
POARTĂ DE GRIJĂ CELOR 
CARE AU NEVOIE!

ASOCIAȚIA PENTRU COPII ȘI 
BĂTRÂNI ”SFÂNTUL HRISTOFOR” 

 2017



• CREDINȚA, NĂDEJDEA, DRAGOSTEA, 

• RUGĂCIUNEA, COMUNICAREA, SINCERITATA,

•  PURTAREA DE GRIJĂ,  

• TRANSPARENȚA, ASCULTAREA, DĂRUIREA .

 CELE 10 VALORI ALE ASOCIAȚIEI 
CARE NE CARACTERIZEAZĂ:



 29 FEBRUARIE – 9 MARTIE 2017 
TÂRGUL DE MĂRȚIȘOARE ”MĂRȚIȘOR – 

BUCURIE PENTRU VIITOR”

Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor, a organizat între 26 
februarie-09 martie 2017, prima ediție a Târgului de Mărțișor, în cadrul 
Centrului Comercial Liberty Center Mall București. Din veniturile obținute, în 
urma acestui târg cu vânzare, s-au realizat două tabere de vară (transport, cazare, 
masă) pentru copiii din anumite Centre de Plasament, aflate în București și în 
Râmnicu Vâlcea. 
• Scopul a fost îndeplinit cu brio, aducând bucurie copiilor, nu numai de ziua 

Mărțișorului, care este ziua speranței, ci și atunci când i-am anunțat personal 
că vom organiza tabere de vară, pentru ei.



 FEBRUARIE –  MARTIE 2017 
”MĂRȚIȘOR – BUCURIE PENTRU 

VIITOR”



17 MARTIE 2017 - ADUNAREA GENERALĂ A TUTUROR 

VOLUNTARILOR ÎNSCRIȘI CU ADEZIUNE, LA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE.

În data de 17 martie 2017, în ziua de Joi, la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”, în sala 5, s-au 
întrunit toți membrii înscriși cu adeziune la Adunarea 
Generală, cea mai importantă ședință din an, a asociației. 
Președintele a vorbit despre „rolul și importanța organelor 
de conducere ale asociației (Adunarea Generală, Consiliul 
Director și Consiliul Permanent de Consfătuire). S-a făcut și 
prezentarea noilor voluntari la ședință. S-a citit raportul de 
activitate 2017, bilanțul contabil 2016 și planul de activitate 
pe anul 2018. 



 MARTIE 2017 - ADUNAREA GENERALĂ A TUTUROR VOLUNTARILOR.



 2 APRILIE 2017– SPECTACOLUL CARITABIL 
DE MUZICĂ ȘI POEZIE ”PRIMĂVARA VIEȚII”, 

EDIȚIA A II-A.

Spectacolul Caritabil de Muzică și Poezie „Primăvara Vieții, ediția a II-a, 
organizat pe 02 aprilie 2017, la Centrul European Cultural și de Tineret pentru 
UNESCO Nicolae Bălcescu, a reunit pe scenă mai mulți artiști, care prin darul 
lor au venit să cânte și să recite poezii de primăvară, celor prezenți la spectacol.  
Scopul acestui spectacol caritabil, a fost strângerea de donații, care au 
contribuit la bucuria, zâmbetul și minunata vacanță de vară a copiilor din 
anumite centre de plasament din București - Sector 4 și din Râmnicu Vâlcea, 
prin asigurarea plății transportului, a cazării și a mesei. 
•  Președintele asociației a menționat în discursul său că: „artiștii și publicul 

participant la acest spectacol caritabil, ne-au întărit convingerea că arta și 
milostenia se întâlnesc și se unesc spre folosul celor care au nevoie de noi”.



 APRILIE 2017 - ”PRIMĂVARA VIEȚII”, EDIȚIA A II-A.



 14 APRILIE 2017 – ACȚIUNE SOCIALĂ 
”SĂRBĂTORILE PASCALE, LUMINI ALE 

BUCURIEI NOASTRE”, EDIȚIA  I.

• Voluntarii APCSB Sf. Hristofor, au pregătit prima acțiune socială, cu ocazia 
sărbătorilor Pascale, pentru 20 de copii, din cadrul Centrului de Primire în 
Regim Urgență Copil Abuzat-Fete (CPRUCA). În Vinerea Mare, voluntarii 
ajunși la centru au socializat cu micuții nerăbdători, care erau majoritatea 
dintre ei cu vârste fragede. Spre mirarea unor voluntari, copilașii aveau deja și 
câteva cunoștințe despre tradițiile pascale la creștini, cum ar fi de pildă 
simbolul și semnificația oului roșu și a mielului de Paște. 

• La final, fiecare copil, după multe discuții și joacă de asemenea cu ei, au 
primit câte-un pachețel cu dulciuri. Menționăm și faptul că vizita aceasta 
înainte de Paști la acești copii a fost precedată de o prima vizită tot la ei, pe 18 
martie 2018, care a avut ca scop cunoașterea și socializarea cu ei, timp în care 
voluntarii i-au cunoscut pe copii și tinerii din acest centru. 



APRILIE 2017 –”SĂRBĂTORILE PASCALE, LUMINI ALE BUCURIEI NOASTRE” 



 8 MAI 2017 -  ANIVERSARE 2 ANI DE LA 
ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI PENTRU COPII 

ȘI BĂTRÂNI ”SFÂNTUL HRISTOFOR”.

• Membrii asociației pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor, din 
București, s-au întâlnit marți seara, 8 mai 2017, la Parohia 
Bisericii Sfânta Ecaterina, din București pentru a participa la 
Vecernie și la Slujba de Tedeum,  care a avut ca scop mulțumirea 
adusă prin rugăciune, lui Dumnezeu și ocrotitorului asociației, 
Sfântul Mare Mucenic Hristofor, sărbătorit pe 9 mai în fiecare an 
de către Biserica Ortodoxă. 



 MAI 2017 -  ANIVERSARE 2 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI.



 13 MAI 2017
ACȚIUNEA SOCIAL-DUHOVNICEASCĂ DEDICATĂ 

VOLUNTARILOR ACTIVI ȘI COPIILOR DE LA 
AȘEZĂMÂNTUL SFINȚILOR ARHANGHELI MIHAIL ȘI 

GAVRIIL – LOCALITATEA SLOBOZIA, JUDEȚUL GIURGIU.

Pe 13 mai 2017, APCSB - Sfântul Hristofor din București, a organizat un frumos 
pelerinaj duhovnicesc, la bisericile și mânăstirile ortodoxe din Giurgiu, pentru o 
parte dintre voluntarii activi, ca răsplătire pentru implicarea lor în activitățile de 
voluntariat ale asociației.  Acțiunea aceasta, a făcut parte din seria manifestărilor 
dedicate aniversării a 2 ani de la înființarea Asociației. Astfel, prima mânăstire 
vizitată, de către 9 voluntari ai asociației, a fost Mânăstirea Sfântul Ioan Rusu, unde 
aici au fost întâmpinați de părintele Ieromonah Hristofor, unul dintre slujitorii 
mânăstirii, de la care au primit binecuvântare și sfaturi duhovnicești. 
Pelerinajul organizat, a avut și o latură socială și anume vizitarea de către voluntari 
a Așezământului social Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (localitatea Slobozia, 
Giurgiu), unde părintele Valentin Ștefan, împreună cu doamna preoteasă Veronica, 
au grijă de 33 de copii și 8 mame, victime ale violenței în familie. 
Aici, voluntarii s-au jucat cu cei mici și le-au oferit daruri din partea sponsorilor. 



 17 – 21 IULIE 2017 – TABĂRA DE VARĂ ”BUCURIE 
PENTRU TOȚI – I, EDIȚIA   A II-A, ORGANIZATĂ 

LA CAMPUSUL DE COPII SFÂNTUL SAVA DIN 
COMUNA BISOCA, JUDEȚUL BUZĂU.

Prin organizarea Spectacolului caritabil „Primăvara Vieții”, ediția a II-a, am reușit să 
contribuim la organizarea primei tabere de vară, la munte, în Comuna Bisoca, Județul 
Buzău. De această tabără, au beneficiat 12 copii și tineri din cadrul CPRUCA, Dgaspc, 
Sector 4 București, plus personal, și voluntarii asociației care în total au fost 21 de 
persoane. 
• Scopul organizării acestei tabere creștine, a fost formarea unor caractere 

creștine, într-un mediu prielnic, dar și îmbunătățirea calității vieții spirituale și 
sociale a copiilor instituționalizați, aflați într-o situație de risc social. 

• Copiii și tinerii de asemenea au recitat poezii și au cântat diferite cântece la 
Spectacolul cultural Tinere talente, din ultima seară de tabără, unde s-au 
remarcat prin talentul lor, oferindu-le premii și mici și cadouri. Cheltuiala 
pentru tabără a fost de 3.200 lei, care a inclus mâncarea, transportul iar cazarea 
gratuită.



 IULIE 2017 – LA MUNȚII CU SARE – BISOCA, ȚĂRÂM DE VIS.



 IULIE 2017 – TABĂRA DE VARĂ 
”BUCURIE PENTRU TOȚI – I”.



 31 AUGUST - 3 SEPTEMBREI 2017 - TABĂRA DE 
LA MĂNĂSTIREA TURNU ”BUCURIE PENTRU 
TOȚI –II, PENTRU COPIII DE LA CENTRUL DE 

PLASAMENT „ANA” – DGASPC, VÂLCEA.

• Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor și Liga Femeilor Creștin-
Ortodoxe din Vâlcea, în cadrul proiectului comun „Copilăria, bucuria tuturor”, 
au organizat prima tabără creștină, între 31 August - 03 Septembrie 2017, pentru 
10 copii, din cadrul Centrului de Plasament Ana, DGASPC Vâlcea, plus 
voluntari și membre de la LFCO Vâlcea, participând un număr total de 20 de 
persoane. Locația taberei a fost la Mânăstirea Turnu, din Stațiunea Călimănești, 
oraș Călimănești, județul Vâlcea, sprijiniți de Arhiepiscopia Râmnicului, prin 
Sfânta Mănăstire Turnu. 

• Scopul taberei a fost oferirea unor momente plăcute de bucurie, de recreere și 
socializare, dar și desfăşurarea unor activități educativ-ludice și de spiritualitate 
creștină, interactive pentru copiii din Centrul de Plasament ANA, formarea unor 
caractere creștine, într-un mediu prielnic și îmbunătățirea calității vieții.



 AUGUST -  SEPTEMBREI 2017 - TABĂRA DE LA MĂNĂSTIREA TURNU 
”BUCURIE PENTRU TOȚI – II”.



 23 SEPTEMBRIE 2017 – PELERINAJUL ”CĂLĂTORIE 
SPRE CER” ORGANIZAT ÎN PARTENERIAT CU 

FUNDAȚIA ”THE DOOR” PENTRU COPIII DE LA 
CENTRUL DE PLASAMENT ”ROBIN HOOD” ȘI ”CCCS 

SF.SPIRIDON”, DGASPC, SECTOR 4 BUCUREȘTI. 

În baza acordului de parteneriat „Povestea copiilor”, cu Fundația „The Door” România, la 
inițierea și propunerea Asociației pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor, a fost organizat un 
pelerinaj, intitulat: „Pelerinajul-Călătorie spre cer”, la anumite mânăstiri, pe 23 septembrie 2017, 
beneficiind un număr de 19 copii, de la Centrul de Plasament Robin Hood și CCCS Sf. Spiridon, 
plus personalul angajat și voluntarii asociației, în total fiind un număr de 29 de persoane 
participante. 
Organizarea acestui pelerinaj, a răspuns dorinței comune exprimate a celor două centre de 
Plasament Robin Hood (DGASPC, Sector 4) și Centrul de Plasament Mogoșoaia (Fundația The 
Door) de a se revedea din nou și de a vizita împreună mănăstirile propuse, petrecând timpul liber 
in socializare și recreere. Asta a constat în vizite la mănăstiri ortodoxe, jocuri de cunoaștere, jocuri 
sportive, plimbare prin natură, etc. Obiectivele principale turistice care au fost vizitate în acest 
pelerinaj au fost următoarele: Mănăstirea Samurcășești, Com. Ciorogârla, jud. Ilfov, Conacul și 
Mânăstirea Drugănescu, Com. Florești-Stoenești, jud. Girugiu și Mânăstirea Buna Vestire, oraș 
Bolentin Vale, jud. Giurgiu, unde au și mâncat masa de prânz și s-au recreat copiii alături de 
voluntarii participanți și copiii de la Fundația The Door. 



 SEPTEMBRIE 2017 – PELERINAJUL ”CĂLĂTORIE SPRE CER” LA 
MĂNĂSTIREA ”BUNA VESTIRE” – MALUL SPART.



 16 – 17 NOIEMBRIE 2017 
 CAMPANIA DE VOLUNTARIAT 

”ȚI-AR PLĂCEA SĂ FII VOLUNTAR? 
HAI ȘI TU ALĂTUI DE NOI!”

În seara zilei de vineri, 17 noiembrie 2017, orele 17:00, au fost așteptați la Centrul 
Cultural pentru UNESCO, Nicolae Bălcescu”, noii voluntari, la Recitalul de muzică 
și poezie „Splendorile Toamnei”, dedicat lor, care au avut oportunitatea să ne 
cunoască și să se alăture marii familii a hristoforilor, în calitate de voluntar, pentru 
acțiunile social-filantropice. Organizația a recrutat voluntari în cadrul campaniei de 
voluntariat „Ți-ar plăcea să fii voluntar? Hai și tu alături de noi!”, pe toată perioada 
lunii noiembrie, cu scopul atragerii de noi voluntari, fie că sunt studenți, elevi, 
adulți, sau tineri de toate vârstele. 
Întâlnirea și cunoașterea noilor voluntari a avut loc, în două zile, mai precis joi, 16 
noiembrie 2017, ora 18:30, sala 24, la Casa de Cultură a Studenților, dar și vineri la 
recitalul de muzică și poezie, mai sus menționat.



 NOIEMBRIE 2017 
 CAMPANIA DE VOLUNTARIAT.

 
 CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR, 

RECITATUL DE MUZICĂ ȘI POEZIE 
”SPLENDORILE TOAMNEI”.



 6 – 17 DECEMBRIE 2017
ACȚIUNE SOCIALĂ”SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, CULORI 
ALE BUCURIEI NOASTRE”, EDIȚIA A II-A, LA COPIII ȘI 

BĂTRÂNII INSTITUȚIONALIZAȚI DIN CADRUL DGASPC, 
SECTOR 1 SI 4 BUCUREȘTI. 

• Acțiunea socială „Sărbătorile de iarnă, culori ale bucuriei noastre”, ediția a II-a, 
a fost organizată între 6-17 decembrie 2017, în parteneriat cu Așezământul 
Studențesc Sfântul Apostol Andrei, Asociația Studenți pentru Viață și Colegiul 
Național de Arte Dinu Lipatti din București, pentru copiii și bătrânii 
instituționalizați, din cadrul DGASPC, Sector 1 și 4 București.

•  Pregătirile pentru această acțiune amplă, au început din timp, prin 
achiziționarea produselor și pregătirea pachetelor. 

• De Sfântul Nicolae, am colindat pe copiii de la 11 apartamente sociale ale 
CCCS Sf. Spridon, din Cadrul DGASPC, Sector 4 București.



 DECEMBRIE 2017 - ”SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, CULORI ALE BUCURIEI 
NOASTRE”, EDIȚIA A II-A



 26 DECEMBRIE 2017 - ACȚIUNE SOCIALĂ 
”PRIMEȘTE GAZDĂ ÎN TINDĂ, PE COPIII CE 
COLINDĂ” , LA COPIII DE LA CENTRELE DE 

PLASAMENT ”ROBIN HOOD” ȘI ”CPRUB”.

• La biserică, copiii și voluntarii, mai întâi au ascultat și participat împreună la 
slujba Liturghiei la Parohia Sfântul Ioan Evanghelistul, din Sector 4 București,  
iar după terminarea slujbei, copiii s-au așezat lângă brad și au început, cu multă 
emoție să vestească Nașterea Mântuitorului. 

• Au cântat 3 colinde: ”O ce veste minunată”; ”Pe podele pe nuiele”; și ”Astăzi s-
a născut Hristos”, iar la final au încheiat colindele cu căldurosul „La mulți ani!” 

• Deși, a fost foarte emoționant la început, pe parcurs s-au destins copiii, iar 
emoția s-a transformat într-o bucurie, zâmbet și iubire! După terminarea 
colindelor, fiecare copil a primit daruri din partea Părintelui Gheorghe Șupeală, 
unul dintre slujitorii bisericii, dar și din partea credincioșilor. 



 DECEMBRIE 2017 - ”PRIMEȘTE GAZDĂ ÎN TINDĂ, PE COPIII CE COLINDĂ”.



 REZULTATE 2017

 Cheltuieli beneficiari: 12.117, 35 lei

 Beneficiari ajutați: 323 persoane

 Voluntari implicați: 15 hristofori

 Voluntarul anului 2017: Ghiorghe Iulian Georgian
     



 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


POARTĂ DE GRIJĂ CELOR CARE AU NEVOIE!

Vă mulțumim din suflet pentru susținere!
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