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 CELE 10 VALORI ALE ASOCIAȚIEI 
CARE NE CARACTERIZEAZĂ:

• Credința, Nădejdea, Dragostea, 

• Rugăciunea, Comunicarea, Sinceritata,

•  Purtarea de grijă, 

• Transparența, Ascultarea, Dăruirea.



 Cine suntem?

• Asociația pentru copii și bătrâni „Sfântul Hristofor” 
este o organizație creștină, non-profit ce desfășoară 
activități cu caracter social, cultural și educativ atât 
pentru copiii și tinerii din centrele de plasament, cât și 
pentru bătrânii instituționalizați și a altor categorii de 
persoane defavorizate.

•  Obiectivul principal fiind educarea religioasă a 
copiilor instituționalizați, crearea unor rețele de 
socializare pentru aceste categorii de persoane, pentru 
o mai bună integrare socială și acces către servicii, 
piața muncii și activități recreative.



 Când a fost înființată?

•  Asociația a fost înființată la data de 9 mai 2015 în 
București, în urma mai multor acțiuni social-

filantropice și cultural-religioase desfășurate la 
centrele de plasament din Râmnicu Vâlcea. 

• Asociația este reprezentată de Marius Keller, în 
calitate de Președinte.



 Cum a început povestea noastră?

"Una din marile mulțumiri ale vieții e sa te știi om bun." 

Ioan Slavici.

   A fi bun, înseamnă după noi, să te gândești mereu la 
alții. Noi, ca asociație avem mulțumirea în suflet, atunci 
când facem mereu bine din suflet celor care au nevoie 
de noi. De aceea și noi promovăm bunătatea, așa cum și 
marele scriitor Ioan Slavici susține că bunătatea aduce 
mulțumire, iar teologia susține că bunătatea izvorăște 
din iubire. 



 SÂMBĂTĂ, 16 MAI 2015  
 Deschiderea oficială a Asociației pentru copii 

și bătrâni „Sfântul Hristofor”.



 Evenimentul a început mai întâi în Biserica Parohiei 
Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar, unde s-a 
săvârșit slujba de Tedeum. Apoi, cu toții am mers in 
amfiteatrul Dumitru Stăniloae, din cadrul Facultății  
de Teologie  “Iustinian Patriarhul” din București.

 Am avut alături de noi pe Părintele Dr. Georgian 
Păunoiu, cadru didactic, părinte spiritual al Facultății 
de Teologie, dar și îndrumător duhovnicesc al 
asociației noastre. S-au făcut prezentările membrilor 
fondatori: Marius Keller (Președinte), Gabriel 
Drăgan (Vicepreședinte) Doina Aflorei (Secretar) 
recunoscuți în prim Act Consitutiv și Statut al 
Asociației. 



 Despre voluntariat

“Voluntarii sunt singurele ființe de pe fața pământului 
care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, răbdare și 
dragostea adevărată pentru națiune.” (ErmaBombeck).

Pentru noi, ca asociație voluntariatul este un principiu 
forte și însemnă purtare de grijă permanentă față de 

cei care au nevoie de sprijinul nostru spiritual și 
material. De aceea, motto-ul asociației noastre are 

legătură cu tema despre voluntariat.

 „Poartă de grijă celor care au nevoie”. 



 20 IULIE 2015 - Acțiune religioasă și social 
filantropică la Centrul de Plasament “Robin 
Hood” și Centrul în Regim de Urgențe Băieți 

(CPRU) - București.



- Acțiunea s-a petrecut pentru prima dată în București la 
Centrul de Plasament “Robin Hood” și Centrul de Primire 
în ”Regim de Urgențe - Băieți (CPRU)”. 

- Au fost  prezenți 62 de copii și tineri, cu vărste cuprinse 
între 4 - 18 ani. Acțiunea a cuprins diverse activități și 
anume: Desfășurarea Concursului de „Tinere talente”, în 
care copii instituționalizați au cântat diferite piese de 
muzică ușoară, s-au implicat și în concursurile de poezie, 
jocuri de rummy, șah, fotbal și volei. Copii au fost 
încântați de premiile căștigate, remarcându-se unii prin 
premiul - „voce frumoasă” , alții prin premiul  „inteligență 
practică”, iar alții prin recitarea poeziilor. 



 18 septembrie 2015 - Acțiune socială 
”lenjerii de pat pentru noi” la centrele de 

primire urgență băieți și Robin Hood - 
București.



- Acțiunea a fost organizată la Centrul de Plasament 
”Robin Hood”, unde copiii au beneficiat gratuit de 76 de 

lenjerii de pat.  Au participat  membrii din asociație, cât 
și alte două persoane de la Serviciul de Strategii, 

Proiecte și Relații ONG, din cadrul 
DGASPC, sector 4 - București. 

- S-au cumpărat 76 de lenjerii  (plic, cearșaf, față de 
pernă) în valoare de 3000 de lei RON, achiziționate de 

la fabrica de textile „SORSTE”, din Mun. Focșani, județul 
Vrancea. Achiziționarea acestor lenjerii a fost posibilă 
datorită doi sponsori Valentin P.L. (donație de 2.000 de 
lei) și Florentin C. (donație de 1.000 de lei). Aceste 
lenjerii au fost donate în luna-septembrie  a anului 

2015, cu ocazia începerii noului an școlar.



 18 septembrie 2015 – Daruri pentru 76 de 
copii instituționalizați din Capitală.



 29 septembrie 2015 – Întâlnirea oficială cu 
Liga femeilor Creștin-Ortodoxe din Valcea

• Asociația este reprezentată de 
studentul teolog Marius Keller. 

• S-a întrunit la Biblioteca 
Județeană Antim Ivireanul din 
Vâlcea, cu doamna inginer 
Delia Zamfirescu - președintele 
Ligii Femeilor Creștin 
Ortodoxe (LFCO-Vâlcea), 
pentru a discuta împreună cu 
membrii Ligii, acordul de 
parteneriat dintre cele două 
asociații cu Arhiepiscopia 
Râmnicului și cu DGASCPC 
Vâlcea. 



9-11 OCTOMBRIE 2015 – Acțiune religioasă 
și socială  „Clipe de bucurie pentru copiii 

instituționalizați la Râmnicu Vâlcea. 

Centrul de plasament  ”Ana” – Râmnicu Vâlcea



• Acțiunea a fost organizată de „Asociația pentru copii și 
bătrâni - Sfântul Hristofor”, și „Liga Femeilor Creștine 
Ortodoxe”(LFCO) - Arhipiscopia Râmnicului, DGASPC-

Vâlcea.

• Proiectul „Clipe de bucurie pentru copiii 
instituționalizați” are ca obiectiv realizarea de acțiuni 
sprituale și sociale în vederea creșeterii și dezvoltării 

spritualității ortodoxe în rândul copiilor 
instituționalizați din Rm. Vâlcea, cu ajutorul preoților 
de caritate, care îi spovedesc și îi împărtășesc în cele 

patru posturi din an. 

• Proiectul mai curprinde și activități educativ-culturale. 



Centrul de plasament 
–”Ana” – Rm. Vâlcea 

Centrul de plasament  
”Andreea” – Rm. Vâlcea



Complexul de servicii 
comunitare – Rm. Vâlcea 

Centrul de plasament  
”Andreea” – Rm. Vâlcea



 5 DECEMBRIE 2015 - Organizarea pachetelor cu 
dulciuri, jucării și haine pentru copiii și tinerii de 
la Centrul ”Robin Hood”și  „Centrul de Primire în 
Regim de Urgență”- Dgaspc Sector 4 București.



 Pregătirea pachetelor  alături de partenerii noștri 
APOR (Asociația Părinți pentru Ora de Religie) – 

Sector 4 - București.



 6 DECEMBRIE 2015 – Acțiune religioasă și 
socială ”Pași spre Hristos” - București.

La colindat... 



• Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”, Biserica DGASPC, Sector 4  
București, cu ocazia sărbătoririi Sf. Ierarh Nicolae.

• Au participat 62 de copii de la Centrele de Plasament 
”Robin Hood” și ”CPRU – Băieți” care au recitat  poezii 
și au cântat colinde tradiționale împreună cu voluntarii 
din corul „Asociației pentru copii și bătrâni - Sfântul 
Hristofor”.

• Înlăuntrul Bisericii, s-a creat o stare de armonie, de pace, 
liniște și bucurie în inimile tuturor.



 27 DECEMBRIE 2015  - Acțiune socială de 
Sfântul Arhidiacon Ștefan – București. 



• Acțiunea s-a petrecut imediat după terminarea slujbei 
Sfintei Liturghii, la cantina parohiei Sfântul Ioan 
Evanghelistul. 

• Au fost prezenți la acțiune Părintele Protopop Ion 
Armași, Protopop al protoieriei Sectorului 4 din 
Capitală. S-au făcut pachete cu dulciuri pentru copiiși 
tinerii isntituționalizați din cadrul DGASPC, Sector 4 
București. 

• Pachete au fost făcute cu sprijinul unei doamne 
binefăcătoare, care a dorit să rămână în anonimat, dar și 
cu sprijinul unei educatoare pe nume Antoneta Popa.



 REZULTATE - 2015

• Raport cheltuieli: 9.407,46 lei

• Beneficiari ajutati: 152 persoane

• Voluntari implicați: 25 hristofori

• Voluntarul anului 2015: Maria Buzatu



DATE DE CONTACT:

• Adresă: Str. Parângului, nr. 32, Sector 1, București, 
Romania, 

• Telefon: +(40) 743 866 859 

• Web-site: www.sf-hristofor.ro  

• Email: contact@sf-hristofor.ro  

• C.I.F: 34444822 

• Banca: Banca Comercială Română, Sucursala Unirea 

• Cont Ron: RO40RNCB0082146658150001

• Cont Euro: RO40RNCB0082146658150004

• Confidențial: Date cu caracter personal prelucrate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 



Vă mulțumim pentru susținere!
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