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 13 IANUARIE 2020

• Seara de rugăciune a voluntarilor „Asociației pentru copii și bătrâni

”Sfântul Hristofor” la Biserica Sfânta Ecaterina.

• Impresie: „O rugăciune caldă pentru a continua cu dragoste și spor,

acțiunile noastre, în noul an. (MIHAELA S, voluntar)



 5 MARTIE 2020 - ADUNAREA GENERALĂ A 

ASOCIAȚIEI.

Cu ocazia întâlnirii membrilor fondatori și activi la

Adunarea Generală, a Asociației pentru copii și

bătrâni Sfântul Hristofor, care a fost organizată pe 5

martie 2020, la Facultatea de Teologie, sala 6 și

înainte de deschiderea oficială a ședinței Adunării

Generale s-a rostit rugăciunea de început și rostirea

troparului Sf. M. Hristofor, ocrotitorul asociației.

• În cadrul ședinței au fost prezentate următoarele:

1. Raportul anual de activitate pe anul recent

încheiat-2019, prin proiecții cu imagini și text în

Power Point;

2. Raportul statistic anual al activității membrilor

simpatizanți și activi;

4. Bilanțul contabil de venituri și cheltuieli pe 2019 și

situația anuală financiară, pe 2019;

5. A fost prezentat planul anual de activități pe anul

2020, care a fost elaborat de președintele asociației

și analizat de Consiliul Director;



6. A fost aprobată executarea bugetului de venituri și cheltuieli

pentru anul 2020;

8. Au fost aprobată lista membrilor de onoare și a voluntarilor aleși,

pe perioada 2015-2019, cât și aprobarea înființarii a Registrului

special pentru înscrierea membrilor de onoare;

11. La propunerea președintelui asociației, a fost acceptată și

aprobată recunoașterea unui al doilea ocrotitor al asociației noastre,

pe Maica Domnului, care va fi cinstită împreună cu Sf. M. Hristofor

de către membrii asociației, iar ca zi de aniversare va rămâne tot

ziua de 9 mai;

18. În urma încheierii cu organizarea alegerilor noilor candidați

propuși, președintele a declarat închisă ședința Adunării Generale.



8 MARTIE 2020 - ACȚIUNEA „FLORI PENTRU 

BUNICUȚE” LA CĂMINUL DE BĂTRÂNI  „SFÂNTA 

ANA” DIN SECTOR 3.

• Au fost dăruite flori, fructe și prăjiturele tuturor beneficiarilor și cadrelor medicale,

însă și zâmbete, căldura și strângeri de mână.

• Bunicii ne-au așteptat ca de fiecare dată cu mult drag și nerăbdare. S-au recitat

poezii, s-a cântat și ne-am bucurat împreuna. Ca de fiecare dată emoțiile au fost

foarte mari, ascunse sub zâmbetele largi ale tuturor. Au participat 13 voluntari de

la Asociația Sfantul Hristofor, iar de daruri au beneficiat 40 de bunici și bunicuțe.



19 APRILIE 2020 - CAMPANIA UMANITARĂ 

„ÎMPARTE TUTUROR”, EDIȚIA DE PAȘTI. 

• Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și mijlocirea Sf. M. Hristofor, am reușit să ducem la

bun sfârșit, organizarea campaniei umanitare „Imparte tuturor”, pentru nevoiașii din

București și Ilfov.

• Împreună cu prietenii noștri dragi, de la ASCOR București, cărora le mulțumim din

suflet pe această cale, pentru că au răspuns cu multă deschidere de-a organiza și

în acest an, campania umanitară „Imparte tuturor”, cu scopul de a strânge ajutoare

financiare, pentru copiii, adulții, bătrânii și persoanele cu handicap din București și

Județul llfov. Sumele au fost colectate între 20 martie - 10 aprilie 2020, fiind ajutați

concret 66 de suflete, beneficiind de ajutoare de Paști.

• În conturile curente ale beneficiarilor noștri, a fost depusă suma de 2.450 lei,

aceștia fiind ajutați în funcție de numărul de persoane per familie și de nevoile lor,

cu sume acordate între 150 lei - 500 lei. Întrucât, am avut și cazuri de beneficiari

care nu se pot deplasa, sau care nu au reușit să își deschidă la timp conturi la

bancă, am hotărât să pregătim 12 pachete cu bunuri alimentare și de igienă

personală. Aceste produse au fost distribuite de voluntarii noștri, direct la casele

lor, ajutându-i exact în condițiile respectate și comunicate de autoritățile de stat,

pentru prevenirea și răspândirea virusului actual Covid-19. Pentru restul de

produse cumpărate s-a cheltuit suma de 1.229, 98 lei, iar suma totală de cheltuieli

a fost de 3.679, 98 lei.



 19 Aprilie - Campania umanitară 

„Împarte tuturor”, ediția de Paști 

2020.



 9 MAI 2020  - ÎNTÂLNIREA ANIVERSARĂ A 

ASOCIAȚIEI PENTRU COPII ȘI BĂTRÂNI „SFÂNTUL 

HRISTOFOR”, PE PLATFORMA ”ZOOM”.

Am revăzut vechi prieteni și

ne-am împrietenit cu alți membrii

noi. Fiecare dintre noi a vorbit

puțin despre perioada în care a

activat în asociație și am

împărtășit amintiri.

Pe lângă acestea, am discutat

despre planurile viitoare, despre

organizare și despre părerile

fiecărui voluntar.

A fost o întâlnire plină de

bucurie și pace!



• În cei cinci ani de activitate, Asociația a ajutat peste 1.500 de persoane (copii,

bătrâni și cazuri sociale) și a cheltuit peste 95.000 de lei în sprijinul acestor

beneficiari.

• S-au organizat excursii, tabere, evenimente caritabile, campanii de voluntariat și

sociale la care s-au implicat peste 144 de voluntari.

• „Cu multă smerenie și evlavie, aducem alese mulțumiri lui Dumnezeu și Sfântului

Mucenic Hristofor, ocrotitorul asociației noastre, pentru tot ajutorul oferit și pentru

roadele lucrării obținute în cei 5 ani de activitate filantropică.

• Ne-am străduit în tot timpul acestor ani, să lucrăm și să înmulțim cu multă

smerenie, hărnicie și iubire de Dumnezeu și aproapele, darurile primite pentru

ajutorarea celor care au nevoie. Așa cum stăpânul din Evanghelie, și-a chemat

slugile sale pentru a le distribui diferiți talanți, cu scopul de-a înmulții talanții săi

(Matei 25, 14-30), la fel și noi hristoforii voluntari, ne-am străduit în cei 5 ani

încheiați, să înmulțim corect și stransparent, darurile primite pentru slujirea

semenilor nevoiași.

• „În următorii ani, ne-am propus ca obiectiv principal construirea „Centrului Social

Multifuncțional Sf. Hristofor”, pentru nevoile imediate ale beneficiarilor ei.





 26 MAI 2020 - CONFERINȚA 

„CHEMAREA LA BINE”.

Conferința este o inițiativă a „Asociației

pentru Copii și Bătrâni - Sfântul

Hristofor”, organizată în parteneriat cu

ASCOR (București) și reprezintă un

prilej de a marca aniversarea celor # 5

ANI, respectiv 30 de ani de activitate

neîntreruptă.



14 IUNIE 2020 

CAMPANIA „AJUTĂ LA NEVOIE” 

Asociația pentru copii și bătrâni Sf.

Hristofor împreuna cu ASCOR București și

„Asociația Așezământul Studențesc –

Sfântul Apostol Andrei”, a organizat o

colectă ”Ajută la Nevoie” pentru a sprijini

mai multe familii nevoiașe din Bucuresti și

Ilfov, rămase fără venituri după perioada

de izolare.

Haideți să aducem o rază de lumina celor

care au scapat de boală, dar se lovesc de

sărăcie!



12 IULIE 2020 - EVENIMENTUL 

CULTURAL - ANIVERSAR.

• „Asociația pentru copii și bătrâni - Sfântul Hristofor” a împlinit 5 ani de

activitate social-filantropică.

• Cu acest prilej asociația noastră în data de 4 iulie 2020, a organizat un

eveniment cultural-aniversar. Toți cei prezenți la acest eveniment au participat,

mai întâi la slujba de TeDeum, oficiată la Biserica Sfântul Apostol Andrei din

cartierul Bucureștean - Militari.

• Au fost aduse rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binecuvântarea

Lui, pentru Harul revărsat și pentru toți acești ani care au fost cu spor, care s-

au împlinit prin ajutorarea oamenilor nevoiași, scopul fundamental al

asociației.

• De asemenea, a fost organizată și o festivitate de premiere pentru cei care s-

au implicat la activități și în promovarea lor în cei 5 ani de activitate încheiați,

pentru sponsorii și colaboratorii asociației. Din programul evenimentului nu au

lipsit și momentele artistice susținute de tânărul Alexandru M. Mergem mai

departe, împreună cu voi, dragii noștri, pe calea faptelor bune, cu multă

bucurie și cu aceeași dragoste de Hristos.



 12 IULIE - Evenimentul cultural - aniversar. 





 REPORTAJ Voluntarii Sfântului 

Hristofor - o poveste despre 

binefacere, reportaj realizat de Irina 

Chiriac de la Radio Trinitas.

”Au trecut deja 5 ani de când voluntarii

Asociației Sfântul Hristofor le poartă de grijă

celor aflați în nevoi. În 2015, tinerii membri

ai „Asociației pentru copii și bătrâni Sfântul

Hristofor” începeau primele campanii

umanitare dedicate copiilor și vârstnicilor

instituționalizați în centre. În acest timp

1500 de oameni au primit ajutorul lor. Au

sărbătorit primii cinci ani de fapte bune

mulțumind celor care le sunt alături și îi

ajută să ajute. A fost oficiată o slujbă de

TeDeum, s-au oferit diplome de onoare, a

fost o zi de bucurie pentru foști și actuali

membri ai asociației.”



 18 IULIE 2020 - CAMPANIA UMANITARĂ 

„AJUTĂ LA NEVOIE”.

• Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și mijlocirea Maicii Domnului și a Sfântului

Mucenic Hristofor, „Asociația pentru copii și bătrâni - Sfântul Hristofor” a reușit

să ducă la bun sfârșit organizarea primei campanii umanitare „Ajută la nevoie”

pentru nevoiașii din București și Ilfov.

• Împreună cu prietenii noștri de la ASCOR București și Asociația Așezământul

Studențesc Sfântul Apstol Andrei, cărora le mulțumim pe această cale, am

organizat această campanie de tranzit, care va avea loc de câte ori va fi nevoie

de ajutor pentru nevoiașii noștri din București și Ilfov, nu doar de Paști și

Crăciun.

• Donațiile materiale și financiare au fost colectate între 14 iunie – 8 iulie 2020,

fiind ajutate concret 50 de suflete, beneficiind cu sprijinul vostru milostiv de

aceste ajutoare. Voluntarii hristofori au ales de această dată să depună eforturi

suplimentare, sunând pe fiecare beneficiar în parte și întrebând ce nevoi au,

pregătindu-le astfel pachete personalizate. Apoi, pachetele au fost distribuite de

voluntarii noștri, direct la casele lor, ajutându-i exact în condițiile respectate și

comunicate de autoritățile de stat pentru prevenirea și răspândirea virusului

Covid-19. La această acțiune a fost cheltuită suma de 1.738, 25 lei, pe produse

alimentare perisabile și neperisabile, plus produse igienico-sanitare.



 18 IULIE - CAMPANIA UMANITARĂ ”AJUTĂ LA NEVOIE!”



 14 AUGUST 2020 - PELERINAJ LA  MOAȘTELE 

”SFÂNTULUI M. HRISTOFOR, DIN  POIANA  BRAȘOV. 

• Impresii ale voluntarilor:

„Anul acesta am avut deosebita bucurie să particip la prima ieșire a hristoforilor, ocazie

unică și minunată de a-i întalni pe ceilalti membri activi ai asociației. Iesirea a început cu

binecuvantarea Maicii Domnului de la Ghighiu, iar drumul până la moaștele Sfântului Ocrotitor

și înapoi spre Bucurșsti a fost presărat cu: rugăciune, socializare, cunoaștere, voie bună și

cântece patriotice. Îmi doresc ca toate momentele frumoase din cadrul acestei ieșiri să rămană

ca început bun, care ne va spori credința, dragostea, puterea și dăruirea pe care fiecare dintre

noi le aducem în această asociație”. (ANCA P, voluntar.)

„Am participat pentru prima dată la o ieșire cu asociația ”Sf. Hristofor” pe Valea Prahovei, prilej

cu care am vizitat Mănăstirea Ghighiu, Mănăstirea Sinaia, prima școală românească și

Mănăstirea ”Sfântul Ioan Botezătorul”. Am avut ocazia să mă rog cu ardoare la Icoana

făcătoare de minuni a Maicii Domnului și pruncului Iisus Hristos de la Ghighiu, pentru găsirea

drumului în viață și luminarea gândurilor. M-am simțit pătruns de curaj și forță interioară atunci

când m-am rugat la Moaștele Sfântului Hristofor din Poiana Brașov, mulțumindu-i pentru șansa

pe care mi-a oferit-o de a mă implica în ajutorarea semenilor aflați la nevoie. Totodata am

cunoscut oameni extraordinari în acest pelerinaj, persoane implicate, modeste, cu credință în

Dumnezeu, și cu care împart aceleași idealuri. Îmi doresc din tot sufletul să repet această

experiență și să putem avea ocazia să vizităm și alte locașe de cult din România.” (RADU B,

voluntar)



 14 August – pelerinaj la moaștele Sf. M. Hristofor, Poiana Brașov. 



17 SEPTEMBRI 2020 - CAMPANIA UMANITARĂ 

„AJUTĂ LA NEVOIE”, EDIȚIA A II-A.

• „Asociația pentru copii și bătrâni –

Sfântul Hristofor” și ASCOR București a

organizat o a doua colectă ”Ajută la

Nevoie” pentru a sprijini din nou mai

multe familii nevoiașe din Bucuresti și

Ilfov, care au venituri reduse.

• În cadrul acestei campanii s-a pus

accentul pe rechizitele școlare pentru

copiii beneficiarilor noștri.

• Împreună cu prietenii noștri de la

ASCOR București, cărora le mulțumim

din suflet pentru suportul oferit în

promovarea campaniei și dispunere de

spațiu pentru centralizare donații, am

reușit să organizăm cu succes această

campanie pentru persoanele nevoiașe

aflate în evidența asociației.



 17 Septembrie – Pregătirea pachetelor pentru campania umanitară

”Ajută la nevoie!”



25 SEPTEMBRIE 2020 

DRUMEȚIE LA SINAIA.

• Impresiile voluntarilor:

„Iesirea pe urmele istoriei regale la Sinaia, stațiunea regală, datorită

personalitaților de sorginte regală de a caror nume se leagă obiectivele pe care

le-am vizitat: Stâncile Franz Joseph și Cabana Stana Regală. În apropiere se

află și cele două castele: Peleș și Pelișor. Dacă cândva aici își petreceau câteva

clipe de liniște capetele încoronate, și noi ne-am bucurat de liniștea locurilor, de

peisajele mirifice, de aerul curat de munte dar și de schitul ”Sf. Ana”, unde ne-

am rugat câteva clipe împreuna. Bineînteles cântarile tradiționale au reprezentat

un bonus în starea noastră de bine. Multumim Sfantului Hristofor pentru că ne-

am întors cu bine și sănătoși, puși din nou cu mai multă motivație pe lucrarea

faptelor bune!” (IOZEFINA T, voluntar)

„Odată ajunsi la gară, pe traseu către Poiana Stănii Regale, natura ne-a făcut

să ne simțim în comuniune, fiind înconjurați de brazii groși și de izvorul ce

chlinchet curgea la vale. Această imagine pitorească a fost completată de

urmatorul punct de traseu: ``Stâncile Franz Joseph, de unde am putut vedea

panorama asupra Vaii Prahovei. Cum sufletul s-a liniștit, a urmat momentul

cănd și mintea s-a ridicat la cer pentru un scurt moment în care am poposit la

Schitul ”Sf. Ana”. A fost o zi dedicată nouă voluntarilor din asociație.”

(CRISTINA M, voluntar)



25 S

 25 Septembrie – Drumeție la Sinaia

Stâncile Franz Joseph 



 18 OCTOMBRIE 2020 - PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA 

„SFÂNTUL IOAN RUSUL” DIN JUDEȚUL GIURGIU ȘI 

MĂNĂSTIREA COMANA. 

• Scopul acestui pelerinaj a fost un prilej de bucurie duhovnicească, întărire în

credință și îmbogățire spiritual-duhovnicească, dar și culturală.

• Impresiile voluntarilor

„Alături de prietenii hristofori, duminică am petrecut clipe minunate. Am participat

la slujbă la Mănăstirea Sf. Ioan Rusul din Județul Giurgiu, unde a fost deosebit de

frumos, iar Părintele Stareț ne-a primit cu dragoste. Apoi am fost la Mănăstirea

Comana, unde ne-am simtit bine împreună vizitând muzeul mănăstirii alături de

Părintele Ghelasie. Maica Domnului și Sf. Hristofor ne-au însoțit în călătorie și ne-

au purtat de grijă!". (GABRIELA C, voluntar)

„Ieșirea cu Asociația și vizita la cele două mănăstiri ne-a adus mai aproape unii

de ceilalți și am reușit să schimbăm impresii și gânduri între noi. Am reușit să ne

rugăm împreună și să facem lucruri frumoase." (VASILE T, voluntar)







 10 – 12 DECEMBRIE 2020: ACȚIUNE SOCIALĂ

"SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, CULORI ALE BUCURIEI NOASTRE!” 

Perioada 6 - 13 decembrie, ediția a V-a.

 10 decembrie 2020 - Cu pași voioși și plini de nădejde, ne-am îndreptat spre

magazine pentru a cumpăra fructe, dulciuri, sucuri naturale, produse de igienă

corporală și calendare creștine pentru anul 2021, destinat copiilor și bătrânilor

instituționalizați aflați în evidența DGASPC, Sector 3 București.

Pe fundalul colindelor, voluntarii au pregătit pachetele cu mult drag.

 11 decembrie 2020 - Voluntarii au distribuit darurile la Centrele de Plasament

"Pinocchio", "Pistruiatul" și Complexul de Servicii ”Casa Noastră”.

De asemenea, la Centrul de Plasament "Pistruiatul", am avut ocazia să-i vedem

pe copii și să cântăm împreună câteva colinde de Crăciun.

 12 decembrie 2020 - Voluntarii au dus darurile la casa bătrâneilor - Centrul de

Bătrâni- ”Sf. Ana”.

 Am bucurat cu daruri de Crăciun, 36 de copii și 28 de bătrâni nevoiași.

 Valoarea totală a cheltuielilor: 1.976,31 lei.





 13 DECEMBRIE 2020: CONCERTUL  DE COLINDE LA 

BISERICA ”SFÂNTA ECATERINA”. 

Cu ocazia întâlnirii lunare, voluntarii hristofori au participat cu mare bucurie la Sf.

Liturghie, îmbrăcați tradițional, la Biserica Sf. Ecaterina, din Sector 4 București.

După Sf. Liturghie, voluntarii au colindat cu multă dragoste Parohia Sf. Ecaterina,

vestind Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Voluntarii au primit daruri din partea

Asociației.

• Impresiile voluntarilor:

- "Deosebit! Am văzut azi mulți hristofori fericiți și împliniți! M-am bucurat din suflet

că am fost mulți la colinde și la această minunată ieșire care ne-a ajutat să ne

cunoaștem mult mai bine." Marius (voluntar).

- "Ce voci de aur!! Facem cor profesionist! A fost frumos si ne-am bucurat de un

timp plăcut împreună!" Gabriel (voluntar).

-"Eu am primit mai multă bucurie în suflet, decat mă așteptam sau aș fi oferit.

În plus, doream mult să depășesc o oarecare timiditate, fiindcă în timpul facultății,

nu îndrăzneam să cânt în strană la Biserica Sf. Ecaterina, iar acum mi s-a oferit

această ocazie minunată! Multumesc mult!" Simona (voluntar).



CONCERTUL DE COLINDE

LA BISERICA SFÂNTA ECATERINA.





18 DECEMBRIE 2020:  PREGĂTIREA  PACHETELOR 

PENTRU  NEVOIAȘI.

Campania umanitară „Împarte tuturor” s-a încheiat cu bine.

• Impactul la această acțiune a fost unul de neașteptat, în contextul în care unii

dintre noi am avut poate tendința de a nu mai face binele ușor ca de obicei,

din cauza crizei social-medicale actuale prin care traversăm. Am reușit

datorită vouă, să facem pachete bogate celor 57 de persoane nevoiașe din

București și Ilfov.

• Uniți, am împărțit daruri acum de sărbători, în valoare de 4.122,13 lei.

Beneficiarii noștri au primit daruri constând în produse neperisabile (mălai,

orez, zahăr, paste, ulei, cozonaci), produse perisabile (cașcaval, smântână,

carne), dulciuri, fructe, suc și produse igienico-sanitare (săpun, pastă de dinți,

șampon, deodorant).



 Impresiile voluntarilor:

- "A fost o seară frumoasă, simt ca ne-am implicat cu drag și m-a bucurat să ne

simțim ca o familie!" (GABRIEL, voluntar)

- "A fost o seară, cu adevărat binecuvântată! În comuniune, o adevărată agapă!

Cadourile au fost neașteptate, iar Sf. Hristofor a călătorit cu mine." (SIMONA,

voluntar)

- "A fost foarte frumos să fim din nou împreună. M-am simțit parcă am fi fost în seara

de Crăciun, într-o atmosferă relaxată și caldă. Vă mulțumesc pentru tot, dar mai ales

pentru bucuria împărtășită împreună! Toate au iesit minunat!" (OANA, voluntar)

- ”A fost drăguț, să vă revăd din nou, mi-a plăcut căldura cu care a-ți lucrat, și

bucuria voastră de pe chip și sper ca pe viitor sa avem mai multe evenimente!

(ANDREI, voluntar)



 18 Decembrie – pregătirea pachetelor pentru nevoiași.



Beneficiarii asociației noastre



 REZULTATE 2020:

• Cheltuieli beneficiari: 34.343 lei

• Beneficiari ajutați: 434 nevoiași

• Voluntari implicați: 20 hristofori

• Voluntarul anului 2020: Ioana Albișoru



POARTĂ DE GRIJĂ CELOR CARE AU NEVOIE!

Vă mulțumim din suflet pentru susținere!


