
Fundația Filantropia Timișoara 

 

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. Obiective  

1.1 Valorificarea spiritualităţii creştine prin servicii sociale calitative, oferite pe principiul 

ecumenismului şi ţinând cont de criterii nondiscriminative; 

1.2 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. 

 

SURSE DE VENIT 2019 SUMA 

DONAŢII, SPONSORIZĂRI, CAMPANIA 2%   460 517 lei 

FINANȚĂRI EXTERNE   164 444 lei 

FINANȚĂRI PUBLICE   70 539 lei 

FONDURI PROPRII  1 035 690 lei 

 

 

CATEGORII DE CHELTUIELI  2019 SUMA 

ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE 
622 412 lei 

COSTURI PERSONAL 531 065 lei 

AJUTOARE FINANCIARE ACORDATE 725 922 lei 

AJUTOARE MATERIALE ACORDATE 174 235 lei 

PROIECTE SOCIAL FILANTROPICE 92 567 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Servicii sociale licențiate în cadrul Fundației Filantropia 

 

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, care în 

prezent funcționează confrom Standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate 

persoanelor adulte prevăzute în Ordinul nr. 2126/2014, primind 

licența de funcționare conform reglementărilor legale în vigoare în 

data de 22.11.2016.  

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. 

 

 

 

Principalele servicii sociale acordate  

Servicii de evaluare şi informare privind drepturile sociale 

Prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea 
riscului de excluziune socială 

Măsuri de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei / 
reinserţiei familiale 

Consiliere psihologică 

Consiliere socio-profesională 

Consiliere spirituală/religioasă 

  

Categorii de beneficiari 

Familii monoparentale 

Familii cu risc de dezintegrare 

Familii cu mai mult de doi copii ṣi cu venituri mici  

Persoane, familii cu venituri reduse 

Persoane și/sau familii cu condiții de locuit precare 

Persoane cu risc de izolare socială (vârstnici, persoane afectate afectate de boli 

care le influenţează viaţa socială şi profesională, persoane cu dizabilități, etc.) 

 

Capacitate: 15 beneficiari/lună 

Echipa: asistent social, psiholog, economist și voluntari (preot, 
persoane specializate în domeniul asistenței sociale) 



Serviciul de asistență în comunitate pentru pacienți cu 

scleroză multiplă 

 

Fundația Filantropia Timișoara în parteneriat cu sectorul 

social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Timișoara a 

inaugurat in data de 23.01.2019 serviciul de asistenţă în 

comunitate pentru pacienţii cu scleroză multiplă. 

 

Noul serviciu social este situat în Timișoara, strada Iuliu 

Maniu nr.40 și se adresează comunității persoanelor ce 

suferă de scleroză multiplă. Nu există un tratament curativ 

al bolii, dar mijloacele terapeutice actuale ameliorează 

vizibil simptomatologia. Fundaţia Filantropia Timişoara 

pune la dispoziţie o echipa formata din psiholog, asistent 

social, kinetoterapeut, medic psihiatru…etc. 

 

S-a împlinit aproape un an de la momentul deschiderii, 

timp în care ca s-a format o comunitate a beneficiarilor 

care vin frecvent la acest sediu, cel puţin de trei ori pe 

săptămână. Sunt înscrişi 28 de beneficiari, nu sunt toţi 

deplasabili, dar cei care au o condiţie de sănătate mai 

bună, vin constant la centru pentru sedinţe de 

kinetoterapie, terapie de grup, seri de film şi întâlniri de 

art-terapie (pictură, desen), întâlniri tematice şi consiliere 

individuală. În perioada aceasta persoanele cu scleroză 

multiplă au beneficiat de 150 de şedinţe de kinetoterapie. 

Întalnirile de grup sunt săptămânale, o săptămână grup de 

suport şi o săptămână art-terapie. 

În anul 2019 Fundaţia Filantropia Timişoara a achiziţionat 

cu ajutorul Fundaţiei Renovabis din Germania, un 

autoturism care a fost adaptat pentru transportul 

persoanelor cu dizabilităţi. Cu ajutorul acestei maşini, 

pacienții sunt transportați de acasă la centru și înapoi.  

În perioada 20-22 iunie, psihologul centrului a participat 

alături de o echipă de specialişti din ţară, susţinuţi de 

echipa de la Oradea, la conferinţa anuală Rims care s-a 

desfăşurat la Ljublijana.  

 

 



PARTENERIAT CU LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFÎNTUL ANTIM 

IVIREANUL 

Locul unde sufletele cresc mari! 

Liceul Teologic Ortodox "Sfântul Antim Ivireanul" își propune să crească generații 

viitoare de tineri cu o educație temeinică, fundamentată pe valori creștin 

ortodoxe, puternici și dornici să înfăptuiască binele în propria familie, la locul de 

muncă și în comunitate. 

Este o școală de stat-autorizată conform OMEN 4228/03.08.2018 ce funcționează 

cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioan Selejan, arhiepiscop al Timișoarei și 

Mitropolit al Banatului şi a Preasfințitului Paisie Lugojanul, episcop vicar al 

arhiepiscopiei Timişoarei. Programele de studiu sunt în conformitate cu 

curriculumul național corespunzător următoarelor niveluri de învățământ: primar, 

gimnazial, liceal. 

Elevii școlii participă, în plus față cursurile curriculumului național, la activitățile 

asigurate după-amiaza in parteneriat cu Fundația Filantropia Timişoara , în care 

își pregătesc temele, învață să își dezvolte simțurile artistice, se joacă și 

exersează, relaționează și regăsesc farmecul simplu și curat al copilăriei 

adevărate. 

Ceea ce aduce nou școala noastră este faptul că profesorii, cu o formare 

profesională temeinică, manifestă o chemare creștin ortodoxă, ce orientează 

elevul spre valorile bisericii noastre la toate materiile de studiu. În acest fel, 

profesorii devin modele pentru elevii noștri, valorificând tradiția bisericii 

ortodoxe, manifestă deschidere spre utilizarea metodelor de predare și evaluare 

activ-participative, menite să sprijine procesul educațional. Preocuparea noastră, 

vizează în primul rând formarea caracterului moral al elevului prin calitatea înaltă 

a educației și a procesului de predare-învățare focusat pe elev și diferențiat în 

funcție de aptitudinile și talentele fiecăruia. Idealul nostru educațional este de a 

forma omul de mâine responsabil, altruist, curajos, un reper moral al oricărei 

comunități, având bucuria de-a dărui ceea ce la rândul lui a primit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitate: 112 beneficiari/lună programul de after scool 

                      180 copii /luna au servit zilnic masa  

Echipa: 8 cadre didactice, 1 bucătar, 2 ajutoare de bucătar, 2 
îngrijitoare, 1 asistentă, 1 psiholog, 1 adiministrator, 1 contabil 



 

3. Proiectele anului 2019 

 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ SOCARENET  

– TIMIȘOARA 2019 

Conferința internațională SoCareNet este un eveniment 

organizat anual începând din anul 1999, gazdă fiind pe 

rând o organizație membră din cadrul rețelei europene 

SoCareNet.  

La Timișoara, evenimentul a debutat miercuri 25 

septembrie în sala festivă a Centrului Eparhial, gazdă 

fiind Inaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan. Pe lângă 

persoane din zona de conducere a organizației, au 

participat membrii delegați din 11 țări, alături de alți 

invitați din mediul financiar, al serviciilor sociale și toți 

membrii din cadrul Federației Filantropia. 

 

Tema propusă pentru anul 2019 a fost  – Planificarea 

financiară – Dezvoltarea serviciilor sociale in Europa – și a 

reprezentat categoric o preocupare și o responsabilitate a 

tuturor instituțiilor furnizoare de servicii sociale și 

medicale, prezente. 

 

Conferința a continuat in zilele de 26 și 27 septembrie la 

BCU a Universității de Vest unde s-au  prezentat materiale 

relevante pentru tema propusă. De asemenea s-au 

organizat workshop-uri la sediul serviciilor pe care le 

oferă Fundația Filantropia, cât și partenerii acesteia.  

 

Timișoara a devenit astfel pentru 2 zile un loc important 

pentru cultura de specialitate a furnizorilor de servicii 

sociale, medicale fundamentate pe valori creștine. 

 

 

 

 

 

 



 

ATELIER DE TENCUIELI DE PĂMÂNT ŞI PAVAJE DE PIATRĂ – CRIVINA 

 Prin acest proiect s-a dorit realizarea unui atelier de tencuieli tradiționale 

de pământ și a unui atelier de realizare a unui pavaj tradițional de piatră în 

jurul bisericii, în cadrul proiectului interdisciplinar de restaurare a bisericii 

de lemn „Sfânta Parascheva” din Crivina de Sus județul Timiș, parte din 

proiectul mai amplu “Biserici Înlemnite din Banat”. 

Aceste ateliere conduse de specialiști în arhitectura de pământ și de 

meșteri locali din zona respectivă au fost destinate în primul rând 

studenților de la Facultatea de Arhitectură din Timișoara și tinerilor 

interesați din Zona Făgetului, dar a fost deschis și a putut participa oricine 

interesat să ia contact cu tehnica tradițională a tencuielilor de pământ și a 

pavajelor de piatră.  

  

PE UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI... – SĂLCIUA NOUĂ  

Prin acest proiect s-a dorit oferirea studenților de la Facultatea de Arte și Design a 

Universității de Vest din Timișoara, ocazia de a experimenta tehnici noi de creație 

(pentru ei) pentru a surprinde și reflectă realitatea satului românesc autentic, 

având ca inspirație satul Sălciua Nouă.  

Cea de-a doua ediție a Taberei de Creație ArtCamp Sălciua Nouă a găzduit anul 

acesta 10 tineri artiști, studenți ai Facultății de Arte și Design –UVT. 

 

TABĂRA DE CREAȚIE SĂ CREȘTEM PRIN ARTĂ ȘI CULTURĂ 

– GLADNA MONTANĂ –  

Tabăra s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile în perioada 

01.07 – 05.07.2019 pentru un grup de 24 de copii și 4 

însoțitori de la Centrul de zi „Patriarh Miron Cristea” din 

Făget. În cadrul taberei de creație „Să creștem prin artă 

și cultură” s-a facilitat accesul la cultură și artă. Pe 

parcursul derulării proiectului, s-a urmărit ca prin 

activitățile derulate, pe de o parte să se dezvolte 

abilitățile artisitice, creativitatea și dezvoltarea 

personală a copiilor participanți, iar pe de altă parte să 

se faciliteze accesul la cunoașterea și înțelegerea  

diferitelor forme de artă.  



Principalele categorii de activități au fost: dialoguri educative cu 

tematică diferită: pictură, literatură, muzică; ateliere de dezvoltare 

personală și descoperire abilități artistice; activități recreative și 

sportive.  

  

PROIECTUL SĂNĂTATE LA UN CLIK DISTANȚĂ 

Proiectul SĂNĂTATE LA UN CLIK DISTANȚĂ, implementat de Fundația 

Filantropia Timișoara, în parteneriat cu Fundația de Ajutor Medical 

Profilaxis, a fost posibil datorită finanțării acordate de Profi Romania SRL, 

Federației Filantropia în sumă de 179.825 lei. 

Obiectivul general al proiectului este crearea unei rețele naționale de 

servicii medicale de specialitate oferite prin telemedicină, pentru pacienți 

aflați îndeosebi în zona rurală, la distanță semnificativă față de servicii 

medicale specializate, sau pentru pacienți nedeplasabili.  Sistemul 

presupune funcționarea unei stații fixe, (în cazul de față în Timişoara), 

unde medicii specialiști recepționează consultația/investigația (pe un 

desktop), putând realiza toate măsurătorile specifice, comunicând și 

vizualizând pacientul aflat la distanță, cu ajutorul unui web cam. Stația 

periferică/mobilă, unde se află pacientul, presupune un set de 

echipamente medicale de investigație dedicate pentru telemedicină, și 

prezența unui medic generalist, care are contact cu pacientul, manevrează 

echipamentele și transmite consultația către medicul specialist aflat la 

distanță. 

Cu sprijinul financiar al PROFI România, punctul de lucru de la Făget este 

dotat cu echipamente medicale specifice și vor fi acoperite costurile 

operaționale pentru un an de funcționare. În luna ianuarie s-a semnat 

contractul pentru achiziția de echipamente: 

-un ecograf cu 3 sonde –pentru consultații în specializările : Cardiologie, boli 

interne și endocrinologie. 

-un EKG cu 12 canale, un stetoscop cu bluetooth, un laptop, sistem audio-

video pentru transmiterea imaginilor din stația periferică spre medicul 

specialist din Timișoara.  

Livrarea acestor echipamente a durat 6-8 săptămâni, ceea ce a determinat o 

decalare a termenului de începere a consultațiilor. 

Primii beneficiari vizați pentru consultațiile oferite de acest proiect, au fost 

persoanele vârstnice aflate în evidența Serviciului Social al Primăriei Făget, 



având deja o lista de 60 de persoane referite. Aceştia au 

beneficiat de o evaluare generală din partea medicului 

nostru din Făget, care a stabilit și programat consultațiile 

cu medicii specialiști de care are nevoie fiecare pacient.  

Până la sfârșitul anului 2019 s-a reușit acordarea a 535 de 

consultații de specialitate pentru pacienții rezidenți în 

satele aparținătoare orașului Făget (Bătești, Brănești, 

Begheiul Mic, Bichigi, Bunea Mare, Bunea Mică. Colonia 

Mică, Jupânești, Povergina, Temerești) și comuna Fârdea cu satele Mâtnicul Mic, Drăgsinești, 

Hăuzești, Gladna Montană și Română, Zolt…etc, fiind programate în mod riguros în acord cu medicii 

specialiști de la Spitalul de zi Profilaxis din Timișoara. 

Pentru funcționarea proiectului a fost cheltuită în perioada 20.12.2018-07.01.2020 suma de 

181.291.92 lei.  

  

 

PROIECTUL „OCHIUL MINȚII – CĂLĂTORIE SPRE SINE ” 

  

S-a desfășurat pe o perioadă de 4 luni și a urmărit dezvoltarea competențelor 

sociale a 60 de adolescenți (vârsta 12 – 18 ani) ambliopi și nevăzători, elevi ai 

Liceului Teoretic Special „Iris” din Timișoara, în vederea dezvoltării 

personalității și creșterii capacității de adaptare și integrare în viața socială. 

Activitățile derulate: 

1. Selecția și evaluarea beneficiarilor proiectului în vederea participării la 

ateliere de dezvoltare personală: au fost selectați acei elevi cu 

deficiențe de vedere care au vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, 

frecventează cursurile și își exprimă acordul pentru a participa la 

activități; 

2. Ateliere de dezvoltare personală și autocunoaștere pentru adolescenți 

cu deficiențe e de vedere: activitate realizată pe parcursul a 8 

săptămâni sub forma de întâlniri de grup moderate de un expert – 

psiholog cu experiență în activitatea cu această categorie de 

beneficiari; atelierele au avut durata de 90 de minute și o frecvență 

săptămânală; numărul maxim de participanți dintr-o grupă a fost de 12 

elevi; 

3. Realizarea unui Ghid de autocunoaștere pentru adolescenți; 

4. Excursie cu elevii nevăzători însoțiți de voluntari într-o locație din 

apropierea Timișoarei, pentru creșterea autonomiei personale, integrării 



sociale și dezvoltarea abilităților sociale. 

 În cadrul proiectului „Ochiul minţii – călătorie spre sine” copiii au participat la o excursie de 

câteva ore la centrul de echitaţie de la Ianova unde au beneficiat de terapie cu cai. 

 Copiii nevăzători din cadrul proiectului au putut atinge, mângâia şi cunoaşte calul prin 

simţul tactil, degetele au devenit ochii lor. Finanțarea proiectului a fost asigurată cu generozitate 

de CLUBUL ROTARY. 

 

STAFETA CICLISTĂ PENTRU SCLEROZA MULTIPLĂ LA TIMIȘOARA 

Tema anului 2019: Partea nevăzută a SM (My invizibile MS) 

Eveniment înscris în calendarul World MS Day 2019 

Mesaj pentru comunitatea SM: Solidarizarea și încurajarea 

pacienților afectați de scleroza multiplă în conviețuirea lor cu 

această maladie. 

Obiective: Realizarea unei serii de evenimente recreativ 

itinerante, de tip ștafetă ciclistă, organizat în 7 localități din 

România, cu participarea voluntarilor, copii, tineri, a persoanelor 

afectate de SM și familia acestora, cu prilejul zilei mondiale SM, 30 

mai, într-un demers comunitar de încurajare a persoanelor afectate 

de această maladie. 

Pornită de la Iași în data de 21 mai 2019, în sunetul clopoțeilor de 

bicicletă, ștafeta mesajelor de încurajare a poposit la Piatra 

Neamț, Bistrița, Oradea, Timișoara în data de 27 mai 2019, Craiova 

și apoi înapoi la Alba-Iulia pe data de 30 mai, și unde toate 

mesajele scrise pe flori de hârtie, culese la fiecare popas, au fost expuse în cadrul unui eveniment 

realizat în Cetatea Marii Uniri, eveniment dedicat comunității SM din România și mai apoi 

diseminate prin intermediul rețelelor de socializare. 

  

MEMBRU EURODIACONIA 

La începutul lunii martie 2019, cu binecuvântarea 

Înaltpreasfințitului Ioan, Fundația Filantropia Timișoara și cu 

acordul CD al FFT, a devenit membru Eurodiaconia, o federație de 

49 de membri, organizații și biserici creștine din 32 de țări din 

Europa. 

Datorită acestui parteneriat angajații și voluntarii FUNDAȚIEI 

FILANTROPIA TIMIȘOARA au participat la numeroase conferințe 

internaționale pe diferite teme și formare continua pe tot 

parcursul anului 2019. 



CONFERINȚĂ EURODIACONIA 

În perioada 13-15 martie 2019 la Edinburgh în Scoția a avut loc 

Adunarea Generală a Federației Eurodiaconia la care a 

participat și Fundația Filantropia Timișoara în calitate de 

membru. Tema AGM Telling truth, changing lives din anul 2019 

este sub semnul adevărului și felul în care influențează viețile 

tuturor. 

Fundația Filantropia Timișoara alături de toții membrii 

consideră că prin servicii socio-medicale și educaționale de bună 

calitate și transparență față de toți cei interesați cât și față de 

beneficiari se va reuși îmbunătățirea vieții persoanelor aflate în dificultate.  

ATELIER DE FORMARE ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT BRATISLAVA 

28-29 MAI 2019 

A oferit participanților cunoștințe de bază despre managementul 

proiectelor internaționale și a explorat oportunitățile de finanțare 

europene.  

A constat în sesiuni  care au prezentat o introducere în proiectul 

internațional (managementul ciclului de proiect) și sfaturi 

practice.  

A oferit o perspectivă mai aprofundată asupra modului în care 

Eurodiaconia lucrează la proiecte internaționale și modul în care 

membrii se pot implica și beneficia de rețea. 

 

 

ATELIER DE COMUNICARE MEDIA  ATENA 13-14 IUNIE 

 

A oferit ofițerilor de comunicații ai membrilor competențe 

esențiale de producție video și audio și post-producție.  

A răspuns nevoilor de a crea mesaje video interne, precum și de a 

satisface nevoile unui mediu social în schimbare. În domeniul 

comunicațiilor de astăzi, producția de conținut video atrăgător 

pare să fie fundamentală și totuși una dintre cele mai eficiente 

pentru obținerea de mesaje coerente către public. Pe fiecare 

platformă social media, sunt postate videoclipuri pentru a crește 

gradul de conștientizare, a promova sau a distra.  

A cuprins sesiuni de formare video, post-producție și distribuție, 

precum și un scurt seminar privind regulamentele generale privind protecția datelor și o vizită de 

studiu la Reprezentanța Comisiei Europene în Grecia. 



 Abilitățile dobândite în cadrul evenimentului sunt utile pentru a promova munca zilnică a 

membrilor, precum și acțiunile de advocacy ale acestora privind politica socială la nivel național și 

la nivelul UE într-un mod mai dinamic și mai angajat. 

 

CONFERINȚA URBAN AREAS NETWORK OSLO 9-10 Octombrie 2019 
 

Voluntarii Fundației Filantropia Timișoara, Andreea Ozarchevici și 

Pavel Sofia au participat la Conferința Urban Areas Network Meeting 

găzduită de Misiunea Orașului Bisericii din Oslo, Norvegia în perioada 

09-10 octombrie 2019. 

Evenimentul de două zile s-a concentrat pe provocările excluderii 

sociale, în zonele urbane, a tinerilor și prevenirea radicalizării care 

duce la violență. Problema extremismului violent este încă în discuție 

pe agenda politică europeană – cu toate acestea nu este întotdeauna 

abordată dintr-o perspectivă holistică.  

Membrii Eurodiaconiei se confruntă adesea cu Prevenirea Extremismului Violent (PVE) dintr-un unghi 

de incluziune socială și se dorește construirea unei rețele în care să se poată arăta și influența 

factorilor de decizie politici despre nevoia de a investi în slujirea filantropică pentru a aborda PVE. 

Prin urmare, s-a creat această rețea pentru a oferi un forum ca membrii să împărtășească 

experiențe și bune practici, să discute despre provocările transnaționale și să elaboreze 

recomandări de politici privind munca socială în zonele urbane. 

VIZITĂ EURODIACONIA LA TIMIȘOARA 

La Timișoara au fost prezenți reprezentanții Eurodiaconia Antonio La 

Mantia şi Jonathan Ambrogi. Cei doi au vizitat câteva dintre serviciile 

sociale ale Fundației Filantropia Timișoara. 

Eurodiaconia este o rețea europeană de biserici și ONG-uri creștine 

care furnizează servicii sociale și de îngrijire a sănătății și susține 

dreptatea socială. Împreună, membrii Eurodiaconia reprezintă 

nevoile și experiențele unice pentru 51 de organizații naționale și 

regionale din 32 de țări.  

 

CONFERINȚĂ LA OULU – FINLANDA 

 

Eurodiaconia a organizat reuniunea din 2019 a rețelei de servicii sociale și de îngrijire a sănătății, în 

zilele 27 și 28 noiembrie. Evenimentul a fost găzduit de Fundația Caritas și Institutul Diakonia Oulu. 

Scopul rețelei este de a oferi un forum pentru membrii Eurodiaconia să împărtășească experiențe și 

bune practici în îngrijirea de lungă durată și să învețe din abordările altora. De asemenea, își 

propune să identifice provocările cu care se confruntă membrii și să discute potențialele soluții. 



Aceasta include discuția despre soluțiile politice 

care ar putea fi găsite la nivel național și la 

nivelul UE, integrându-se în activitatea de 

advocacy a Eurodiaconiei. 

Reuniunea a propus să se discute aspecte de 

interes comun privind îngrijirea de lungă durată și 

îmbătrânirea și practicile bune, cu accent pe 

îngrijirea integrată; a informat membrii despre 

inițiativele recente la nivelul UE legate de 

îmbătrânirea sănătoasă și îngrijirea vârstnicilor și 

a discutat despre acțiunile Eurodiaconiei 

potențiale de luat în considerare pentru parteneri. 

 

 

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI FILANTROPICE 

 

Pe parcursul anului 2019 Fundația Filantropia Timișoara a derulat 

mai multe campanii cu caracter umanitar care au avut ca scop 

acoperirea de nevoi materiale sau medicale în rândul mai multor 

categorii de beneficiari. În acest sens amintim strângerea de 

alimente neperisabile și haine destinate victimelor deratizării de pe 

strada Miorița, nr. 8, pentru beneficiarii Cantinei sociale a Primăriei 

Timișoarei, de pe strada Telegrafului, achiziționarea de 

echipamente medicale ortopedice de la Institutul Diakoneo din 

Neundettelsau prin intermediul Fundației Die Johanniter din 

Germania, distribuirea a 500 de kit-uri școlare mai  multor școli din 

satele defavorizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Parteneri și sponsori 

ARHIEPISCOPIA TIMIȘOAREI  

DGASPC TIMIȘ  

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE   

FUNDAȚIA RENOVABIS GERMANIA  

SC PROFI ROMÂNIA SRL  

KATHREIN ROMÂNIA SRL  

AMR LEASING SRL  

MONROVIA SRL  

GENESIUM CO.  

AGIL SRL  

BROLMEDICAL  

KUNNTOP SRL  

VISTULA SRL  

GREEN EDIL CONSTRUCT SRL  

CONSILIUL JUDETEAN TIMIȘ ȘI CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ  

PERSOANE FIZICE  

PAROHIILE GHIRODA VECHE, DUMBRĂVIȚA, FABRIC, STEAUA, ETC.  


