POARTĂ DE GRIJĂ CELOR CARE AU NEVOIE!

CELE 10 VALORI ALE ASOCIAȚIEI
CARE NE CARACTERIZEAZĂ:


•
•
•
•

Credința, Nădejdea, Dragostea,
Rugăciunea, Comunicarea, Sinceritata,
Purtarea de grijă,
Transparența, Ascultarea, Dăruirea.

 7 MARTIE 2018 - ADUNAREA GENERALĂ
A TUTUROR VOLUNTARILOR ÎNSCRIȘI
CU ADEZIUNE.
• În data de 07 martie 2018, ora 18:30, s-au întrunit la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – în sala 5, toți voluntarii Asociației pentru
copii și bătrâni „Sfântul Hristofor”, din București. S-a început ședința cu
rugăciunea de început, apoi în ordinea de zi au urmat următoarele: Cuvântul
de învățătură rostit de Pr. Prof. Dr. Georgian Păunoiu; raportul de activitate
anual pe 2017 care a fost prezentat în PowerPoint de către vicepreședintele
asociației.
• S-a făcut și prezentarea și cunoașterea noilor voluntari. A fost prezentat
bilanțul contabil pe 2017, cât și veniturile obținute din formularele 230.
• S-au anunțat activitățile noi propuse pentru anul 2018 și s-a rediscutat planul
de reorganizare cu formularele 230.



 18 MARTIE 2018 – SPECTACOLUL CARITABIL DE
MUZICĂ ȘI POEZIE ”PRIMĂVARA
VIEȚII”,EDIȚIA A III-A.
• Asociația pentru copii și bătrâni „Sfântul Hristofor” a organizat cu sprijinul Centrului
Cultural pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, în ziua de duminică 18 martie 2018,
ora 18:00, Spectacolul Caritabil de Muzică și Poezie – „Primăvara vieții”, care a
ajuns la cea de-a treia ediție. Cel mai important lucru este că însăși copiii din cadrul
Centrului de Coordonare, Consiliere, Evaluare și Suport “Sf. Spiridon”, DGASPC,
Sector 4, au participat la acest spectacol, unde au aflat că vor merge într-o tabără la
vară.
• Scopul organizării acestui spectacol a fost împlinirea unui dorințe de-a lor, de a se
bucura de o tabără frumoasă în natură, departe de tumultul lumii, în Campusul de
copii “Sfântul Sava”, loc. Bisoca, județul Buzău.
• Seara a debutat cu interpretarea unor piese corale de către Corul de Copii Meloritm,
apoi au cântat pe voci psaltice, Grupul Bizantin “Sf. Ecaterina” al Paraclisului
universitar, ce au interpretat melodii religioase. Prezentatoarea evenimentului a fost
domnișoara Andreea Monea de la Trinitas TV. Au participat actorii Dl. Tomi Cristin
(actor al TNB I.L Caragiale), Călina Epuran. Invitatul special din acest an, a fost
actrița Daniela Nane, care a sensibilizat publicul prin reprezentația sa.



 MARTEI 2018 - CORUL DE COPII MELORITIM AL PALATULUI COPIILOR
LA SPECTACOLUL CARITABIL ”PRIMĂVARA VIEȚII”.

 25 – 31 MARTIE 2018 – ACȚIUNEA SOCIALĂ
”SĂRBĂTORILE PASCALE, LUMINI ALE
BUCURIEI NOASTRE”, EDIȚIA A II-A.
• Asociația pentru copii și bătrâni “Sfântul Hristofor”, împreună cu Așezământul
Studențesc „Sf Ap Andrei” și Asociația Studenți pentru Viață, au încheiat recent o
acțiune socială amplă, organizată cu ocazia Sărbătorilor de Paști, pentru 282 de copii
și 263 de bătrâni instituționalizați, din cadrul DGASPC - Sector 1, 4 și 6 București.
• Scopul acestei acțiuni social-filantropice și cultural-religioase este acela de a oferi
un sprijin material (produse alimentare și non-alimentare) centrelor sociale și în unele
cazuri fiecărui beneficiar în parte din centru, prin cadouri (bunătăți - dulciuri, fructe,
s.a). Am fost ajutați la această acțiune de sponsorii următori: SC. Unilever România
SA și Așezământului Studențesc „Sf Ap Andrei”, care de fiecare dată prin
generozitatea lor au oferit la această acțiune ajutor material (produse alimentare
neperisabile și produse igienico-sanitare) și chiar financiar.
• Prin această acțiune socială de Paști, am reușit să aducem în anul Centenarului Marii
Unirii (1918-2018), bucurii luminoase în sufletul acestor copii și bătrâni defavorizați.



 CENTRUL
MEDICO-SOCIAL
”SFÂNTUL ANDREI”.

 CENTRUL DE PLASAMENT
”ROBIN HOOD”
DGASPC – SECTOR 4 BUCUREȘTI.

 8 MAI 2018 - ANIVERSARE 3 ANI DE LA
ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIE.
• La aniversarea celor 3 ANI de activitate neîntreruptă, Asociația pentru copii și
bătrâni „Sf Hristofor” a avut bucuria de a fi împreună cu membrii ei și în rugăciune, un
moment important care a fost marcat prin oficierea Slujbei de TeDeum la Biserica Sf.
Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” din Bucuresti.
A fost folosit ca titlu al acestui mesaj, primele cuvinte rostite în cuvantul de învatatură al
Pr. Prof. Georgian Paunoiu, cuvinte profunde cu un adânc înțeles duhovnicesc care expun
parcursul asociației de-a lungul timpului și pot rezuma viața fiecăruia dintre noi în parte:
„Cei care se străduiesc să împlinească o ascultare putem fi atât noi cât și voi, în viața de zi cu
zi, în sprijinul celor neputincioși sau defavorizați, alături de noi sau singuri în taina și cu
smerenie”. Bucuria de a sluji apropelui este mare și de nepătruns în cuvinte în timpul nostru
liber sau printre picaturi împletit cu activitațile zilnice, serviciu, familie și altele, putem veni
în ajutorul oricui dorim și simțim chemarea care este născută din ascultarea voii lui
Dumnezeu. Prin toți cei care pun umărul, parintele vorbea de o „imagine a mâinilor Sf.
Hristofor care se prelungesc prin noi prin fiecare” spre beneficiarii asociației.



•

Părintele Georgian, cunoscand evolutia asociatiei spunea ca dupa trei ani de experienta:
"putem recunoaște o oarecare maturitate și viziune asupra unor lucruri care sunt așezate
deja pe un făgas și nu trebuie decât duse mai departe cu multă înțelepciune. Drumul până
aici a fost cu urcușuri și coborâșuri, însa voința și dragostea de a merge mai departe este
întotdeauna mai puternică, doar dacă ai temelia duhovnicească”.

 MAI 2018 - SLUJBA DE TEDEUM CU
OCAZIA ZILEI ANIVERSARE DE 3
ANI ”ÎMPREUNĂ LA BINE!”

 16 -20 IULIE 2020 -TABĂRA DE VARĂ
”BUCURIE PENTRU TOȚI”.
• Asociația pentru copii și bătrâni „Sf. Hristofor” a pregătit în acest an o tabără
minunată pentru copiii defavorizați, reușind să le aducă bucurie în
suflet, alinare celor lipsiți de afecțiunea părintească și de căminul cald al
unei familii. Beneficiarii taberei de vară au fost 30 de copii din cadrul
Centrului de Consiliere, Coordonare, Evaluare și Suport „Sf. Spiridon”,
Sector 4, București, însoțiți de 3 inspectori de specialitate și supraveghetori,
și voluntari hristofori, în total fiind 40 de persoane.
• Asociația noastră a asigurat transportul cu autocarul (4.000 lei, firma
Champions Line), donație pentru tabără, reprezentând cazare și/sau masăCampusul de copii „Sf. Sava”, Bisoca (1.000 lei), materiale de joacă și alte
premii pentru concursurile din tabără (1.700 lei), dulciuri și sucuri (300 lei)
și alte cheltuieli (110 lei).
• Cheltuieli tabără: 7.110 lei



 ANDREI B, PARTICIPANT
LA SPECTACOLUL DE
VARĂ ”TINERE TALENTE”.
DECLARATĂ FOTOGRAFIA
ANULUI 2018.

 16 – 20 IULIE
PREMIEREA COPIILOR
ORFANI ÎN CADRUL
SPECATCOLULUI DE
VARĂ”TINERE TALENTE”.

 20 OCTOMBRIE 2018 – PELERINAJUL
”CĂLĂTORIE SPRE CER”, EDIȚIA A II-A.
• Asociația pentru copii și bătrâni “Sfântul Hristofor” și Fundația „The Door” România,
în baza unui parteneriat ce urmărește dezvoltarea și integrarea tinerilor în societate,
creșterea spirituală a copiilor din Centrele de Plasament, au realizat împreună o
excursie la data de 20 octombrie 2018. Au beneficiat de această excursie copiii din
sistemul institutionalizat, în total fiind 29 de persoane, cărora li s-au alăturat 15 copii
de la Fundația “The Door”.
• Organizarea acestei excursii a răspuns dorinței comune exprimate de copiii din
Centrul de Plasament “Robin Hood”, din cadrul DGASPC Sector 4 și cei din Centrul
privat “The Door”, de-a se revedea și de a vizita împreună mănăstirile, petrecând un
timp liber plăcut și desfășurând activități duhovnicești și educativ-recreative, printre
care: discuții libere, jocuri de cunoaștere și dezvoltare personală, jocuri sportive,
plimbare prin natură, s.a.
• Au fost vizitate Mănăstirea Delta Neajlovului, loc. Comana, Mănăstirea Comana, loc.
Comana, și Mănăstirea “Sf. Mc. Ioan Rusul”, loc. Slobozia, jud. Giurgiu.



 20 OCTOMBRIE 2018
VIZITĂ LA MĂNĂSTIREA
SFÂNTUL IOAN RUSUL, JUDEȚUL
GIURGIU.

 VIZITĂ LA MĂNĂSTIREA
DELTA NEAJLOVULUI,
JUDEȚUL GIURGIU.

 18 NOIEMBRIE 2018 – SPECTACOLUL CARITABIL
”LUMINI DE TOAMNĂ”, EDIȚIA I.
• Asociația pentru copii și bătrâni "Sf. Hristofor" a organizat primul spectacol
„Lumini de Toamnă”, pe 18 noiembrie 2018, ora 18:00 la Centrul European Cultural
și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu".
• Scopul acestui spectacol de toamnă a constat în strângerea de donații, pentru
cadourile de Crăciun ce au fost dăruite copiilor și bătrânilor instituționalizați din
cadrul DGASPC Sector 1, 4 și 6 București. La această ediție au fost invitați Corul de
copii Meloritm, al Palatului Copiilor, elevi de la Catedra de Muzică Populară și Arta
Actorului a Colegiului Național de Arte "Dinu Lipatti" din București și Ansamblul
folcloric „Bucur” din cadrul Universtății de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară București.
• Evenimentul a fost prezentat de Carmen Târnoveanu, jurnalist și realizator emisiuni
TVR. În anul Centenarului României, ne-am propus să promovăm în cadrul acestui
spectacol caritativ portul popular și muzica tradițională românească.



 NOIEMBRIE 2018 - ”LUMINI DE TOAMNĂ”, EDIȚIA I.

 6 – 28 DECEMBRIE 2018 – ACȚIUNE SOCIALĂ
”SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, CULORI ALE BUCURIEI
NOASTRE”, EDIȚIA A III-A.
Ca în orice alt proiect al asociației noastre, am dorit și am reușit să implicăm și să responsabilizăm
mai multe persoane fizice și asociații non-profit, precum: voluntarii de la Asociația „Studenți pentru
Viață” și voluntarii de la Așezământul “Sf. Andrei”. Datorită numărului mare de beneficiari, peste
570 de copii și bătrâni instituționalizați și neinstituționalizați, precum și alți oameni nevoiași,



programul activităților a fost extins și a cuprins două părți: Partea I (6-16 decembrie 2018) și Partea
a-II-a (17-28 decembrie 2018). În total, au răspuns apelului nostru, aproximativ 40 de voluntari de a

vesti Crăciunul prin colinde și de a aduce un strop de lumină pe chipurile copiilor și bătrânilor cu
diverse lipsuri prin oferirea unor pachete cu dulciuri, fructe și produse de igienă corporală. Vremea

neprielnică și temperaturile scăzute, nu i-a făcut pe voluntari să-și schimbe hotărârea de a participa
la activități, unde socializau și aduceau un strop de lumină și bucurie pe chipurile acestor oameni
greu încercați, în special la copiii din centre, emotivi și neîncrezători. Unii dintre voluntari cântau
colinde împreună cu bătrânii, iar alții împărțeau pachete. Bunii noștrii ne-au surprins prin dragostea
și bucuria cu care ne-au primit, dedicând și poezii cauzei noastre.

IMPRESII ALE VOLUNTARILOR PARTICIPANȚI:
• “Ieri am fost la colindat, dar nu cum mergeam de obicei, prin blocuri şi pe la
rude. Am fost la nişte gazde care ne-au omenit peste poate. Ne-au servit cu
zâmbete, ne-au acoperit cu îmbrăţişări şi ne-au pus şi bucurie caldă la pachet, să
ducem la ai noştri. Copilaşii de la centrele şi apartamentele sociale la care am fost
ne-au dat planurile peste cap. Ne-au vestit ei Crăciunul prin toată voia bună şi
prin colindele pe care le-am cântat împreună”.
(Paula R, voluntar reprezentant Asociația Așezământul
Studențesc Sf. Apostol Andrei).

• “Prin proiectul: „Sărbătorile de iarnă, culori ale bucuriei noastre” a însemnat
pentru noi, Studenții pentru viață, o experiență extraordinară. Am înțeles câtă
nevoie au de noi copilașii din centrele de plasament și apartamentele sociale, am
simțit dorința lor de a primi atenția și afecțiunea noastră și am învățat că o lume
mai bună pentru ei se poate construi numai prin dăruirea și efortul nostru”.
(Eliza C, președinte Asociația Studenți pentru Viață)

 COLINDAREA CENTRULUI
DE COPII ”PINOCCHIO”
DGASPC, SECTOR 3
BUCUREȘTI.

 PREGĂTIREA CELOR 570 DE
PACHETE PENTRU COPIII ȘI
BĂTRÂNII DIN CADRUL
DGASPC, SECTOR 1, 3, 4 ȘI 6
BUCUREȘTI.

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



 REZULTATE 2018
• Cheltuieli beneficiari: 18.898, 92 lei



• Beneficiari ajutați: 374 persoane

• Voluntari implicați: 15 hristofori
• Voluntarul anului 2018: Delia Manoliu

POARTĂ DE GRIJĂ CELOR CARE AU NEVOIE!

Vă mulțumim din suflet pentru susținere!

