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RAPORT DE ACTIVITATE

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. Obiectivele Fundației sunt următoarele:
1.1 Valorificarea spiritualităţii creştine prin servicii sociale calitative, oferite pe principiul ecumenismului
şi ţinând cont de criterii nondiscriminative;
1.2 Furnizarea 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.
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2. Situația financiară 2018
1. Obiectivele fundației sunt următoarele:
ACTIVITATE

Surse de VENIT
2018
Donaţii, sponsorizări,
Campania 2%: 287.931,47

Finanțări externe:
113.190,00 lei

Finanțări publice:
20.271,64 lei

Fonduri proprii:
343.965,65 lei

Surse de CHELTUIELI
2018
Proiecte social-filantropice:
74.373,75 lei

Ajutoare materiale
acordate: 47.424,98 lei

Ajutoare financiare
acordate: 20.725,00 lei

Administrare şi
întreţinere: 233.766,60 lei

Costuri personal:
166.085,00 lei
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3.

Servicii sociale licențiate în cadrul Fundației Filantropia Timișoara

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.
Echipa: asistent social, psiholog, economist și voluntari (preot, persoane specializate în domeniul
asistenței sociale). Capacitate: 15 beneficiari/lună.
2. Servicii sociale licențiate în cadrul Fundației Filantropia Timișoara
Principalele servicii sociale acordate sunt:
 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.
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Principalele categorii de beneficiari ale serviciilor sociale sunt:
 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.)
4. Parteneriatul pentru sprijinirea centrelor de zi pentru copii
Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii
Începând
cu anul 2016, Fundația Filantropia Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei au semnat un

parteneriat
privind
asigurarea
funcționări
a serviciilor
Parteneriatul
pentru
sprijinireabunei
Centrelor
de zi pentru
copii adresate copiilor și a altor categorii de
beneficiari
aflate
in
dificultate.
4.

Parteneriatul are în vedere următoarele aspecte:
 Informarea beneficiarilor cu privire la activitățile/serviciile oferite
 Derularea de activităţi sociale și educaţionale care să contribuie la dezvoltarea personală a
 beneficiarilor celor două instituții;
 Oferirea de suport material și financiar complementar;
 Consilierea și orientarea persoanelor aflate în dificultate către servicii specializate, care să
 asigure continuitate în planul de intervenție și să conducă la scăderea vulnerabilității
 acestora;
 Organizarea de evenimente în comunitate și strângerea de fonduri.
 Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local și în comunitățile cu probleme.
 Promovarea egalității de șanse și a accesului la servicii de calitate.
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Categoriile de beneficiari vizate:
 Copii în pragul abandonului școlar;

3. Parteneriatul pentru spria Crelor de zi pentru copii
Centre de zi pentru copii pe care le sprijinim sunt:
 Centrul de zi pentru copii ANTIMIS – Timisoara, situat pe strada Gloriei, nr.1 – 25 de copii vârsta
între 7 și 14 ani;
 Centrul de zi pentru copii Sfantul Nicolae – Lugoj, situat pe strada V.V. Delamarina, nr. 7 – 25 de
copii cu vârsta între 7 și 14 ani;
 Centrul de zi pentru copii Patriarh Miron Cristea – Făget, situat pe str. Scolii, nr.2 - 25 de copii cu
vârsta între 7 și 14 ani;
 Centrul educațional pentru copii Deta, situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 4 - 25 de copii cu vârsta
7-14 ani.
5. Parteneriatul cu Fundația Motivation Romania
Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii

Obiectul parteneriatului:
Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii
 identificarea persoanelor cu dizabilități locomotorii din judetul
5.
Timiș, prin intermediul Fundaţiei Filantropia Timişoara în calitate
de organizaţie care acţionează în plan social filantropic, în parohiile
din eparhie, cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Timişoarei,
 asistarea lor pentru a obţine un scaun rulant potrivit şi servicii de
scaun rulant optime.
 asistarea lor pentru a obţine echipamnete medicale pentru un mai
bun mers.
 îndrumarea lor către autorităţile competente pentru a obţine
drepturile legale.
4. Parteneriatul cu Fundatia Motivation Romania
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6. Alte proiecte și activități în domeniul social ale Fundației Filantropia Timișoara
Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii

6.1. Acordarea
de ajutoare materiale unor persoane cu situație materială precară
Parteneriatul
pentru
sprijinirea
zi pentrunecesare
copii persoanelor imobilizate la pat și îngrijite
 Achiziția
și donarea
unorCentrelor
dispozitivedemedicale
6. la domiciliu.





Identificarea de resurse comunitare și de posibile parteneriate în beneficiul familiilor aflate în
dificultate
Parteneriatul cu Agenția Natională împotriva traficului de personae a avut ca rezultat ajutorarea
material și spiritual a 15 persoane victime. Având în vedere decizia de a se opune agresorilor
aveau nevoie de asistență atat juridică cât și de ocrotire și îndrumare pentru perioada de
reintegrare în comunitate.
Casa de copii Sf. Anastasia din localitatea Topolovățul Mare – are ca beneficiari 4 copii.

Programul de recuperare și reintegrare socială a copiilor cuprinde: îngrijire în regim rezidențial,
programe care vizează dezvoltarea abilităților de relaționare și de comunicare, vizite periodice la
domiciliul familiei de origine a copiilor și informarea părinților despre progresele copiilor, consiliere
parentală.
6.2. Asistență social medicală

Proiect telemedicina - proiectul Fundației Filantropia „Sănătate la un click distanţă” se doreşte a veni în
întâmpinarea şi într-ajutorarea persoanelor care sunt izolate sau la distanţe foarte mari de centrele
medicale şi de consult de specialitate. Consultația prin telemedicină se derulează ca și o consultație
clasică, exceptând faptul că interacționezi și comunici cu medicul specialist prin internet. Mulți pacienți
nu pot ajunge la medic, datorită distanței, datorită costurilor, sau…datorită stării de sănătate! Pentru
acești pacienți-copii, adulți, vârstnici, CONSULTAȚIILE prin TELEMEDICINĂ sunt soluția! Oferim 2000 de
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consultații GRATUITE prin telemedicină pentru peste 2000 de pacienți din județul Alba, în specialitățile
CARDIOLOGIE, BOLI INTERNE ȘI ENDOCRINOLOGIE!
5. Alte proiecte/activități în domeniul social ale Fundației Filantropia Timișoara
6.3. Educație și cultură - tabere educaționale
În anul 2018 am organizat două tabere educaționale:


Tabăra Să creștem prin artă și cultură, pentru copiii de la Făget din Centrul de zi Patriarh Miron
Cristea. Locația taberei a fost Valea lui Liman unde copiii împreună cu o echipă de artiști zonali
au desfășurat activități de olărit, pictură pe sticlă, jocuri și comunicare.



Tabăra de creație Sălciua Nouă - Aflat la 40 de km de Timișoara, la o oarecare distanță de
„drumurile principale” acest sat oferă celor dornici, posibilitatea de a descoperi locuințe,
obiceiuri, activități „de mult uitate” în marile orașe. Pe parcursul vacanței de vară in perioada
27.08 – 01.09.2018, 8 studenți au descoperit acest sat și au realizat sub îndrumarea cadrelor
didactice mai multe activități de documentare, studiu și cercetare în domeniul artelor,
concretizate în lucrări de artă, sub titulatura inspirațională „Pe-un picior de plai, pe-o gură de
rai..”. Lucrările rezultate în urma activităților proiectului vor fi expuse în cadrul a 2 expoziții.
Prima expoziție a fost realizată în cadrul Muzeului de Artă din Timișoasa, sala Nexux.

7

Raport de activitate
2018

5.4. Întărirea familiei prin educație
Începând cu data de 1 martie 2018,
Fundația Filantropia Timișoara, cu
susținerea
Renovabis, a
început
derularea proiectului – Întărirea familiei
prin educație - prin care ne-am propus
dezvoltarea abilităților parentale pentru
părinți proveniți din medii socialeconomice
defavorizate.
Scopul
proiectului cu o durată de 12 luni constă
în creșterea factorilor familiali de
protecție și reducerea factorilor familiali
de risc în cazul copiilor proveniți din
familii cu statut socioeconomic scăzut
sau proveniți din familii cu risc de
dezintegrare.
Beneficiarii proiectului până în prezent au fost un numar de 100 de părinți și bunici, familiile fiind
selectate din cadrul Centrelor de zi pentru copii ale Arhiepiscopiei Timișoarei, cărora le-am facilitat
accesul la servicii de consiliere, educație parentală, asistare socială, cursuri de nutriție.
Din cadrul temelor abordate, amintim urmatoarele: importanța comunicării în familie, importanța
timpului dedicat ascultării copilului, timp de calitate petrecut împreună, cuvintele de validare,
binecuvântările din viața noastră, limitele în relația cu copiii, emoțiile și exprimarea lor, atenția la
anturajul copilului, nutriția și importanța alegerilor alimentare, obezitate, importanța activităților
sportive etc.
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Anul acesta Fundația Filantropia Timisoara în colaborare cu Asociația Națională de Scleroză Multiplă a
organizat la Timișoara Seminarul Național de Scleroză Multiplă. Au participat peste 150 de pacienți și
specialiști.
6. Serviciul de asistență în comunitate pentru persoane cu scleroză multiplă
7. Serviciul de asistență în comunitate pentru personae cu scleroză multiplă
Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii

Seminarul
a fost organizat sub forma prezentărilor în plen, seminarii tematice interactive, sesiuni de
Parteneriatul
pentru sprijinirea
Centrelordedeinteres
zi pentru
întrebări și răspunsuri,
toate din domenii
ale copii
persoanei cu SM (neurologie, interne, balneo7.
fizioterapie,
psihologie, îngrijire medicale, legislație și drepturi ale persoanei cu dizabilități etc.
prezentate de specialiști din Timișoara şi din ţară, alături de Prof.Dr.Mihaela Simu), expoziții cu tematică
de scleroză multiplă, activități de socializare și agrement.

Totodată, FFT a realizat amenajarea, dotarea și angajarea de personal calificat pentru Serviciul de
asistență în comunitate pentru persoane cu scleroză multiplă.
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8. Parteneri și sponsori
Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii

 Arhiepiscopia Timișoarei
Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii
8. D.G.A.S.P.C Timis
 Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane
 Fundatia Renovabis, Germania
 SC. Profi Romania SRL,
 Kathrein Romania SRL,
 AMR Leasing SRL
 Monrovia SRL,
 Genesium Co,
 Agil SRL,
 Brol Medical,
 Kunntop SRL,
 Vistula SRL,
 Green Edil Construct SRL
 Consiliul Județean Timiș
 Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș
 Parohiile: Ghiroda Veche, Dumbravita II, Fabric, Steaua...etc
 persoane fizice

Parteneriatul pentru sprijinirea Centrelor de zi pentru copii
9.

Fundația FILANTROPIA Timișoara
Bv. C.D. Loga, nr.7
cod poștal 300021
Timișoara, jud. Timiș
România
Președinte,
Preot Cristian Pavel
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