ortodox din Timișoara.

Proiectul a fost foarte bine receptat de
ambele părți, familiile ”adoptive”, în
marea lor majoritate familii tinere, cu
copii, și-au exprimat dorința de a
continua să ajute atunci când este
nevoie, motiv pentru care acest proiect
va deveni un proiect permanent al
asociației noastre, care se va derula pe
tot parcursul anului. Am hotărât acest
lucru și datorită faptului că, mai ales
familiile
din satele mentionate, sunt extrem de nevoiașe, dar se străduiesc să își trimită copiii la
școală, ceea ce nu ne poate lăsa indiferenți. Ne propunem ca pe viitor să dezvoltăm
acest proiect, pentru a ajuta cât mai multe familii cu copii.

Situația financiară în 2020:
Total venituri: 20500 lei,
Total cheltuieli: 29568 lei,

4. PROIECTE ŞI ACŢIUNI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

Pe parcursul anului 2020, un an greu încercat de dificultățile și limitările impuse de
pandemia cu coronavirus, Arhiepiscopia Timișoarei, pe lângă serviciile sociale
licențiate, a desfășurat o serie de activități cu caracter filantropic, menite să ajute
persoane vulnerabile de diferite vârste, atât din mediul urban, cât și din cel rural. Aceste
acțiuni desfășurate au fost completate de cele ale ONG-urilor care funcționează cu
binecuvântarea Centrului Eparhial și ale parohiilor din această eparhie.

În aceste condiții vitrege s-a intervenit prin toate căile disponibile: preoți parohi,
asistenți sociali și voluntari, pentru rezolvarea cazurilor, sesizate fie direct, fie prin
intermediul platformei online „Ajută cu bucurie”.
Actiuni specifice de suport pe perioada starii de urgenta:


Asigurare de hrană caldă şi produse alimentare pentru familiile aflate în
izolare în diferite localităţi din judeţul nostru.



personalul administrativ de la cantina Liceului Teologic



„Sfântul Antim Ivireanul” din Timişoara in colaborare cu Fundatia Filantropia
Timisoara a preparat hrană caldă pentru persoanele afectate de starea de
urgenta.



sprijin angajaților punctului de frontieră Cenad și întregului personal care și-a

desfășurat activitatea în aceste zile acolo (polițiști, vameși, cadre medicale), la îndemnul
Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, monahiile din Arhiepiscopia Timișoarei și
de la Mănăstirea Morisena (Cenad) au pregătit ceai cald, cafea, fructe și alimente de
strictă necesitate.

Arhiepiscopia

Timișoarei,

prin

intermediul Sectorului social filantropic
și misionar, a susținut diferite unități
medicale din Timișoara și din județul
Timiș cu echipamente medicale, cum ar
fi: 4 kit-uri, cuprinzând Diagnostic
Station DS20, Troliu suport stație
de diagnostic, Termometru de arteră temporară, din care:
-

3 kit-uri pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr.
Victor Babeș”

-

1 kit pentru Maternitatea Bega a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius
Brînzeu”;

-

2 concentratoare de oxigen și 3 nebulizatoare pentru Spital Clinic Căi Ferate
Timișoara.

-

Pentru Spitalul de Psihiatrie din Gătaia și pentru Spitalul de Psihiatrie și Pentru
Măsuri de Siguranță Jebel s-au distribuit consumabile sanitare (măști de
protecție, mânuși sterile, combinezoane, bonete de unică folosință, ochelari de
protecție, dezinfectanți), dar și cu produse alimentare ambalate și apă. S-au oferit
produse alimentare și către alte instituții sociale de stat și private din Timișoara.
Centrul

eparhial

al

Arhiepiscopiei

Timișoarei a sprijinit în luna aprilie secțiile
de Terapie intensivă din spitalele din Timișoara, respectiv Spitalul de Boli Infecțioase
„Victor Babeș” și Spitalul Județean din Timișoara, prin achiziționarea a 2 km de
material textil, din care s-au confecționat
peste 1.000 de cearșafuri de unică folosință
și aproximativ 5.000 de prosoape.

Acestor ajutoare se adaugă și cele ocazionale, oferite beneficiarilor care apelează
la serviciile Biroului de asistență socială al Centrului eparhial și care constau în plata
unor medicamente, tratamente de lungă și scurtă durată, intervenții medicale în țară și
străinătate, plata facturilor de utilități, chirii, lemne de foc, rechizite școlare și altele .

La Parohia Timișoara Viile Fabric se desfășoară activități creative sub genericul
„Icoana mea”. Aceaste activități au ajuns la ediția a VII-a și a reunit copii din cartier și
elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 7 Sfânta Maria din Timișoara. În implementarea acestor
activități, un rol important îl au voluntarii parohiei (profesori de religie, studenți de la
Facultatea de Teologie, elevi de liceu).
Tot la Parohia Timișoara Viile Fabric a continuat si in acest an programul social de
acordare a unei mese calde pentru familiile nevoiase din cartier. De acest program se
bucura 50 persoane care primesc zilnic hrana gatita cu sprijinul enoriasilor din parohie.
In perioada pandemiei, prin intermediul voluntarilor, s-au livrat în condiții de siguranță
sanitară, mâncarea la domiciliu.
Parohia Sag – program de sustinere a familiilor sarace cu sprijinul autoritatilor
locale si al unui bucatar voluntar, la caminul cultural se pregateste si se distribuie hrana
gatita pentru un numar de 25 persoane.

4.1 Proiectul „SPRIJINIREA COPIILOR CU ESEC ȘCOLAR ȘI A COPIILOR CU
PĂRINȚII PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE DIN ORAȘUL DETA
Beneficiari: 18 de copii cu vârsta între 6 – 14 ani.
Număr total de beneficiari în anul 2020: 15 copii.
Echipa: pedagog social, asistent social, voluntari, specialiști din comunitatea locală.
Coordonator: pedagog social Pluștea Ileana.
Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea copiilor cu eșec școlar și a copiilor cu
părinţi plecați în străinătate în vederea ameliorării problemelor cu care se confruntă.
Parteneri în cadrul proiectului:
 Consiliul Local DETA
 Liceul Tehnologic Sfântul Nicolae Deta
 Fundația Filantropia Timișoara
Principalele activități derulate pe parcursul anului 2020 au fost:
-

Activităţi de sprijin pentru realizarea sarcinilor școlare cu scopul de a preveni
eșecul și abandonul școlar pentru copii care provin din familii monoparentale.

-

Activități de susținere emoțională a copiilor care au părinți plecați in străinătate
și se află în grija bunicilor sau a rudelor.

-

Oferirea unei mese calde de prânz, cu sprijinul Fundației Filantropia Timișoara.

-

Activităţi de dezvoltare deprinderi și abilități –
autocunoaştere şi dezvoltare personală, dezvoltare
abilități

de

comunicare

şi

abilităţi

sociale,

managementul timpului, calitatea stilului de viaţă;
-

Activităţi de educaţie pentru sănătate – activități
privind prezentarea și însușirea de cunoștințe
privind igiena personală, igiena îmbrăcămintei,
igiena alimentară

-

(activitate

realizată

în

colaborare

cu

un

nutriţionist);


Programul

„Masa

Bucuriei”,

derulat

prin

parteneriatul dintre Patriarhia Ortodoxă Română și
Selgros Cash&Carry România, în baza căruia au fost
acordate ajutoare materiale sub formă de alimente în
valoare totală de 289645 lei ce au fost donate către
beneficiarii sectorului social în numar de 223 de
persoane.


Cantina socială a parohiei ortodoxe Timişoara Iosefin



Cantina socială a parohiei Viile Fabric oferă din luna ianuarie 2017, cu ajutorul
substanțial oferit de SC GENEZA SRL, o
masă caldă pe zi pentru 50 de persoane
aflate în dificultate, beneficiari aflați în
evidențele sociale ale parohiei. Pentru cei
care sunt imobilizați la pat și nu-și pot
ridica de la biserică hrana caldă, parohia,
prin voluntari, distribuie la domiciliul
acestora masa zilnică.



Cantina socială a parohiei ortodoxe Săcălaz.



Cantina socială a parohiei ortodoxe „Sf. Ilie” Fabric din Timișoara.



Cantina socială Sf. Iosif de la Mănăstirea Partoș. Prin implicarea directă a starețului
acestei mănăstiri, ieromonahul Varlaam Almăjanu, cu sprijinul multor voluntari și a
Asociației Semper Agape din Timișoara, s-au achiziționat două containere modulare
care au fost dotate și utilate cu mobilier
de bucătărie nou, unde se oferă o masă
caldă în fiecare zi a săptămânii celor 35
de copii din localitate care frecventează
clasele 0-8 din comuna Banloc. Cantina
„Dar din dar” a Mănăstirii Partoș
asigură masa caldă de doua ori pe
săptămână și persoanelor în vârstă din localitate, care se confruntă cu posibilități
materiale reduse. Totodată mănăstirea derulează un proiect prin care se va construi
un centru de zi pentru persoanele vârstnice din localitate.

Cu durere notăm că ieromonahul Varlaam Almăjanu s-a grabit să plece in casa Tatălui
ceresc fiind copleșit de virusul covid 19.


Asistența religioasă misionară:

o Asistența persoanelor deficiente de auz şi
vorbire. Comunitatea persoanelor deficiente
de auz şi vorbire funcţionează începând cu
anul 2002 şi se află în grija preotului Eugen
Bendariu.

o Asistenţa religioasă în Penitenciarul din Timişoara.
o Asistența religioasă în cadrul Unităţii Militare Brigada 18 Infanterie Banat.
Colegul și fratele nostru preotul Radu Bogdan a murit in septembrie a.c., din
cauza infectării cu virsul covid 19.

o Asistență

religioasă

în

cadrul

Batalionului 183 Artilerie Mixtă ,,General
Ion Dragalina” este asigurată de preotul
Emanuel Gafița. Împreună cu Asociația
Militar-Culturală ,,Sfântul Gheorghe” și
Clubul Lions ,,Ana Lugojana” au demarat
mai multe campanii de sprijinire și
întrajutorare a persoanelor vârstnice instituționalizate de pe raza municipiului
Lugoj, dar și cazuri de familii defavorizate și cu mulți copii.
o Asistență religioasă în instituțiille DGASPC Timiș (Timișoara, Găvojdia, Lugoj,
Sinersig, Ciacova...etc)
o Asistenţa religioasă în spitale:
În anul 2020 asistenţa religioasă în
spitale a fost acordată de către preoţii,
Dan Cosmin, Neaga Bogdan,

Cojocaru

Vasile, Silviu Damşe, Dumitru Moşoarcă,
Gabriel Marineasa,

Constantin Diboş,

Dorian Oprișor, Nicolae Zisu, Mihai Filip şi
Oliviu Crişan.
Constatăm că programele desfăşurate în anul 2020 au încercat să cuprindă cât mai
multe categorii de persoane aflate în dificultate însumând 10975 de beneficiari şi să fie
de folos cât mai multor oameni. Alături de susținerea financiară a centrului eparhial
care se ridică la suma de 1292939 lei se adaugă suma de 1438612 lei, ajutoarele materiale
și financiare oferite de parohii şi 1226414 lei suma cheltuită de fundaţii şi asociaţii
religioase pentru diversele proiecte desfăşurate. Programul Masa Bucuriei a dăruit
alimente în sumă de 289645 lei. Totalul cheltuieli în domeniul asistenţei sociale oferit
de centrul eparhial împreună cu parohiile şi ONG-urile bisericeşti în anul 2020 se ridică
la suma de: 4247610 lei. Activitatea filantropică a Bisericii include și faptele de milă
creştină făcute de către toate parohiile noastre prin credincioşi şi preoţi, fapte care nu
se văd, nu pot fi cuantificate, dar sunt ştiute de Dumnezeu.

5. SPONSORI ȘI PARTENERI

Subventie

Valoare

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

129646 lei

Parteneri și colaboratori
Instituția Prefectului Județului Timiș
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara
Penitenciarul Timișoara
Direcția de Asistență Comunitară – Consiliului Local al Municipiului Lugoj
Primăria Orașului Deta
Protopopiatul Ortodox Român Făget
Fundația Renovabis, Freising Germania
Diakonia, Neuendettelsau Germania
Fundatia Orange, Fundatia Preot Ioan Olariu, Camera Notarilor Publici, Profilaxis
S.C.Profi Romania, Aquatim, United Way, Agronicula, Edil Roma, DR Software
SC Logitrade, Rebrisoreana, persoane fizice...etc

Arhiepiscop și Mitropolit

Consilier social
Preot Cristian Pavel

