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RAPORT DE ACTIVITATE 2020 

 

 

Fundaţia Filantropia Timişoara 

 

Fundaţia Filantropia Timişoara, înfiinţată în ianuarie 2006, având 

unic fondator Arhiepiscopia Timișoarei, este o fundaţie creștină de 

dezvoltare comunitară, de caritate, non-guvernamentală fără scopuri 

politice şi nediscriminatorie confesional, care implementează programe 

sociale, filantropice, culturale, educaţionale şi civice.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

1. Valorificarea spiritualităţii creştine prin servicii sociale calitative, oferite 

pe principiul ecumenismului şi ţinând cont de criterii nondiscriminative; 

2. Furnizare de servicii specializate de asistenţă socială primară, consiliere 

psihologică, consiliere religioasă/spirituală, consiliere vocațională şi servicii 

de reintegrare socială pentru: familie, copii, tineri, vârstnici, persoane şi 

grupuri aflate în situaţii de risc, persoane şi grupuri defavorizate şi/sau 

marginalizate. 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

Donaţii, sponsorizări, 

Campania 2%: 

1.451.514,70 lei 

 

Surse de venit în 2020 

Finanțări publice: 

22.800 lei 

Principalele categorii 

de cheltuieli în 2020: 

Proiecte social-

filantropice: 274.466,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lei 

Costuri personal:  

776.579 lei 

Administrare şi 

întreţinere: 338.375 lei 

Obiectivele fundației sunt: 

 



  

 

 

 

 

Centrul de Informare, Sprijin și Consiliere pentru Persoanele aflate ȋn 

Dificultate este un serviciu social aflat în subordinea Fundației Filantropia 

Timișoara, înființat în anul 2012. Scopul serviciului este de a sprijini 

persoanele aflate în dificultate sau cu risc de excluziune socială în procesul 

de integare/reintegrare socială, reintegrare socio-profesională sau în 

vederea prevenirii și/sau limitării unor situații de dificultate care pot duce 

la marginalizare sau excluziune socială. 

Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor se poate transpune in 

luarea in evidenta a unui numar de 19 familii cu unul sau mai multi copii 

minori (mame singure, persoane cu venituri reduse, persoane afectate de 

boli care le influenteaza viața profesională, familii cu mai mult de 3 copii). 

Pentru acestia s-au organizat ședinte de consiliere în vederea depășirii 

situațiilor problematice cu care se confruntă și li s-au acordat pachete de 

alimente neperisabile și produse de igienă personală. 

De asemenea, un numar de aproximativ 50 familii au primit ajutoare 

materiale (haine, încălțăminte, pampers, jucarii,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii sociale licenţiate 

 



  

 

 

 

 

 

Prin acest proiect, ne-am dorit să sprijinim pacienţii cu SM şi familiile 

acestora, în viaţa de zi cu zi,  să îi sprijinim să îşi menţină starea de 

mobilitate şi funcţionalitate zilnică, prin sedinte de pictura, lucru manual si 

iesiri in aer liber pentru activitati sportive. De asemenea, ne propunem sa 

aducem in atentia comunitatii timisorene aceasta boala, cu simptomele ei 

"derutante", care însă nu ar trebui ingorate, pentru că și în cazul SM, cu 

cât e diagnosticată mai timpuriu, cu atât tratamentul de încetinire a 

evoluției bolii este mai eficient. 

Obiectivul general al proiectului este oferirea de suport complementar 

tratamentului medicamentos, pentru menținerea funcționării zilnice și a 

calității vieții persoanelor diagnosticate cu Scleroză Multiplă din județul 

Timiș. Proiect cofinanțat Consiliul Județean Timiș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE 2020 

 
1. Culoare și mișcare pentru persoane cu scleroză multiplă 

 



  

 

 

 

Biserica de lemn din Căpăt ce poartă hramul "Adormirea Maicii Domnului" 

(comuna Racovița, jud. Timiș, clasată pe lista monumentelor istorice TM-II-

m-A-06194) este una dintre cele mai valoroase biserici de lemn ale 

Banatului, aflată într-o stare precară de conservare. În anul 2018 s-au 

început studiile multidisciplinare în vederea realizării proiectului de 

restaurare. Studiul istoric a scos la iveală incertitudini cu privire la anul 

ridicării bisericii, fiind mai multe ipoteze în privința acestuia. De asemenea 

etapele prin care biserica a trecut sunt incerte, de exemplu anul mutării 

acesteia, anul construirii turnului, bolții, etc. 

Prin proiectul desfasurat in perioada 10.08 – 24.08.2020 s-a urmarit 

realizarea studiului dendrocronologic în vederea restaurarii  bisericii de 

lemn monument istoric "Adormirea Maicii Domnului"  de la Căpăt, com. 

Racovița, jud. Timiș. 

Analiza dendrocronologică a bisericii de lemn de la Căpăt identifică trei 

momente distincte în istoria bisericii. Anul 1674 este indicat ca fiind anul 

unei etape de construcție care include probe extrase din corpul bisericii, cu 

valori statistice semnificative și interdatare vizuală bună. De asemenea 

interdatarea indică și un eveniment situat după 1753, moment în care au 

fost înlocuite cel puțin două din tălpile bisericii. În ceea ce privește a treia 

perioadă, cu ultimul an situat la 1645, provenineța probelor și valorile 

statistice slabe nu validează această datare. Proiect cofinantat Consiliul 

Judetean Timis 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Studierea Bisericii de lemn monument istoric din Capat – Atelier 

multidisciplinar online pentru realizarea studiului dentrocronologic 

 



  

 

 

 

 

 

Inițiat în 2019, cu sprijinul companiei Profi, a oferit peste 300 de consultații 

gratuite pentru vârstnicii cu boli cronice, din zona orașului Făget. Pentru că 

la cabinetul din Făget s-au prezentat foarte mulți pacienți din satele 

înconjurătoare, unii și de la 20 km, ne-am decis  să continuăm și în 2020, 

în zonă,  cu sprijinul United Way România. Acest proiect se remarca printr-

un parteneriat  excepțional, care face posibilă oferirea gratuită a 

consultațiilor medicale, pentru pacienți vârstnici cu boli cronice, aflați la 

distanță semnificativă de servicii medicale specializate. Echipamentele cu 

care se realizeaza aceste consultații au fost achiziționate cu sprijinul Profi 

România, costurile operaționale sunt acoperite prin finanțarea United Way 

România, autoritățile locale împreună cu bisericile din localitatile unde se 

implementeaza proiectul sprijină cu spațiul de consultații și cu programarea 

pacienților, iar Centrul Medical Profilaxis  oferă expertiza medicală a 

medicilor specialiști. 

În cursul anului 2020 s-a ajuns cu serviciile de telemedicină în estul 

județului Timiș, în zona de dealuri, cu sate izolate. Prima localitate unde s-

au oferit consultații gratuite a fost Margina, la 80 km de Timișoara, însă la 

scurt timp, în luna martie, datorită pandemiei de COVID19, s-au întrerupt 

activitățile pe acest proiect, timp de 3 luni, în luna iunie reluându-se 

consultațiile,  în comuna Margina, apoi în Curtea și Coșava. Până în acest 

moment peste 150 de pacienți vârstinici au beneficiat de consultații 

medicale prin sistemul de Telemedicină, urmând ca până la finele anului să 

ajungă la peste 300 de beneficiari. 

 

 

 

 

 

 

Proiecte socio-medicale 

 

Proiectul “Sănătate la un clik distanță” 



  

 

 

 

 

 

În cadrul finanțîrilor acordate de Fundatia Orange în anul 2020 se 

regăsește și proiectul propus de Fundația Filantropia Timișoara – Centrul 

Solidaritatea TM-SM. Acest proiect se realizează în parteneriat cu Asociația 

de Scleroză Multiplă din România. Printre obiectivele principale ale 

proiectului se regăsește și realizarea unei anchete psiho-sociale, prin care 

să cunoaștem nevoile actuale, problemele și dificultățile cu care se 

confruntă în 2020, în România, persoanele diagnosticate cu scleroză 

multiplă, precum și familiile acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect Centrul Solidaritatea  

 



  

 

 

 

 

 

 

A fost deschisă in anul 2004, este situată în localitatea Topolovăţul Mare 

judetul Timis, are ca beneficiari 5 copii şi este coordonată de  asistenţii 

maternali Alin şi Liliana Curic, care dovedesc o grijă deosebită faţă de 

valorile familiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de copii Sf. Anastasia  

 



  

 

 

 

 

 

 

1. Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor”  finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 

2014-2021/ Operator Program: FRDS/ APEL: Apelul nr. 4 

“DEZVOLTARE LOCALĂ” 

 

Titlul proiectului : Centre comunitare integrate - program strategic de 

creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-

educaționale de calitate. 

Scop: Creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin 

dezvoltarea și implementarea unui program holistic integrat de 

evaluare a nevoilor și furnizare a serviciilor socio-medico-educaționale 

la nivelul comunităților rurale marginalizate din județele Bihor și 

Timiș, în vederea asigurării accesului populației defavorizate la 

servicii de calitate, adaptate nevoilor identificate. 

 

Valoarea proiectului este 11.917.666,82 lei. Proiect aprobat 

Promotorul proiectului este Institutul National de Sănătate Publică. 

Partenerii în proiect sunt: Asociația Română pentru Promovarea 

Sănătații, Asociația Filantropia Ortodoxă Oradea, DGASPC Bihor și 

DGASPC Timiș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cereri de finantare 2020 

 



  

 

 

 

2. Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor 

cu părinți plecați la muncă în străinătate – POCU/ Axa 

prioritară nr. 6 - Educație și competențe 

 

La plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei la muncă în 

străinătate, familia trece printr-o perioadă de criză. Cei mai afectați 

sunt copiii, care devin mai vulnerabili emoțional, nu mai sunt 

interesați de școală, se confruntă cu dificultăți în realizarea temelor și 

înțelegerea materiei școlare, au probleme de comunicare cu 

aparținătorii/părinții și posibilități reduse de petrecere a timpului 

liber într-o manieră utilă. 

Copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate 

reprezintă un grup vulnerabil. Aceștia prezintă risc educațional, prin 

prisma faptului că, în lipsa unuia sau a ambilor părinți, nu au 

îndrumarea necesară pentru efectuarea temelor și în multe situații, 

sunt implicați în rezolvarea unor treburi casnice. 

Mai mult decât atât, lipsa părinților sau a reprezentanților legali 

determină limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate și 

educaționale sau la beneficii sociale. 

Valoare buget – 290856 euro. Proiect aflat in evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

3. Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020/Axa 

prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității/Măsura 8 – Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, 

inclusiv prin calificarea și recalificarea forței de muncă 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de 

ocupare a 455 persoane aflate în risc de saracie sau excluziune 

socială, prin asigurarea accesului acestora la servicii integrate de 

informare, consiliere și orientare profesională, la formare profesională 

în meserii cerute pe piața muncii și la activități de mediere a muncii, 

respectiv de consultanță și asistență concretă pentru inițierea de 

afaceri. Beneficiile pe termen lung ale proiectului vizează cresterea 

calitatii vietii pentru acestia, dezvoltarea resurselor umane cu 

dificultăți de integrare pe piața muncii prin integrarea/ reintegrarea 

lor durabilă, menținerea pe piața muncii prin creșterea capacității de 

angajare prin cursuri de calificare și integrare socio-profesională, 

precum și promovarea culturii antreprenoriale, consiliere pentru 

dezvoltare personală și profesională și promovarea unei atitudini 

pozitive față de formarea profesională continuă. 

              Valoare proiect - 771.739,7 euro. Proiectul este selectat pentru 

finanțare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Fundația Orange 

Profilaxis 

Ahiepiscopia Timișoarei 

Profi 

Logitrade 

Tipografia Partos 

Camera Notarilor Publici 

DR Software 

Fundația Preot Ioan Olariu 

United Way 

Aquatim 

Carla Gerogiu 

Asociația un copil pentru copii 

Edil Roma 

Radu Burescu 

Rebrisoreana 

Motorkraft Tek 

Topală Rita 

Agronicula 

Parohia Ortodoxă Iosefin 

Parohia Ortodoxă Zona Steaua 

Lucia Anucuta 

 

Sponsori 


