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 CELE 10 VALORI ALE ASOCIAȚIEI 
CARE NE CARACTERIZEAZĂ:

• Credința, Nădejdea, Dragostea, 

• Rugăciunea, Comunicarea, Sinceritata,

•  Purtarea de grijă, 

• Transparența, Ascultarea, Dăruirea.



 SÂMBĂTĂ, 5 MARTIE 2016 – PELERINAJ LA 
MÂNĂSTIREA DRUGĂNESCU, JUDEȚUL 
GIURGIU.

• Acest pelerinaj a fost făcut la inițiativa și cu sprijinul Parohiei ”Sf. Ioan 
Evanghelistul”, care a dorit să ducă copiii de la Centrul de Plasament ”Robin 
Hood”, într-un pelerinaj la mânăstiri. La acest pelerinaj au participat atât copiii 
din centru care merg frecvent la Sfânta Liturghie la Biserica Parohiei 
menționată mai sus, cât și voluntarii asociației, dar și Părintele slujitor Diacon 
Daniel Cergan. Pe drum, Marius Keller, Președintele Asociației, a mulțumit 
Parohiei pentru organizarea acestui pelerinaj.



 10 MARTIE 2016 - ADUNAREA GENERALĂ LA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ.

•  În data de 10 martie 2016, a avut loc Adunarea Generală a Asociației "Sfântul 
Hristofor", în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În cadrul 
întâlnirii au avut loc o serie de discuții necesare pentru reactualizarea 
obiectivelor și bunul mers al activităților viitoare ale asociației, subliniindu-se, 
în mod special, modalitățile prin care acestea pot fi aplicate simplu și discret.

• Părintele Georgian Păunoiu, Parohul Bisericii Sfânta Ecaterina și preot spiritual 
al Studenților Teologi a menționat și el nevoia reamintirii făgăduinței făcute lui 
Dumnezeu de-a sluji în continuare aproapelui. Părintele a apreciat dăruirea 
voluntarilor, sfătuindu-i să dea dovadă, în continuare, de deschidere și 
bunăvoință. Printre recomandările părintelui s-a aflat și aceea de a face "ceea ce 
putem din ceea ce trebuie", arătând prin aceasta importanța analizării atente a 
tuturor demersurilor ce se vor realiza în viitor. 

•  În anul curent, asociația își propune să realizeze o tabără de vară la Bisoca, dar 
și un pelerinaj pentru copiii instuționalizați. De asemenea, vor continua cele 
două programe implementate "Clipe de bucurie pentru copiii instituționalizați" 
(în colaborare cu DGASPC Vâlcea) și programul "Pași spre Hristos" (în 
colaborare cu DGASPC, sector 4, București). 



 MARTIE 2016 - ADUNAREA GENERALĂ A TUTUROR VOLUNTARILOR. 



 SÂMBĂTĂ, 8 MAI 2016 - ZIUA 
ASOCIAȚIEI,  SLUJBĂ DE TEDEUM.

• În ajunul prăznuirii Sfântului Hristofor (8 mai) a fost săvârșită slujba de Tedeum 
sau de Mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate realizările și binefacerile 
revărsate peste asociație, la Biserica Parohiei Sf. Ecaterina-Paraclis Universitar. 
Asociația a sărbătorit în ziua de 8 mai, ajunul Prăznuriii Sfântului Mucenic 
Hristofor, un an de la întemeierea existenței asociației pe 9 mai 2015. 

• Asociația a fost înființată în urma multor activități  cu caracter social și religios 
săvârșite la anumite Centre de Plasament din București și Rm.Vâlcea. Prin 
mijlocirea Sf. Mucenic Hristofor am reușit să ducem la bun sfârșit tot ceea ce 
ne-am propus pe anul 2015. După slujba de TeDeum, Marius a ținut un discurs 
despre viața Sf. M. Hristofor, iar asociația a organizat o agapă frățească celor 
prezenți la manifestație.



 JOI, 28 IULIE 2016 - VIZITĂ LA MUZEUL  
SATULUI  ROMÂN.

• Membrii Asociației au răspuns pozitiv la invitația din data de 28 iulie 2016, 
celor de la DGASPC - Sector 4, de a participa alături de ei, cu copiii de la 
Centrul de Plasament ”Robin Hood” pentru a vizita Muzeul Satului Român. La 
muzeu, copii au văzut casele și bisericile din lemn, vechi de sute de ani. Au 
vizitat alături de voluntari și câteva ateliere de creație din cadrul muzeului. La 
finalul vizitării muzeului, copii au avut șansa și bucuria să participe la un 
spectacol organizat de Circus Globus. După această vizită, participanții au 
rămas profund uimiți de ce au văzut, ajungând la concluzia că  „natura și 
lucrurile vechi te inspiră, iar copiii te însuflețesc”.



 SÂMBĂTĂ, 23 IULIE 2016 - NUNTA CELOR DOI 
TINERI IONEL ȘI GEORGIANA.

•  „Asociația pentru copii și bătrâni - Sfântul Hristofor” a avut în 2016 o realizare 
frumoasă pentru  doi tineri care au fost instituționalizați si sunt benificiarii asociației. Este 
vorba de evenimentul organizării Cununiei civile și religioase pentru tinerii Ionel Popa și 
Georgiana Lupoiu. Aceștia și-au dorit de mult să își organizeze propria lor nuntă, însă 
neavând posibilități materiale, a rămas doar la un simplu stadiu de planificare a nunții, 
rămânând totuși în sufletul lor dorința de a se căsători.

•  Nunta, a fost plănuită de către ei și unii membrii ai asociției pe data de 23 iulie 2016. 
Această nuntă într-adevăr a fost realizată cu sprijinul substanțial al lui Valentin și a 
Andreei, nașii lor, care au sponsorizat tot evenimentul în sine. Cu binecuvântarea lui 
Dumnezeu și cu mijlocirea Sf. Hristofor, cei doi tineri și-au văzut visul lor cu ochii 
deschiși devenind astfel realitate. Nunta lor a fost o nuntă simplă cu puțini participanți, dar 
cu multă așezare, bucurie, împlinire și pace sufletească.



SÂMBĂTĂ, 30 IULIE 2016 - VIZITĂ LA 
GRĂDINA BOTANICĂ.

• În data de 30.07.2016, copiii de la Centrul de Plasament ”Robin Hood” au avut 
din nou șansa să participe la o activitate, în care au învățat că tema naturii 
creației este una centrală în viața noastră, fiindcă fără aerul pe care ni-l dă 
natura nu putem să trăim aici pe pământ. Au vizitat alături de voluntarii 
asociației Grădina Botanică, unde au rămas profund uimiți de multitudinea de 
flori, copaci și arbuști care mai de care mai frumoși. Copiii au descoperit lucruri 
noi, precum rolul și importanța plantelor în viața noastră, păstrarea și ocrotirea 
mediului înconjurător. Cei mai mult tineri și copii au rămas impresionați aici, de 
plantele exotice care nu se găsesc în țara noastră.



 DUMINICĂ, 7 AUGUST 2016 - PELERINAJ LA 
RÂMNICU VÂLCEA „PE URMELE DOAMNEI  

MARICA BRÂNCOVEANU”.

• În urmă cu câteva săptămâni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe au 
organizat, împreună cu Asociația noastră un pelerinaj la mânăstirile vâlcene, 
printre care amintim Mânăstirea Bistrița Vâlcii, Mânăstirea Dintr-un Lemn și 
Mânăstirea Govora. Acest pelerinaj a fost organizat în data de 7 august 2016. 
Pelerinajul a început mai întâi, cu participarea copiilor de la Centrele de 
Plasament - ”Andreea și Ana”, la Sfânta Liturghie, la Mânastirea Bistrița. 



 29 AUGUST - 2 SEPTEMBRIE 2016 - 
TABĂRA DE VARĂ DE LA BISOCA.

• Asociația pentru copii și bătrâni „Sfântul Hristofor”, în parteneriat cu Sfânta 
Arhiepiscopie a Râmnicului, cu Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe Vâlcea și 
DGASPC Vâlcea, au organizat în cadrul proiectului comun „Clipe de bucurie 
pentru copiii instituționalizați”, între perioada 29 august -2 septembrie 2016, o 
tabără de vară creștină în frumoasa localitate de munte Bisoca, județul Buzău. 
Tabăra de vară de la Bisoca, sub genericul „ Tabăra de la Bisoca- bucurie pentru 
toți”, a fost organizată la inițiativa Președintelui Asociației care în fruntea unui 
grup format din 15 copii de la Centrul de Plasament ”Robin Hood” din 
București, au luat parte la un larg evantai de activități și manifestări cu caracter 
religios, cultural, educativ și artistic. 



 TABĂRA DE VARĂ DE LA BISOCA - 2016



 LUNI, 3 OCTOMBRIE 2016 - DELEGAȚIA 
ASOCIAȚIEI LA ZIUA LEFCO VÂLCEA. 

•  În data de 3 octombrie 2016 o delegație a Asociației pentru copii și bătrâni - Sf. 
Hristofor, formată din Vicepreşedinte, Coordonatorul de voluntari şi un 
membru, a participat la conferința "O poveste cutremurătoare - 20 ani în 
Siberia" - Aniţa Nandriş. Evenimentul a fost organizat de Liga Femeilor 
Creştine Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, Asociație cu care suntem în 
strânsă legătură de colaborare pe tărâmul filantropic. 

• Doamnele ne-au primit cu foarte mare căldură și am avut ocazia să vedem cu 
ochii noștri ce înseamnă puternicul spirit de comuniune ce le caracterizează, dar 
și implicarea de care dau dovadă. 



 JOI, 20 OCTOMBRIE 2016, CAMPANIA DE 
VOLUNTARIAT „ȚI-AR PLĂCEA SĂ FI 
VOLUNTAR? HAI ALĂTURI DE NOI!”

• Asociația pentru copii și bătrâni – Sf. Hristofor,  a organizat prima campanie de 
voluntariat, cu denumirea „Ți-ar plăcea să fii voluntar? Hai și tu alături de noi!” 
Campania s-a desfășurat pe toată perioada lunii octombrie, și are ca obiectiv 
atragerea și recrutarea de noi voluntari. Evenimentul întâlnirii cu noii voluntari 
a fost pe 20 octombrie, ora 19:00. Evenimentul s-a desfășurat în Amfiteatrul 
Dumitru Stăniloae, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă. Programul a 
constat din Spectacolul de Muzică și Poezie „Primăvara Vieții” susținut de către 
elevii Liceului „Dinu Lipatti”, din București, dar și vizionarea unui film 
documentar despre Asociația pentru copii și bătrâni “Sfântul Hristofor”, din 
București. La acest eveniment, au participat reprezentați ai Facultății de 
Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul”, elevii Liceului Dinu Lipatti, dar şi 
copiii de la Centrul de Plasament „Robin Hood”.



Spectacolul de Muzică și Poezie „Primăvara Vieții” -2016



 SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE 2016 - 
ORGANIZAREA BOTEZULUI CREȘTIN A OPT 

COPII INSTITUȚIONALIZAȚI.

• Organizarea botezului creștin ortodox pentru 8 copii, 4 băieți și 4 fete de la 
Centrul de Plasament ”Robin Hood”, Sector 4 București, a fost așteptat cu 
multă emoție, încă de la începutul lunii octombrie, atât de noi, ca asociație, cât 
și de copiii și nașii lor. Părintelele Protopop Ion Armași, dar și ceilalți slujitori 
de la Parohia Sfântul Ioan Evanghelistul au săvârșit Taina Sfântului Botez, 
alături de părintele Costin Neagu, preot responsabil pentru copiii și bătrânii din 
cadrul DGASPC, Sector 4. Evenimentul a avut loc pe 29.10.2016, ora 11:00, la 
Paraclisul Direcției. 



18-20 NOIEMBRIE 2016 - ACȚIUNEA RELIGIOASĂ ȘI SOCIALĂ „COPILĂRIA, BUCURIA TUTUROR”.

18 – 20 NOIEMBRIE 2016 – ACȚIUNEA ”COPILĂRIA BUCURIA TUTUROR”

• Sâmbăta, pe 19 noiembrie, în ajunul sărbătorii Sf. Cuvios Grigorie Decapolitul 
de la Mănăstirea Bistrița, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, Asociația pentru copii și bătrâni – ”Sfântul Hristofor”, a 
desfășurat o acțiune social-filantropică menită să aducă bucurie în inimile 
copiilor de la Centrele de Plasament din Râmnicu Vâlcea. Așezată sub genericul 
„Copilăria, bucuria tuturor”, acțiunea a fost organizată în colaborare cu 
Arhiepiscopia Râmnicului, Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe din Vâlcea și 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Cei 
aproximativ o sută de beneficiari, împreună cu însoțitorii acestora, au avut parte 
de o zi specială, cu mai multe momente dedicate lor. 



 NOIEMBRIE 2016 - „COPILĂRIA, BUCURIA TUTUROR”.



6 - 20 DECEMBRIE 2016 - ACȚIUNEA SOCIALĂ „SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, CULORI ALE BUCURIEI NOASTRE”.

• Vineri, pe 09.12.2016, a fost prima seară de colinde la Centrul de Primire în 
Regim de Urgență - Fete (C.P.R.U.F), și la Centrul de Primire în Regim de 
Urgență - Băieți (C.P.R.U.B), și mai ales la prietenii noștri micuți de la Centrul 
de Plasament ”Robin Hood”, unde activăm mai bine de un an și câteva luni de 
zile. Tineri mari și mici s-au întâlnit cu toții la stația de metrou Apărătorii 
Patriei, de la Asociația Sfântul Hristofor și de la Asociția Studenți pentru Viață, , 
la ora 17:00 și  de acolo colindătorii s-au îndreptat într-un gând sfânt, precum 
Magii de la Răsărit, în drum spre Ieslea Betleemului să colinde anumite Centre 
de Plasament vizate. 



 DECEMBRIE 2016 - „SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, CULORI ALE BUCURIEI NOASTRE”.



 26 DECEMBRIE 2016 - ACȚIUNEA SOCIALĂ 
„PRIMEȘTE GAZDĂ ÎN TINDĂ, PE COPIII CE 

COLINDĂ!”

• Acțiunea a avut loc la Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” – 
București. La biserică, copii și voluntarii, au ascultat și au trăit împreună slujba 
și desigur, s-au pregătit pentru ce va urma și anume, colindarea credincioșilor. 

• Au cântat 3 colinde: „O ce veste minunată”; „Pe podele pe nuiele”; „Astăzi s-a 
născut Hristos!”, iar la final un călduros „La mulți ani”. Deși a fost foarte 
emoționant la început, pe parcurs s-au destins cu toții, iar emoția s-a 
transformat în bucurie, zâmbet și iubire! După terminarea colindelor, fiecare 
copil a primit daruri din partea Părintelui Paroh Ion Armași, dar și din partea 
credincioșilor. Și, deși au crezut că totul s-a terminat, au mai avut parte de o 
surpriză: un tort mare și delicios, pregătit de unul din nașii copiilor, cu prilejul 
zilei de naștere a doi dintre aceștia. 



 REZULTATE 2016

 Cheltuieli beneficiari: 12.659, 77 lei

 Beneficiari ajutați: 283 persoane

 Voluntari implicați: 15 hristofori

 Voluntarul anului 2016: Andra Șteanță



ASOCIAȚIA PENTRU COPII ȘI BĂTRÂNI 
„SFÂNTUL HRISTOFOR”

• 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 
 

http://www.sf-hristofor.ro/
mailto:contact@sf-hristofor.ro


Vă mulțumim din suflet pentru susținere! 

Poartă de grijă celor care au nevoie! 
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