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• Credin a, Nădejdea, Dragostea, ț
• Rugăciunea, Comunicarea, Sinceritata, 
• Purtarea de grijă, 
• Transparen a, Ascultarea, Dăruireaț

 CELE 10 VALORI ALE ASOCIA IEI:Ț



• Ieri,  2 martie 2019, ne-am strâns câ iva voluntari hristofori, pentru a merge ț
împreună în vizită la doamnele vârstnice, care locuiesc la Centrul de Îngrijire i ș
Asisten ă ”Sf. Elena” din cadrul DGASPC Sector 1 Bucure ti.ț ș

• A a cum ne a teptam, bucuria cu care am fost primi i de aceste bunicu e ș ș ț ț
frumoase, a meritat tot efortul, atât al copiilor de la Centrul de Plasament ”Robin 
Hood” din Sector 4, care pentru această ac iune au scris emo ionante felicitări, ț ț
cu ocazia sosirii Primăverii cât i al voluntarilor de la A ezământul Studen esc ș ș ț
Sf. Apostol Andrei, care pentru acela i scop, au creat manual măr i oare ș ț ș
tradi ionale. ț

• Acestea daruri, împreună cu florile donate cu drag pentru această primă ac iune ț
de Măr i or, de către Serele Vitan-Bârze ti, ne-au ajutat să fim pentru câteva ț ș ș
ore vestitorii Primăverii!

 2 MARTIE 2019 - AC IUNEA ”MĂR I OARE I Ț Ț Ș Ș
FLORI PENTRU BUNICU E”, PRIMA  EDI IE.Ț Ț



  MARTIE 2019 - ”MĂR I OARE I FLORI PENTRU BUNICU E” LA CENTRUL DE Ț Ș Ș Ț
ÎNGRIJIRE I ASISTEN Ă ”SF. ELENA” DIN CADRUL DGASPC, SECTOR 1 Ș Ț
BUCURE TI.Ș



S-a rostit rugăciunea de început i cântat troparului Sf. M. Hristofor. ș
• Carla Zgripcea a prezentat câteva date despre voluntari activi 

(prezentarea în PowerPoint a numarului de voluntari înscrisi anual 
si a voluntarilor implicati).

•  Marius Keller a prezentat bilan ul contabil pe 2019 + venituri ț
formulare 230 (prezentare în PowerPoint). 

• Cristian Andronache a prezentat Raportul de activitate pe 2019 
(prezentare în PowerPoint).

• Marius Keller a prezentat planul de activită i anual pe 2019. ț

14 MARTIE 2019, ADUNAREA GENERALĂ  A TUTUROR 
VOLUNTARILOR ÎNSCRI I CU ADEZIUNEȘ



Asociatia pentru copii i bătrâni Sfantul Hristofor ș a organizat joi, pe 11 aprilie 2019, la 
Centrul European Cultural i de Tineret pentru ș UNESCO ”Nicolae Bălcescu” din Sector 4, un 
frumos spectacol caritabil, de muzică i poezie, intitulat „Primăvara Vietii”, care a ajuns anul ș
acesta la IV-a edi ie. ț
Principalul scop al spectacolului, a fost strângerea de fonduri, necesare pentru organizarea a 
două tabere de vară, pentru un număr de 45 de copii institu ionaliza i, care au fost programată ț ț
în localitatea Bisoca, jude ul Buzău, unde s-a realizat cu succes. În premieră, în acest an a fost ț
invitată să urce pe scenă Corala bărbătească „TeDeum Laudamus”, a cărui dirijor de excep ie ț
a fost preotul lector Matei Zaharia de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucure ti, cât i ș ș
Ansamblu de balet Arabesque, alături de Grupul Meloritm al Palatului Copiilor, precum i ș
arti tii Ana Calciu, Daniela Nane i Irina Cărămizaru Popescu, care au sus inut momente ș ș ț
poetice emo ionante. Evenimentul a fost prezentat de dra Carmen Târnoveanu, jurnalist i ț ș
realizator emisiuni TVR. La acest spectacol cu adevărat „arta i milostenia s-au unit spre ș
folosul celor care au nevoie”.S-au strâns la acest spectacol aproximativ 5.000 lei.

 11 APRILIE 2019 - SPECTACOLUL CARITABIL DE MUZICĂ 
I POEZIE ”PRIMĂVARA VIE II”, EDI IA A IV.Ș Ț Ț



APRILIE 2019 - SPECTACOLUL CARITABIL DE MUZICĂ 
I POEZIE ”PRIMĂVARA VIE II”.Ș Ț



  APRILIE 2019 - Moment emotionant, copiii de la Corul Meloritm, îmbră i ează pe scenă, pe ț ș
prezentatoarea spectacolului, Carmen Tarnoveanu, realizator emisiuni TVR.



 Corala bărbătească „TeDeum Laudamus”, dirijor Pr. lect. Matei Zaharia.



• Asociatia pentru copii i bătrâni Sfantul Hristofor a organizat în colaborare cu Asocia ia ș ț
A ezământul Studen esc Sfântul Apostol Andrei i Asocia ia Neamunit, proiectul social: ș ț ș ț
„Sărbătorile pascale, lumini ale bucuriei noastre”, edi ia a-III-a, între 17-25 aprilie 2019, ț
dedicat celor 331 de copii i bătrâni institu ionaliza i, din cadrul DGASPC Sector 1, 3 i 4 ș ț ț ș
Bucure ti. ș

• Proiectul a constat în vizitarea beneficiarilor i oferirea de daruri de Pa ti. Pentru copiii ș ș
institu ionaliza i, din cadrul DGASPC sector 4, s-a organizat un frumos spectacol cultural ț ț
la CECT pentru Unesco ”Nicolae Bălcescu”, în data de 17 aprilie 2019, orele 16.30-18.30, 
unde copiii au sus inut un program artistic cu o mică scenetă, primind la final daruri de ț
Pa ti, din partea asocia iei noastre. De asemenea, pe 20 aprilie 2019, am mers cu prietenii ș ț
no tri de la ”Asocia ia Neamunit” i am dus daruri la copiii de la Centrul de Plasament ș ț ș
”Pinocchio” i la bătrânii de la Centrul de Îngrijire i Asisten ă ”Sf. Ana” din cadrul ș ș ț
Dgaspc, Sector 3. 

• Au fost momente deosebite i la copii i la bătrâni.ș ș

 17- 25 APRILIE 2019 - AC IUNE SOCIALĂ ”SĂRBĂTORILE Ț
PASCALE, LUMINI ALE BUCURIEI NOASTRE”, EDI IA A Ț

III-A.



 DARURI PENTRU COPIII 
INSTITU IONALIZA I, LA CECT Ț Ț

PENTRU UNESCO ”NICOLAE 
BĂLCESCU”.

 CU PRIETENII NO TRI DE Ș
LA ASOCIA IA Ț

NEAMUNIT LA CENTRUL 
DE PLASAMENT 

”PINOCCHIO” – DGASPC, 
SECTOR 3 BUCURE TI.Ș



• La aniversarea celor 4 ANI de activitate neîntreruptă, Asocia ia pentru ț
copii i bătrâni „Sf. Hristofor” a avut bucuria de a fi împreună cu membrii ș
ei i în rugăciune, un moment important care a fost marcat prin oficierea ș
Slujbei de Tedeum la Biserica Sf. Ecaterina, paraclisul Facultă ii de ț
Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” din Bucuresti.

•  Au fost mai mul i participan i, printre care i colaboratorii no tri de la ț ț ș ș
A ezământul Sf Apostol Andrei. Pentru prima dată au participat i 10 ș ș
copii i tineri de la Centrele de Plasament ”Robin Hood” i ”CPRU” din ș ș
cadrul Dgaspc Sector 4,  la acest  frumos moment aniversar, cu ocazia 
împlinirii a 4 ani de activitate social - filantropică i educativ - culturală. ș

• La final, a fost organizată o frumoasă agapă cre tină.ș

8 MAI 2019, ANIVERSARE 4 ANI DE LA 
ÎNFIIN AREA ASOCIA IEI.Ț Ț



 MAI 2019, ANIVERSARE 4 ANI DE LA ÎNFIIN AREA ASOCIA IEI.Ț Ț



În perioada 24-28 iunie 2019, în campusul creştin “Sfantul Sava” de la Bisoca, a avut loc 
tabara “Bucurie pentru toţi”, edi ia a IV-a, organizată de Asociaţia pentru copii si bătrani ț
“Sf. Hristofor”, în colaborare cu ASCOR Bucureşti  i Funda ia pentru copii Sfântul Sava ș ț
din Buzău. Beneficiarii taberei au fost 24 de copii provenind de la casa de tip familial 
“Cavalerii” i C.P.R.U Dgaspc, Sector 4 şi Centrul de Plasament Pinocchio, Dgaspc Sector ș
3 Bucure ti.ș
 Elementul noutate al taberei îl constituite organizarea unei sezătoarii cu copiii din satul 
Bisoca, care îmbrăca i în costume populare, au prezentat câteva obiceiuri, me te uguri ț ș ș
specifice, ocupa ia sătenilor, pove ti i legende din satul Bisoca, aflând că de aici provine ț ș ș

i legendarul cioban Bucur, fondator generic al denumirii Bucure ti. ș ș
Spre finalul taberei, copiii s-au bucurat de focul de tabără, de darurile primite, si de 
petrecere frumoasă de final organizată în cinstea lor. Cheltuielile au fost în valoare de 
5.490, 46 lei, cheltuieli făcute pentru plată transport, alimente, fructe, dulciuri, suc, apa, 
produse de igienă corporală, materiale sportive i premii. ș

 16 – 20 IUNIE 2019 – TABĂRA DE VARĂ ”BUCURIE 
PENTRU TO I”, EDI IA to i”, EDI IA A IV-A.Ț Ț ț Ț



 Drume ie spre Mun ii cu Sare, Bisoca, Jude ul Buzău.ț ț ț



 Drume ie spre mănstirea Poina Mărului- Bisoca, Jude ul  Buzău.ț ț





  9 NOIEMBRIE 2019 – PELERINAJUL 
”CĂLĂTORIE SPRE CER”, EDI IA A III-A. Ț

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu i cu mijlocirea Sfântului Mucenic Hristofor, ocrotitorul ș
asocia iei noastre i cu sprijinul oamenilor milostivi, am organizat într-o frumoasă zi de toamnă, ț ș
pe 9 noiembrie 2019, excursia „Călătoria spre cer”, care a ajuns la a treia edi ie. Beneficiarii ț
excursiei de anul acesta au fost 22 copii orfani din cadrul Dgaspc Sector 4 i 14 copii de la ș
Funda ia ”The Door” - România din localitatea Mogo oaia, jude ul Ilfov. Organizarea excursiei ț ș ț
a avut ca scop oferirea unor momente de negrăite bucurii, copiilor orfani.

Copiii au vizitat Mănăstirea Comana, închinându-se în biserica mănăstirii. Apoi au primit câteva 
învă ături de la Părintele Ghelasie, ghidul mănăstirii. Au vizitat maunsoleul unic în Europa.  ț
După masa gustoasă,  oferită de Mănăstirea Comana, copiii ie eau cu zambetul la gură, ș
mul umind pe rând pentru mancarea gătită foarte bine i pentru delicioasele prăjituri. La ț ș
următoarea mănăstire, cu denumirea Delta Neajlovului, s-au închinat i au făcut  scurte ș
rugăciuni în bisericu a de lemn. Apoi au cântat micu ii pelerini,  câteva pricesne religioase, ț ț
împreună cu Părintele Damian, vie uitor al mănăstirii. Cheltuielile pentru această excursie au ț
fost în valoare de 1.843,22 lei, făcute pentru transport, apă, fructe i croissante.ș



NOIEMBRIE 2019 – PELERINAJUL ”CĂLĂTORIE SPRE CER”.



 NOIEMBRIE 2019 – VIZITĂ LA MĂNĂSTIREA COMANA.



Cu ajutorul Bunului Dumnezeu i mijlocirea Sf. M. Hristofor, am reu it să ducem la bun ș ș
sfâr it, organizarea primei campanii umanitare, pentru nevoia ii din eviden a asocia iei ș ș ț ț
noastre.

   Împreună cu Asocia ia Studen ilor Cre tini Ortodoc i Români (ASCOR), cărora le ț ț ș ș
mul umim din suflet, pentru ini iativa de a organiza alături de noi, acum, iată, de ț ț
sărbători, prima campanie umanitară „Împarte tuturor” pentru colectarea de produse 
neperisabile i perisabile, spre a ajuta, cele 22 de cazuri sociale din Bucure ti i Ilfov, ș ș ș
aflate în eviden a asocia iei. Pe parcursul a două săptămâni, au fost strânse toate ț ț
dona iile la sediul Ascor 1-15 decembrie (35 de pungi mari cu alimente neperisabile, 3 ț
pungi cu produse de igienă corporală / produse de uz casnic), apoi inventariate i ș
cumpărate restul de produse necesare în vederea pregătirii pachetelor consistente pentru 
nevoia i la A ezămantul Studen esc Sf. Apostol Andrei. Suma cheltuielilor: ș ș ț 3.895,32 lei. 
 

 1 – 15 DECEMBRIE 2019, CAMPANIA 
UMANITARĂ ”ÎMPARTE TUTUROR”, EDI IA I. Ț



 ADUCEREA DONA IILOR DE LA Ț
SEDIUL ASCOR PENTRU 

BENEFICIARII CAMPANIEI 
UMANITARE 

”ÎMPARTE TUTUROR”.

 PREGĂTIREA 
PACHETELOR PENTRU 

BENEFICIARI.



Cu pa i darnici, ne-am îndreptat fierbinte spre magazine pentru a pregati pachete cu ș
dulciuri, fructe i produse de igienă corporală, pentru copiii i bătrânii afla i în eviden a ș ș ț ț
Dgaspc Sector 3. Pe fundalul colindelor, voluntarii au pregătit pachete cu mult drag. Apoi 
a doua zi, am intrat în casa bătrânilor singuratici, la Centrul de bătrâni - ”Sf Ana”. Bătrânii 
ne a teptau, deja, în salonul lor de activită i pentru a-i colinda. ș ț
Spre finalul ac iunii, am încins o horă românească pe cinste, cu bunicu ii no tri, de la ț ț ș
Centrul Sf. Ana. Duminică seară, 15 decembrie, ne-au a teptat, copiii orfani de la Centrul ș
de Plasament ”Pinocchio”. Ace tia au cântat colinde i au dansat foarte frumos, iar noi i-ș ș
am răsplătit cu pachete de Crăciun. La Centrul ”Pistruiatul”, ne-au a teptat al i copii ș ț
deosebiti, am cântat colinde cu ei. 

Am bucurat cu daruri de Craciun, peste 25 de copii orfani i 38 de bătrâni nevoia i. Iar ș ș
valoarea totală de cheltuieli a fost de 2.255,95 lei. Au primit fructe, suc natural, dulciuri, 
produse de igienă corporală i produse de cură enie.ș ț

 6- 15 DECEMBRIE 2019 – AC IUNEA SOCIALĂ Ț
”SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, CULORI ALE BUCURIEI 

NOASTRE”, EDI IA A IV-A.Ț



 Vizită i colindare de către voluntarii hristofori la Centrul de Plasament ș
”Pinocchio”. Dgaspc Sector 3- decembrie 2020)



 Vizită i colindare de către voluntarii hristofori la Centrul de Îngrijire i ș ș
Asisten ă Sf. ”Ana”, Dgaspc Sector 3 Bucure ti.ț ș

 



Hristoforii voluntari, de la Asocia ia pentru copii i bătrâni Sf. Hristofor, au ț ș
participat pentru prima dată la Mănăstirea Putna, pentru a trece noul an, alături de 
cei 250 de tineri români, din ară i din diaspora, care fac parte din Asocia iile: ț ș ț
ASCOR, Studen i pentru Via ă i NEPSIS. ț ț ș

Tabăra de tineret a fost desfă urată între ș 29.12.2019 - 02.01.2020, care a constat 
în: retragerea cu tor e, urmată de discursurile unor vechi ascori ti; participarea la ț ș
slujbele mănăstirii; vizitarea muzeului din incintă; colindarea ob tii mănăstirii; ș
vizitarea chiliei Sfântului Daniil Sihastrul; participarea la hramul Mănăstirii 
Sihăstria Putnei i participarea la conferin a „Tinerii i Revolu ia”, pe tema ș ț ș ț
evenimentelor petrecute în decembrie 1989. Conferin a a fost sus inu ă de ț ț ț
scriitorul Adrian Alui Gheorghe i de Protos. Dosoftei Dijmărescu. ș

 29 DECEMBRIE 2019  – 2 IANUARIE 2020 – PRIMA TABĂRA 
DE SOCIALIZARE I RECREERE A VOLUNTARILOR Ș

HRISTOFORI LA MĂNĂSTIREA PUTNA.



Impresii voluntari:

„A fost cel mai frumos Revelion pe care l-am petrecut până 
acum, chiar dacă am răcit zdravăn când am ajuns acasă, a meritat 
pe deplin. Am intrat în Noul An împreună cu oameni superbi i ș
prieteni dragi i am fost călăuzi i, să pornim la drum, mai ș ț
lumina i i mai tari în credin ă” ț ș ț (ALEXIA T, voluntar).
 
„Mi-a plăcut foarte mult i de părintele Vasilie monahul, membru ș
fondator al asocia iei Sf. Hristofor, atunci când ne-a vorbit despre ț
ascultare, rugăciune i smerenie, a fost atât de cald i de primitor ș ș
cu noi... Dacă nu eram cu voi, hristoforii, nu aveam parte de 
această amintire frumoasă. A tept urmatoarea ocazie să ne ș
revedem”.  (IUSTIN D, voluntar).



 TABĂRA VOLUNTARILOR HRISTOFORI LA MĂNĂSTIREA PUTNA.







ASOCIA IA PENTRU COPII I BĂTRÂNI „SFÂNTUL HRISTOFOR”Ț Ș

• Adresă: Str. Parângului, nr. 32, Sector 1, Bucure ti, Romania, ș
• 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
• Confiden ial: Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr.ț
 677/ 2001 
 

Motto: „Poartă de grijă celor care au nevoie”
 

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


• Cheltuieli beneficiari: 42.204 lei 

• Beneficiari ajuta i: ț 420 persoane

• Voluntari implica i: ț 18 hristofori

• Voluntarul anului 2019: Paula Rădulescu

 REZULTATE  2019



POARTĂ DE GRIJĂ CELOR CARE AU NEVOIE!

Vă mul umim din suflet pentru sus inere!ț ț


	Slide 1
	CELE 10 VALORI ALE ASOCIAȚIEI:
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	8 MAI 2019, ANIVERSARE 4 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI.
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	ASOCIAȚIA PENTRU COPII ȘI BĂTRÂNI „SFÂNTUL HRISTOFOR”
	REZULTATE 2019
	Slide 33

