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- Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii. După aceasta vă vor
cunoaşte că sunteţi ucenicii Mei, că aveţi dragoste unii fată de alţii
(In. 13, 34-35).

Argument
Revista Ghidul Filantropic, inițiativă a unor tineri inimoși, apare sub egida
AFOS și se dorește a fi o sursă competentă de informare și un liant între
furnizorii și beneficiarii de sprijin de tip social-filantropic. Este un cadru de
prezentare a activității diferitelor asociații de binefacere din comunitatea
sibiană și va supune constant atenției un caz special al unui copil, al unei
familii, al unei persoane adulte singure, care se află într-o stare de
vulnerabilitate în ceea ce privește mai cu seamă starea de sănătate.
Pe lângă strângerea de fonduri necesare soluționării favorabile a unei
astfel de situații dificile de viață, Ghidul filantropic vă propune un parteneriat
și lansează o invitație deschisă tuturor celor care activează în acest delicat
domeniu, plin de încărcătură sufletească, dar și plin de bucurie a faptei bune
și a împlinirii poruncii celei mari a iubirii și a milosteniei. Activitatea dvs.
poate fi mai bine făcută cunoscută în paginile ghidului, care va reuni laolaltă
oameni și informații utile, precum și articole din actualitatea socială,
duhovnicească, bisericească, istorie și artă.
Dorim să consolidăm unitatea și colaborarea asociațiilor, comunităților
creștin-ortodoxe, parohiilor, centrelor și așezămintelor sociale și misionare, a
grupurilor de formare, și să facilităm inter-relaționarea celor care doresc să
ofere sprijin, să se implice constant sau punctual.
Fiți așadar, parte a acțiunilor filantropice care oferă dragoste, mărturisind
credința în Dumnezeu, lucrătoare prin iubire, luptând pentru viața
aproapelui, pentru o lume mai bună și dreaptă!
Donația voastră poate salva o viață!

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

Pr. Adrian Roman,
Președinte AFOS
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Uniți pentru aproapele nostru
Familiile defavorizate au nevoie de ajutorul nostru!
Parohia Ortodoxă Sibiu-Gușterița I este implicată prin grija părintelui paroh
Alexandru Ioniță în multe acțiuni de întrajutorare în cartierul Gușterița, fost sat
de lângă Sibiu, unde trăiesc multe familii defavorizate, cu copii numeroși. Lipsa
electricității, a apei curente, a gazului, fac viața multor familii o adevărată luptă
pentru supraviețuire, din care multe cazuri, de obicei monoparentale, nici nu mai
pot ieși. Anual arde o casă din cauza electricității trase ilegal sau a altor mijloace
nepotrivite de încălzire.
Iarna aceasta Parohia Gușterița dorește să sprijine mai multe familii nevoiașe
cu câte o sobă pentru gătit si încălzit. Putem face asta numai cu ajutorul celor
care doresc să sprijine inițiativa noastră. Va mulțumim!
Parohia Ortodoxa Sibiu-Gușterița I
RO80BTRLRONCRT0585118901
Banca Transilvania

Modalități prin care poți sprijini proiectele noastre:
primind Ghidul Filantropic, nr. 5, sau donând astfel:
direct cu cardul pe www.filantropiaortodoxasibiu.ro
prin virament în contul: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 deschis la BCR Sibiu,
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, CUI 26346475
Direct la adresa: str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
Telefon/Fax: +4 0269 213 052,
E-mail: biroul_social_aors@yahoo.com

www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Uniți pentru aproapele nostru
Sprijiniți familia Petre și
Maria Oprea din Sibiu!
Sprijiniți familia Petre și Maria Oprea din Sibiu!
Petre și Maria au împreună doi copii, Andrei de 2 ani și
David, de 7 ani. David a fost diagnosticat de la vârsta de
3 ani cu Autism și Deficiență mentală severă, ceea ce îl
împiedică să vorbească. David frecventează o școală specială timp de numai două ore pe zi. În paralel urmează ședințe de terapie. Dată fiind situația medicală gravă, mama
sa va deveni asistentul personal al lui David.
În luna decembrie 2020, David a suferit o intervenție
chirurgicală la Viena și este programat pentru o a doua
intervenție în luna decembrie a acestui an. Pentru prima
operație familia a reușit să strângă suma necesară pentru
acoperirea costurilor împrumutându-se la o bancă, motiv
pentru care și în prezent familia are o rată de 1250 lei/
lună. În plus față de această rată, părinții au de achitat
lunar și suma de 750 lei, rata la creditul imobiliar pentru
apartamentul în care familia locuiește.
Cheltuielile depășesc veniturile familiale, motiv pentru care soții Oprea ne cer
ajutorul pentru a doua intervenție chirurgicală de la Viena, ale cărei costuri se ridică
la suma de 11.000 euro în afară de transport și cazare. Împreună, inimă lângă inimă,
solidari cu necazul acestei familii încercate, putem dărui șansa la o viață mai puțin
chinuită acestui copil. Fiți alături de noi, fiți alături de David! Mulțumim!

Modalități prin care poți sprijini proiectele noastre:
primind Ghidul Filantropic, nr. 5, sau donând astfel:
direct cu cardul pe www.filantropiaortodoxasibiu.ro
prin virament în contul: RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 deschis la BCR Sibiu,
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, CUI 26346475
Direct la adresa: str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
Telefon/Fax: +4 0269 213 052,
E-mail: biroul_social_aors@yahoo.com

www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Despre numărul anterior
Update - Florina și Larisa
Vă amintiți de micuța Larisa, fetița de aproape 4 ani care suferea de o boală numită
sindromul Apert. După operația din aprilie 2021 a mai suportat o intervenție
chirurgicală, una dintr-un lung șir care vor urma cu scopul separării degetelor
care, urmare a bolii, sunt lipite atât la mâini, cât și la picioare.
De la vârsta de 3 luni familia se ocupă să asigure Larisei tratamentele de recuperare.
Larisa s-a ridicat să meargă, cu întârziere față de alții copii,iar în prezent a progresat și
poate articula tot mai multe cuvinte noi. Sesiunile de kinetoterapie, cât și cele la
psiholog și logoped trebuie să continue multă vreme, eforturile depuse și
costurile necesare fiind încă mari pentru posibilitățile familiei. Pandemia a făcut ca
intervențiile chirurgicale să fie de trei ori amânate, abia in februarie familia așteaptă un
răspuns nou. Larisa, în pofida suferinței ei, se arată o fetiță puternică și plină de viață,
aducând bucurie și speranță părinților ei, care la rândul lor se străduiesc să îi
ofere o copilărie cât mai frumoasă, punându-și nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și
făcând apel și la bunăvoința fiecăruia dintre dumneavoastră.
Ne amintim și de Florina, tânără al cărei
caz a apărut tot în numărul trecut al revistei.
Victimă a unui cumplit accident rutier, care a
afectat-o prea mult și i-a cauzat numeroase
traumatisme și leziuni și după două
săptămâni în comă și foarte puține șanse de
supraviețuire, deschide ochii în ziua de Buna
Vestire, pe 25.03.2021.
După începutul dificilei recuperări, Florina a fost în grija unei echipe multidisciplinare de
medici din Oradea, unde a urmat ședințe de psihoterapie, kinetoterapie și alte tratamente
absolut necesare. Costurile terapiilor și tratamentului au depășit cu mult posibilitățile
familiei. Deși se reface mai bine somatic, probleme neuronale sunt departe de a fi
rezolvate (un anevrism al arterei carotide interne). Pentru acest lucru s-a decis în vară o
altă intervenție chirurgicală în octombrie, o operație reușită.
Continuă kinetoterapia, condiția fizică nu s-a înrăutățit, iar luna ianuarie va aduce mai
multe răspunsuri în raport cu vindecare post-operatori. Unii dintre Dumneavoastră ați
adus un plus de nădejde și lumină prin ajutorul oferit acestei fete, cu care Dumnezeu a
făcut o minune. Dacă doriți o puteți face încă prin donația Dvs.
ÎN NUMELE FAMILIILOR LARISEI ȘI FORINA, VĂ MULȚUMIM!
Donația voastră cu specificarea PENTRU LARISA sau PENTRU FLORINA:
Direct cu cardul pe siteul AFOS www.filantropiaortodoxasibiu.ro,
în contul IBAN : RO36RNCB0227113797460001 (BCR)
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, CUI 26346475
www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Din comunitate

Fundația Bucuria Darului din Brașov
Înainte de marele Praznic al Nașterii
Domnului am avut ocazia să stăm de vorbă
cu domnișoara Sânziana, povestitorul
Fundației Bucuria Darului din Brașov, despre
activitatea minunată pe care o desfășoară
acestă fundație de mai bine de 7 ani.
1.Cum ați descrie în câteva cuvinte
Fundația Bucuria Darului?
Fundația Bucuria Darului este un loc de
întâlnire între cei care au nevoie de ajutor și
inimile care le aud strigatul și sunt dispuși să
le ofere o mână de ajutor.
2.Care a fost determinarea inițială de la
care a pornit acest proiect amplu care are
în centru filantropia ortodoxă?
Dragostea nu poate rămâne abstractă. Ea
are nevoie de întrupare ca să vindece. Să fie
adevărată. Iar dragostea pentru semenii
noștri în nevoie, care de multe ori nici nu
îndrăznesc să ceară pentru a nu impovăra,
ne-a pus în această lucrare. Hrana e una
dintre cele mai importante componente ale
vieții, de aceea ne-am luat acest angajament,
să dăruim un prânz cald gratuit oamenilor
care au nevoie de el pentru a ieși la liman.

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

3.În ce măsura ați
propuse pănă acum?

atins

scopurile

Am început cu 70 de porții împărțite în parc,
pe stradă, oamenilor în nevoie. În prezent
asigurăm o masă gratuită zilnică pentru 500
de persoane în Brașov. În 27 de sate din
împrejurimi ajungem în fiecare lună. Binele
nu are limite. La fel cum nu are nici sărăcia.
Pentru noi fiecare om e o viață care merită
salvată. Un om al cărui parcurs se poate
schimbă datorită bunătății celor din jur.
4. Ce activități specifice perioadei
Postului Craciunului desfășurați?
În postul Crăciunului îl avem pe Mos
Nicolae și pe Mos Crăciun care trebuie să
ajungă în casele tuturor copiilor. Iar frigul
trebuie și el domolit cumva. Cu lemne,
sobe, încălțăminte și haine groase. Asta e
menirea noastră, să îi trecem sănătoși de
iarnă, fără traumele gerului.
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Din comunitate
5. Cum îi faceți constienți pe oamenii nevoiași de faptul că în spatele binelui oferit
este Dumnezeu?
Crăciunul este cea mai plina perioada din an. În aceasta perioada nu doar cerurile se
deschid ci și inimile oamenilor care se gândesc mai mult la cei care nu își pot permite
sărbători îndestulătoare. Așa că e un întreg furnicar la noi. Iar generozitatea semenilor
pentru cei care sunt în nevoie le vorbește direct despre dragostea lui Dumnezeu care ne mai
îngăduie încă sa ne pese unii de ceilalți, sa le putem vedea necazurile și să punem umărul la
durerile lor. De Crăciun, odată cu Mântuitorul, se naște dragostea și bunăvoința față de cel
de lângă noi. Acesta este limbajul nostru de Crăciun, generozitatea.
6.
Care ar fi ,,Rețeta succesului” pe care să o recomandați și altor asociații
filantropice?
"Rețeta succesului" nostru este că nu avem rețetă. Nici nu o căutăm. În schimb ne pasă de
oameni și căutăm modalități să le venim în ajutor. Să nu ne punem limite ci să îl chemăm pe
Dumnezeu la fiecare impas. Să ne gândim El cum ar face dacă ar fi în locul nostru. Rețeta
noastră e să gândim cu inima.
7. Oferiți un îndemn pentru cititorii Ghidului Filantropic cu ocazia marii sărbători a
Nașterii Domnului, care se apropie:
Crăciunul esentializează toată lucrarea noastră. ieslea ne aduce aminte de neajunsurile
oamenilor pe care îi ajutăm iar darurile celor trei magi ne aduc aminte de grija lui Dumnezeu
de a găsi fiecare durere oricât de ascunsă ar fi și de a-i oferi bucurie. Un pic de alinare.
Certitudinea că nu e singur.
De aceea indemnul nostru este sa căutați ieslea inimilor celor din jur care sunt însetate
după bunătate. După un cuvânt cald, după o ușă deschisă după un gest de umanitate.
Pentru ca niciodată nu suntem atât de bogați încât sa nu ne bucuram sa îl primim pe Hristos
sub orice fel de gest care ar veni spre noi. Doar sa va deschideți ochii și inima.
Împreună înmulțim Bucuria!
Antonescu Laurențiu și Moței Ștefan

www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Sfinți Părinți
Filantropia la Sfinții Părinți
Lărgirea inimii în perioada Postului Crăciunului

Întreaga viață a omului este un dar de la
Dumnezeu, tocmai de aceea, cel care se
aseamănă Lui este un dăruitor al
propriei vieți și al propriului timp
celorlalți.
Paradigma bizantină ne prezintă
filantropia, prin istoricii contemporani,
ca
fiind
unul
din
„refrenele”ce
caracterizau viața cotidiană a creștinilor.
Dionisie Areopagitul ne arată filantropia
sau iubirea de oameni ca având o
strânsă legătură cu atributul bunătății lui
Dumnezeu. Poate de aceea și una din
mănăstirile din Constantinopol avea
numele de Philanthropos-Soter, cu
referire clară la Mântuitorul Iisus
Hristos, care ne arată că binele
desăvârșit
este
în
jertfa
Sa
răscumpărătoare la care toți luăm parte
și în care trebuie să fim activi.
Iubirea milostivă a lui Dumnezeu

www.filantropiaortodoxasibiu.ro

arătată prin mântuirea lumii este
dăruită tuturor celor care trăiesc viața
lui Hristos în Biserică prin harul
Duhului Sfânt, iubire pe care omul o
răsfrânge
și
împărtășește
în
comuniunea cu ceilalți. Astfel, acest
atribut culminant al iubirii de oameni,
se extinde în conștiința și viața
creștinilor spre împărat care manifestă
mila și grija de popor. Acesta grația,
făcea
gesturi
de
mărinimie
și
generozitate, dovedind iubirea sa de
oameni prin dedicare și făgăduințe
împlinite. De la conducător, virtutea
filantropiei
ajungea
în
rândul
credincioșilor care făptuiau gesturile de
iubire milostivă, arătându-se imitatori
ai lui Dumnezeu. Desigur imaginea
ideală a acestei manifestări trebuie
înțeleasă mai ales ca direcție sau sens
al devenirii noastre.
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Servicii Sociale

Sfinți Părinți
Altoirea omului contemporan la
exigența și demnitatea de creștin
practicant, presupune o credință
sinceră și lucrătoare prin iubire.
Pentru că ,,mai fericit este a da
decât a lua" (Fapte 20,35), celui care
primește i se umplu mâinile, dar
celui care dăruiește i se umple
sufletul.

Cel care dăruiește în ascultare viața
sa lui Dumnezeu, asemenea Maicii
Domnului, va primi, tainic, prezența
plină de viață a lui Hristos.
În acest sens, Praznicul Nașterii
Domnului ne pregătește și mai mult să
trăim
cu
adevărat
Evanghelia,
înțelegând că „cel care face binele
frumos, îi dăruiește Pruncului Hristos”,
așa cum ne arată și povestea celui de-al
patrulea mag.
De la sentimentul gingășiei și
bunăvoirea noastră, începe cu gândul
cel bun, smerit și cald de iubire pentru
Dumnezeu
și
pentru
aproapele,
lucrarea cea dreaptă și apar roadele
cele bogate în Biserică, ce aduc reală
bucurie și autenticul sentiment al unor
evenimente care îl au în permanență în
centru pe Mântuitorul Iisus Hristos.
Paul Aranyoși

Consultații stomatologice gratuite pentru persoanele defavorizate
AFOS a autorizat, prin colaborarea cu
un
medic
stomatolog
un
CABINET
STOMATOLOGIC a cărui activitate a
debutat, în luna ianuarie 2020.
Cabinetul este destinat cu prioritate
copiilor și profilaxiei dentare tot pentru cei
mici. Ziua de joi, dar nu numai, este
prestabilită cazurilor sociale. Copiii, dar și
adulții, beneficiari ai serviciilor cabinetului
vor întâlni aici un medic și un personal
dedicat. Cei cu certificat de handicap din
familiile din județ și nu numai sau cei
instituționalizați vor putea solicita și folosi
gratuit serviciul nostru ambulanțier.
Spațiul a fost pus la dispoziție de Arhiepiscopia Sibiului, medicul cu care
colaborăm investind împreună cu asociația noastră în cele necesare
funcționării cabinetului. Mulțumim pe această cale și sponsorilor noștri și
tuturor celor implicați în acest demers.
www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Servicii sociale
Serviciul Ambulanțier AFOS
Serviciul ambulanțier AFOS, care a fost
inaugurat în luna februarie 2020, vine în
sprijinul persoanelor sărace şi al celor aflate
în imposibilitatea de a se deplasa pentru
transportul la recuperare sau tratament,
domiciliu sau cămin în Sibiu sau în alte
localități și pentru buna desfășurare a
activităților din cadrul Programului SocioMedical ”Sănătate pentru Sate” și cel al
campaniei ”Donează Sânge, salvează o viață”
Serviciul ambulanțier AFOS a fost autorizat
și ca dispecerat în luna decembrie 2019 și a
primit avizul DSP în cursul aceleași luni.
Cu ambulanța socială, pe perioada iernii se
dorește distribuirea de îmbrăcăminte sau ceai
cald persoanelor fără adăpost din municipiul
Sibiu. Totodată pe perioada caniculei, se vor
organiza, în spații publice intens circulate,
puncte de revitalizare.

Proiectul comunitar "Masa pe roți"
AFOS derulează începând cu data de 9 martie
2017 serviciul social „Masa pe roți”. În cadrul
acestuia se distribuie, masa caldă, la
domiciliu, pentru persoane vârstnice și/sau
cu
handicap.
Acestea
au
posibilități
materiale reduse, sunt bolnave și fără
aparținători. Proiectul este licențiat conform
legislației în vigoare de către Ministerul
Muncii și Justiției Sociale. În cursul anului
2019, spre exemplu, s-au distribuit în cadrul
acestui serviciu 1036 de porții de hrană
caldă, afară de furnizarea hranei calde prin
Proiectul
Fericiți
cei
milostivi
al
Arhiepiscopiei
Sibiului
pentru
elevi
și
studenți, cheltuielile însumând peste 20.000
anual.
www.filantropiaortodoxasibiu.ro
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Proiecte noi

Proiectul ”Prin educație, spre locuri de
muncă decente!”

Proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente!”, implementat de AFOS
(Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu) a Arhiepiscopiei Sibiului în parteneriat cu fundația
elvețiană HEKS/EPER și-a inițiat în prima săptămână a lunii octombrie parcursul spre
concretizare în cele cinci școli gimnaziale și cele șapte licee tehnologice selectate în
județul Sibiu. Proiectul are ca obiectiv principal accesul tinerilor din medii sociale
dezavantajate sau vulnerabile, incluzând comunitatea Roma, la locuri de muncă stabile
și decente și vine în sprijinul nevoii de consiliere școlară în domeniul carierei, a celei de
recuperare a materiei școlare în anul premergător Evaluării Naționale, precum și a
nevoii de reducere a abandonului școlar timpuriu.
În ceea ce privește medierea pe piața muncii, cu aprobarea și supervizarea AJOFM, pe
baza bunelor relații de colaboare pe care AFOS le are deja cu diferite întreprinderi
private din județul Sibiu, precum și cu ajutorul echipei suport din partea partenerului
elvețian, agenții de ocupare și consilierii în carieră din proiect vor contacta un număr de
peste 20 de companii locale, în vederea găsirii unor oferte bune de muncă pentru minim
85 de elevi, în fiecare din cei trei ani de implementare a proiectului și vor susține sesiuni
de informare, consiliere și mediere.

Sf. Nichifor Leprosul
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Proiecte noi

Pentru reducerea abandonului școlar,
identificat drept amenințător în rândul
elevelor din clasele a V-a și a VI-a, din medii
vulnerabile, echipa de proiect va fi
reprezentată în teren de psihologi care vor
avea întâlniri săptămânale cu fetete din
aceste clase și periodic, cu părinții lor. Vor
desfășura activități de tip școala-altfel,
pentru a le stimula bucuria participării la
cursuri, dobândirea de cunoștințe de
cultură-generală, bune maniere, aptitudini
practice și a unui mod de gândire care să
spargă clișeul tradițional, să le trezească
setea de cunoaștere prin educație și
motivația de a izbândi pe calea anevoioasă a
învățământului complet, cu satisfacția pe
termen lung a dobândirii statutului de
persoană independentă, respectată, utilă
familiei și societății. În calitatea sa de
fundație creștin – ortodoxă,
AFOS își
reafirmă și prin acest proiect determinarea
de a uni munca socială cu rugăciunea și
binecuvântarea,
profesionalismul
cu
omenia, misiunea educațională cu menirea
duhovnicească,
după
îndemnul
Mântuitorului Iisus Hristos: „Rămâneţi în
Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate
să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne
în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în
Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel
ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce
roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face
nimic.” (Ioan 15, 4-6)
Cristina Roman
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Versuri ilustrate

Steaua luminoasă
de Daniel Apetroaie

A pus Domnul să ne-ndrume
O stea cu lumină mare
Peste ieslea unde-n lume
Însuși luat-A întrupare;
Însă ochiul nostru-o vede
Și îi este călăuză
Doar de-n inimă se-ncrede,
Nu în mintea cea ursuză;
Nu cu ochiul cel de tină,
Ci cu cel duhovnicesc
Vom vedea marea lumină
A câștigului ceresc.
Aceasta e steaua care
Cei străini, ca tu și eu
Au urmat-o, le-a fost Cale,
Și-au ajuns la Dumnezeu.
S-aducem și noi tămâia
Jertfei duhului aprins,
Aurul milei spre-aceia
Ce-i vedem cu brațu-ntins
S-aducem smirna-ndurării
În tot greul ce ne-apasă,
La sălașul Întrupării,
Sub steaua cea luminoasă.
Să primim călăuzirea
Întorcându-ne pe-alt drum,
Departe de stăpânirea
Lui Irod de ieri, de-acum.

Să purtăm pe noua cale
Steaua-n inimi, și în har,
Risipind orice-ntristare,
Orice lipsuri, orice-amar.

Mai există azi credință
de Floriana Mitris

-Mai exista azi credinta
Printre atata suferinta?
-O, suflet greu incercat
Iar te-ndrepti catre pacat
-Cum, părinte, ce tot spui
Nu-i grea Crucea omului?
-Este, fiule….e grea
Dar ai sa razbesti cu ea.
Tu nu stii ca omul care rabda
Pe vrajmasul diavol sfarma?!
Ai vrea sa te mantuiesti
Fara sa te ostenesti…
Ai vea raiu’ pus in palme
Dupa ce l calci in picioare….
Mai cu ravnă sa traim
De vrem sa ne mantuim
În gând se naște păcatul unui om
în suferință
Și l-am birui cu toții dacă am avea
credință.

Cel ce și azi vrea să piardă
Pe Hristos și-ai Săi creștini,
Cel ce nu poate să vadă
Ale dragostei lumini.

ilustrații de Paul Aranyoși
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Organizații filantropice
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
Filantropia unește inimi!

AFOS are ca misiune asistarea persoanelor
care traversează momente dificile ale vieții,
pentru dezvoltarea abilitățiilor personale, de a
face față creativ și eficace problemelor, mobilizarea resurselor comunității pentru sprijinul
celor aflați în dificultate, participarea la inițierea, dezvoltarea și aplicarea măsurilor de
politică socială în domeniu, participare activă
la viața socială.
AFOS este:
- membră a Federației Filantropia - București
- membră a SoCareNet-Diakoneo – Germania
Filiale: Asociația Sf. Nicolae SB
Asociația. Soborul Sf.Arh. Mihail și Gavril SB

SERVICII NOI :
• SERVICIUL AMBULANȚIER
Serviciul de transport
ambulanțier vine în
sprijinul persoanelor
sărace şi greu deplasabile pentru transportul lor la recuperare sau tratament, domiciliu sau cămin în
Sibiu sau în alte localități și pentru buna
desfășurare a activităților din cadrul
Programului Socio-Medical ”Sănătate pentru
Sate” și ce al campaniei ”DONEAZĂ SÂNGE,
SALVEAZĂ O VIAȚĂ”, în cadrul căreia s-au
donat aproape 2.000 de litri de sânge.
• CABINETUL STOMATOLOGIC AFOS
Asociația a autorizat, prin colaborarea cu un
medic stomatolog, un Cabinet stomatologic
a cărei activitate social-medicală a debutat în
luna ianuarie 2020. Cabinetul este destinat
cu prioritate copiilor și celor neasigurați sau
cu venituri reduse.

ALTE SERVICII ȘI PROGRAME
• Serviciul social „Masa pe roți” - masa caldă,
la domiciliu
• Campania Socio-Medicală ”SĂNĂTATE
PENTRU SATE” asistență medicală gratuită
• Profilaxie
dentară
• Oferire spre
folosință și închiriere aparatură
medicală
• Proiectul
”ARIPI DE ÎNGER”
3 Case de Tip
Familial pentru copii orfani
• Proiectul de refacere a unei Case pentru
tineri fără adăpost
• Campania națională SOBA - proiect de
dezvoltare personală
• CAMPANIA ”O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE”
• TABERE SOCIALE • CONCERTE CARITABILE
• ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI RELIGIOASĂ
• CONSILIERE ÎN ADICȚII
• DEZVOLTARE ȘI FORMARE ÎN CADRUL
PROIECTULUI ”POLITICI PUBLICE
ALTERNATIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII”
SIPOCA 245/111413
• CURSURI DE FORMARE ÎN DOMENIUL
SOCIAL, ADICȚII ȘI DE PRIM AJUTOR
• CAMPANIA ”ÎNVĂȚĂM PRIN FAPTE” –sprijinirea persoanelor defavorizate și dezvoltarea voluntariatului în rândul celor tineri
• CAMPANIA ”PROTEJĂM MEDIUL, TRĂIM
SĂNĂTOS”
• PARTE PRIN MEMBRIE ÎN COMISIA DE
PROTECȚIE A COPILULUI – DGASPC SIBIU
Sprijină activitatea noastră!
-direct cu CARD-ul pe
www.filantropiaortodoxasibiu.ro
- prin virament în contul:
RO36 RNCB 0227 1137 9746 0001 - BCR Sibiu,
Beneficiar: Asociația Filantropia Ortodoxă
Sibiu, CUI 26346475
- Direct sau prin poștă la adresa:
str. Dealului, nr. 13, Sibiu, România.
Contact:
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
- Adresa: Sibiu, str. Dealului, nr.13
- Telefon/Fax: +4 0269 213 052
- CUI 26346475
- Nr inregistrare Registrul Național al
Asociațiilor - 10160/A/2009
- Registrul ANAF nr. 1/16.05.2019
- Telefon/Fax: +4 0269 213 052
- Email: biroul_social_aors@yahoo.com
- facebook/asistentasociala.aors
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Organizații filantropice
Organizații filantropice
Asociații ortodoxe din municipiul Sibiu și Mediaș
1. Asociația Soborul ,,Sfinților Mihail și Gavril” - Filială AFOS - din Parohia Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavril I - Centru de zi pentru copii
2. Asociația Filantropică ,,Sfântul Nicolae”- Filială AFOS - Centru de zi
3. Asociația Filantropia ,,Sfantul Nicolae” Turnișor I - din Parohia Turnișor I –
Centru e zi pentru copii și Servicii în comunitate
4. Asociația ACORD Sibiu - din Parohia Buna Vestire II - Servicii în comunitate
5. Asociația ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” Sibiu - Servicii în comunitate
6. Societatea Femeilor Ortodoxe Sibiu - Servicii în comunitate
7. Asociația Dia.Logos Sibiu – Centru de zi, Grădiniță, Servicii în comunitate
8. Asociația ,,Sfânta Filofteia” - din Parohia Iosefin II - Servicii în comunitate
9. Asociația Parohiei Mihai Viteazu I - Centru de zi
10. Asociația ,,Sfinții Mina, Arsenie și Partenie” - din Parohia Lazaret III Servicii în comunitate
11. Asociația ,,Sfântul Mihail Mărturisitorul” - Cămin pentru vârstnici: Mediaș
12. Asociația Filantropia Buna Vestire - Servicii în comunitate : Mediaș Tineret:
13. Asociația Stundenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – Sibiu
14. Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS)

În numele copilașului David,
vă mulțumim pentru donația făcută!

