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Prefață

În Patriarhia Română anul 2020 a fost proclamat Anul omagial al
pastorației părinților și copiilor dar și Anul comemorativ al filantropilor
ortodocși români.1
Volumul ,,Filantropia – Arta Binelui” se constituie în mod deosebit
ca un volum omagial, ce cuprinde studii realizate pentru a promova iubirea
de Dumnezeu și de aproapele, actele social-filantropice la nivel de
comunitate. De asemenea, volumul implică și studii în care sunt abordate
teme educaționale, psihoosociale, cadre și comunități noologice .
Proclamarea anului 2020 ca ,,Anul comemorativ al filantropilor
ortodocși români” are ca scop, promovarea activității social-filantropice a
Bisericii Ortodoxe Române ce are ca temei filantropic-creștin, Sfânta
Evanghelie și Sfânta Tradiție, subliniind totodată legătura dintre spiritual și
uman, dintre Liturghie și Filantropie.
În societatea contemporană, instituţia familiei, Biserica, este greu
încercată de această pandemie de coronavirus. Mai mult ca niciodată trebuie
să fim solidari, să ne arătăm compasiunea faţă de semenii noştri afectaţi de
acest flagel necruţător ce a lovit omenirea. În aceste clipe de grea cumpănă
pentru umanitate, respectând condițiile sanitare impuse de situație, Biserica
Ortodoxă Română și - a intensificat activitatea social-filantropică. Institutul
Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a prezentat mulțumiri
publice Patriarhiei Române pentru „sprijinul material și suportul spiritual”
oferit: „În această perioadă grea, asemenea dovezi de compasiune și grijă
față de cei din jur sunt foarte importante și ajută foarte mult, atât personalul
medico-sanitar, cât mai ales beneficiarii direcți, pacienții”.2

1

https://basilica.ro/la-catedrala-patriarhala-a-fost-proclamat-anul-omagial-si-comemorativ2020/
2
idem
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Cu siguranță putem spune că acest an al milostivirii, ar putea avea ca
îndemn: «Fiţi milostivi precum Tatăl vostru milostiv este» (cf. Lc 6,36).
După cum observăm, acest îndemn ne cere să cunoaştem milostivirea
Tatălui, să o propovăduim şi să o oferim aproapelui nostru, devenind astfel,
mijloace ale milostivirii lui Dumnezeu atât în familie, în Biserică cât şi în
societate.
Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu, †Arhiepiscopul Tomisului
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Opera social-filantropică a Arhiepiscopiei Tomisului
reflectată în proiecte și programe de susținere
a aproapelui aflat în nevoi
Prof. Univ. Dr. Arhiepiscop Teodosie Petrescu
Facultatea de Teologie
Universitatea OVIDIUS din Constanța
Abstract
According to biblical teaching, philanthropy encompasses the entire
Law and Prophecies, the highest commandment of Jesus Christ the
God-Man based on love. Over time, the Church has constantly taken care of
social assistance issues, alleviating the moral and physical suffering of
people. From the first days of his work, the Church cared for "the bread of
all days" and for the other needs of those in distress, always based on the
evangelical commandment of the love of one's neighbor. The Holy Synod of
the Romanian Orthodox Church, in its working session on October 25,
2018, has decided to declare the year 2020, in the Romanian Patriarchate,
as the Homage Year of the pastorate of parents and children "and"
Commemorative Year of Romanian Orthodox Philanthropists". In this
context, it is imperative that we highlight the involvement of the Archdiocese
of Tomis in charitable and Christian philanthropy acts, carried out
throughout the diocese, through social assistance programs.
Keywords: Tomis Archbishopric, philanthropia, love, social
assistance, God, Jesus Christ.
Introducere
Potrivit învăţăturii biblice, filantropia cuprinde toată Legea şi
Profeţii, cea mai mare poruncă a Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeu Omul (Mt. 22, 37-40) având ca fundament dragostea.
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Incomparabilă în raport cu dragostea lumească, dragostea omului
pentru Dumnezeu constă în împlinirea Poruncilor şi se transpune în actul
iubirii și slujirii semenilor.
Dar pe ce se fundamentează filantropia creştinului? Sentimentul
dumnezeiesc al filantropiei şi milei este, spunem noi, rodul unei îndelungate
şi laborioase educaţii creştine, făcută cu tact şi cu iubire fără margini de
către cei rânduiţi pentru aceasta. Dar ea se fundamentează, în mod cert, pe
crezul nostru, pe Treimicul nostru Dumnezeu.
Unitatea umană după modul unităţii Treimice implică în mod
necesar ideea de solidaritate. Filantropia creştină, în concluzie, îşi are
izvorul în Tatăl ceresc, pilda în Mântuitorul şi motivul ei în iubirea lui
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Ea trebuie să fie răbdătoare, iertătoare,
jertfelnică şi dezinteresată.
Cercetând scriptura putem deduce poate un cod social al creştinilor
fundamentat atât pe cărţile vechiului testament cât şi mai ales pe exemplele
practice ale legii Mântuitorului Hristos, Noul Testament.
Vechiul Testament oferă temeiul teologic al unităţii umane, oferă
temeiul solidarităţii umane, al răspunderii unuia pentru altul şi al slujirii
reciproce pentru refacerea conştiinţei unităţii. Cel mai de seamă argument al
slujirii oferit de Vechiul Testament îl constituie unitatea neamului omenesc.
Teologia creştină afirmă unitatea neamului omenesc, sprijinindu-se pe
unitatea creaţiei ca operă a lui Dumnezeu, Cel unul în fiinţă şi întreit în
Persoane, Care fiind El însuşi cauza Sa prin iubirea şi prin purtarea Sa de
grijă a creat lumea şi pe om (Fac. I şi II, 4-25) ca un întreg. Toate aceste
însuşiri şi lucrări sunt expresii ale unităţii Sfintei Treimi în fiinţă unică a
Dumnezeirii. Ideea de unitate a neamului omenesc o găsim exprimată în
această realitate originară a creării omului după chipul Lui Dumnezeu şi în
alte elemente ale Revelaţiei biblice ale Vechiului Testament.
Dar cele mai însemnate argumente pentru slujirea aproapelui ni le
oferă Noul Testament, acestea fiind legate de Persoana Divin-umană a
Mântuitorului Iisus Hristos. El a recapitulat întreaga omenire prin suferinţa
şi jertfa Sa a răscumpărat prin substituire întreaga omenire şi a restaurat-o
reînnoind astfel Legământul cu Dumnezeu, asumându-şi într-o perspectivă
8

nouă, alegerea. În virtutea acestui principiu, El recapitulează, se jertfeşte şi
moare pentru toţi oamenii (Corinteni 5, 15) realizând astfel împăcarea
omenirii cu Dumnezeu, fiind, putem spune fără să greşim, cel mai mare
filantrop al neamului omenesc. El s-a dăruit şi se dăruieşte în mod perpetuu
tuturor în Jertfă Liturgică, slujind omului şi murind pentru noi. „Ca Tu ești
Cel ce aduci si Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti si Cel ce Te împarţi,
Hristoase, Dumnezeul nostru [1]” .
„Diaconia” sau slujirea a căpătat astfel, în Noul Testament cea mai
desăvârşită expresie în persoana, activitatea şi misiunea Domnului nostru
Iisus Hristos, care a spus: „Cel ce este mai mare între voi să fie slujitorul
vostru” (Matei 23,11). Slujirea este modul în care s-a realizat „iconomia”
mântuirii, planul Lui Dumnezeu în şi prin Mântuitorul Iisus Hristos (Efeseni
1,9; 3,1-2).
Ca lucrare a dreptăţii divine, filantropia Bisericii este un act profund
teologic. Ea nu poate fi asociată pur şi simplu celorlalte forme de dreptate
socială, consacrate de diverse ideologii moderne, ci exclusiv celorlalte
forme de slujire divină.
Instituind o ordine universală, bazată pe armonia comunitară întru
Domnul nostru Iisus Hristos, Biserica se afirma drept un puternic organizant
societal, aducând cu sine un ideal al autorităţii în ordine absolută, ideal ce
impregnează profund, de la nivelurile subtile (psihologic, moral-etic, estetic,
gnoseologic, cultural) până la nivelurile grosiere (pragmatic, juridic,
economic, administrativ) structurile socialului, determinând pattern-uri
comportamentale şi stiluri de viaţă specifice fiecărei comunităţi în care
acesta se manifestă.
Substanţa slujirii e iubirea, după cum tot iubirea este expresia
unităţii. Dumnezeu e Unicul, autorul iubirii; oamenii sunt fraţi, deveniți în
Mântuitorul Iisus Hristos Dumnezeu-Omul, fii în Fiul, al Unicului
Dumnezeu Tată. Unitatea lor se defineşte numai raportată la iubirea
Unicului, în El se adună toţi prin iubire. Cu cât sunt mai aproape de El cu
atât sunt mai aproape unii de alţii, în iubirea Unicului [2].
Un cuvânt al Avvei Dorotei sugerează cu o uimitoare plasticitate
acest adevăr: „Presupuneți că există un cerc, o tăietură rotundă, făcută de la
9

centrul unui compas. Centrul lui este partea cea mai de mijloc a cercului,
până la centrul propriu zis. Socotiți că acest cerc este lumea, ca mijlocul
cercului este Dumnezeu, iar liniile care duc de la periferie la mijloc sunt
căile sau viețuirile omenești. Deci cu cât intră Sfinţii mai mult spre cele
dinlăuntru, în dorința de a se apropia mai mult de Dumnezeu, pe măsura
pătrunderii lor ajung mai aproape de Dumnezeu și întreolaltă. Cu cât se
apropie mai mult de Dumnezeu, se apropie întreolaltă; şi cu cât se apropie
mai mult întreolaltă, se apropie mai mult de Dumnezeu. La fel cugetaţi şi
despre despărţire. Căci când se despart de Dumnezeu şi se întorc la cele din
afară, e vădit că, cu cât ies şi se depărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât
se depărtează mai mult unii de alţii; şi cu cât se depărtează mai mult unii de
alţii, cu atât se depărtează mai mult de Dumnezeu. Aşa este firea iubirii. în
măsura în care suntem în afară şi nu iubim pe Dumnezeu, în aceeaşi măsură
ne aflăm fiecare depărtat faţă de aproapele. Iar de iubim pe Dumnezeu, cu
cât ne apropiem de El prin iubirea faţă de El, cu atât ne unim mai mult, prin
iubire, cu aproapele; şi cu cât ne unim mai mult cu aproapele, cu atât ne
unim mai mult cu Dumnezeu.” [3]
E vorba deci aici de o familie, de o comuniune a iubirii. Există într-o
familie raporturi şi raporturi, dar toate sunt secundare faţă de ceea ce e unic,
de ceea ce uneşte: iubirea. Aceasta e aceeaşi. Iar modul de exprimare a
iubirii e slujirea, lucrarea practică. Cel ce iubeşte face totul pentru cel pe
care-1 iubeşte. Sfântul Pavel, după ce spune galatenilor să slujească unii
altora, adaugă: „în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură
poruncă; Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Gal. V, 13-14).
Începând cu Pogorârea Sf. Duh în ziua Cincizecimii, Biserica s-a
implicat în sfera asistenței sociale pe modelul apostolic al diaconiei, al milei
şi filantropiei așezate în slujirea aproapelui. Urmaşii Apostolilor care au fost
misionari pe teritoriul ţării noastre nu au slujit doar sfântului altar ci au slujit
cu siguranţă şi oamenilor, mai ales celor nevoiaşi. Chiar dacă acţiunile lor
nu au îmbrăcat o formă instituţională, organizată, ele au rămas în memoria
colectivă şi s-au păstrat în tradiţia bisericii, urmând ca mai târziu să se
constituie într-o bază solidă pe care să se fundamenteze acţiunile sociale
organizate.
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Analiză
În orice societate, oricât de perfecţionată ar fi, vor exista în
permanenţă probleme sociale a căror rezolvare va implica iniţierea unor
acţiuni susţinute de asistenţă socială. De la apariţia creştinismului, asistenţa
socială ia forma unor acţiuni cu caracter religios. În decursul timpului
Biserica s-a îngrijit în permanenţă de problemele de asistenţă socială,
alinând suferinţele morale şi fizice ale oamenilor. Din primele zile ale
lucrării sale Biserica a purtat de grijă pentru „pâinea cea de toate zilele” şi
pentru celelalte nevoi ale celor aflaţi în suferinţă, având totdeauna la bază
porunca evanghelică a iubirii aproapelui. În acest fel, ajutorarea săracilor şi
a tuturor celor năpăstuiţi a devenit una dintre cele mai importante preocupări
ale Bisericii, aceasta mergând paralel cu propovăduirea cuvântului
Evangheliei. De altfel, asistenţa socială practicată la începutul organizării
bisericeşti în formă individuală şi comunitară s-a cristalizat ulterior în
instituţii sau aşezăminte sociale.[4]
În domeniul asistenţei sociale, Biserica joacă un rol important, de
neînlocuit, datorită bogăţiei spirituale şi înţelegerii acordată problemelor
sociale. [5] După 1990 situaţia se va schimba şi sub aspectul oportunităţilor
pentru Biserică de a se implica în domeniul social. Astfel, activitatea de
asistenţă socială s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile vechiului
Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 53
lit. c, d, g; art. 69, 70, 72; art. 94 lit. f; art.100, 170), precum şi ale legislaţiei
în vigoare, referitoare la furnizorii de servicii sociale (O.G. 68/2003 privind
serviciile sociale, modificată şi completată prin O.G. 86/2004).Prin decizia
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 27 mai 1997, s-au pus
bazele reţelei de asistenţă socială din cadrul structurilor bisericeşti patriarhie, eparhii, protopopiate, parohii - şi a fost aprobat Regulamentul de
organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica
Ortodoxă Română. Prevederile acestui regulament au fost îmbunătăţite şi
adaptate noilor modificări de legislaţie din domeniul asistenței sociale, în
şedinţa din iulie 2005 a Sfântului Sinod. Articolul 2 al acestui Regulament
prevede că „Sistemul de asistenţă socială este integrat şi organizat
11

profesional în cadrul structurilor administrativ-organizatorice ale Bisericii
Ortodoxe Române [6]”.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru
din 25 octombrie 2018, a hotărât declararea anului 2020, în Patriarhia
Română, drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul
comemorativ al filantropilor ortodocși români”.Potrivit mesajului
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române transmis cu prilejul proclamării
acestui an omagial: Proclamarea anului 2020 ca Anul comemorativ al
filantropilor ortodocși români are ca scop identificarea și promovarea
exemplului celor care de-a lungul timpului au susținut spiritual și material
activitatea social filantropică a Bisericii Ortodoxe Române precum și
evidențierea rolului filantropiei creștine astăzi ca lucrarea pastoral misionară
a Bisericii. Temeiul filantropiei creștine este evocat de Sfânta Evanghelie și
Sfânta Tradiție a Bisericii care subliniază importanța legăturii dintre viața
spirituală și activitatea socială a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre
evlavie și dărnicie, dintre Liturghie și Filantropie [7]”.
În acest context este imperios necesar să evidențiem unele din cele
mai reprezentative acte de caritate și filantropie creștină din ultimii ani
desfășurate la nivelul întregii eparhii, prin intermediul programelor de
asistență socială.
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Proiecte social filantropice
Proiectele sociale prezentate în prezenta raportare vor fi
structurate în 3 părţi:
1. Proiecte de asistenţă directă a persoanelor aflate într-o situaţie
de risc;
2. Proiecte cu caracter filantropic
3. Proiecte sociale de responsabilitate civică
4. Sustenabilitate
1.

Proiectele de asistență directă a persoanelor aflate într-o
situaţie de risc au în vedere activităţi pentru sprijinirea copiilor populaţie şcolară - din familii în situaţie de risc cu vârste
cuprinse între 7-18 ani şi persoane vârstnice prin oferirea unei
mese calde la una din cele peste 18 de cantine sociale cu un total
de 751 beneficiari din care 414 copii;

Constanţa:
1.1.

În cadrul Departamentului Social Misionar funcţionează
Biroul de asistenţă socială şi consiliere care se îngrijeşte şi
susţine 38 - elevi şi studenţi care provin din mediul rural, din
familii cu venituri mici, care astfel au posibilitatea să-şi
finalizeze cursurile liceale sau universitare - servesc 3 mese pe
zi, la care se adaugă şi 20 cazuri sociale care sunt consiliate,
monitorizate şi cărora li se oferă săptămânal pachete cu
alimente. Buna desfăşurare a activităţii cantinei „Sf. Ap.Petru
şi Pavel” dar şi ritmicitatea cu care biroul social oferă pachete
cu alimente familiilor nevoiaşe se datorează proiectului „Masa
Bucuriei [8]” realizat în colaborare cu Selgros Cash&Carry,
precum şi Asociaţia „Samarineanul Milostiv” a Arhiepiscopiei
Tomisului coordonată.
1.2. Cantina Socială „Sf. Trei Ierarhi” din Constanţa este
administrată de Departamentul Social Misionar în colaborare
13

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

cu Asociaţia „Samarineanul Milostiv” şi funcţionează cu
sprijinul Parohiei „Sf. Trei Ierarhi” - Protoieria I Constanţa,
care oferă spaţiul necesar şi utilităţile. Beneficiari sunt 40 de
bătrâni cu venituri foarte mici sau chiar inexistente, fără
familie sau chiar alungaţi din casele lor. [9].
Aşezământul filantropic „Sf. Ioan Evanghelistul” din
cartierul social Henri Coandă - administrat de Protoieria
Constanţa II în colaborare cu Asociaţia „Samarineanul
Milostiv [10]” şi funcţionează în cadrul parohiei misionare Sf.
Ioan Evanghelistul, care oferă spaţiul necesar. Beneficiari sunt
40 de persoane, majoritatea bătrâni, cu venituri foarte mici sau
chiar inexistente, fără familie sau chiar alungaţi din casele lor.
6 din cele 40 de persoane beneficiază de 3 mese pe zi, fiind
cazate permanent în cadrul Aşezământului, iar toți ceilalţi
primesc ajutoare materiale, alimentare pachete cu ocazia
marilor sărbători din cursul anului.
Aşezământul „Vasiliada [11]” al Parohiei Sf. Vasile cel Mare
din Constanţa inaugurat în vara anului 2019 are 5 beneficiari
(elevi de liceu proveniţi din mediul rural şi susţinuţi de parohie
cu cazare şi mâncare pe perioada anului şcolar). Pe timp de
vară parohia a susţinut cu cazare gratuită peste 250 de copii din
ţară. Republica Moldova şi Ucraina (Bucovina de N.), precum
şi realizarea unei Şcoli de Vară - luna august - unde copiii
parohiei noastre (240 la număr) s-au bucurat de activităţi
educative şi recreative menite să-i ajute să-şi dezvolte abilităţi
practice, comunicaţionale şi de socializare.
Serviciul social al Parohiei Sf. Ilie - Protoieria II Constanţa
susţine un Centru de zi pentru copii şi tineri, are 18
beneficiari, cu vârste cuprinse între 7-15 ani. în activitatea
pastoral misionară a parohiei se remarcă şi activităţile dedicate
persoanelor dependente de alcool -10 persoane.
Parohia Sf. Ioan Botezătorul - Protoieria Constanţa II prin
serviciul social al parohiei şi colaborare cu Asociaţia „O masă
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caldă” a oferit tot anul trecut o masă caldă pe săptămână
(sâmbătă, ora 13.00) unui număr de 80 - 100 de nevoiaşi.
Totodată au fost finalizate lucrările la Aşezământul parohial,
care cuprinde o bucătărie, o sală de mese în care funcţionează
un Centru de Zi.
Mangalia:
1.7. Parohia „Sf. Mina” din Mangalia, susţine un Aşezământ
social cu acelaşi nume, cu un centru de zi, prin care sunt
sprijiniţi cu o masă caldă, la prânz, 30 de copii din familii
vulnerabile, aflaţi în evidenţa Departamentului Social al
Primăriei Mangalia. Cantina Aşezământului (licenţiată)
pregăteşte masa beneficiarilor, de 2-3 ori/săptămână, pe care
mai apoi, cu o maşină frigorifică, o transportă către şcoala
unde studiază copiii.
Medgidia:
1.8. Centru social educaţional de tip after-school al parohiei „Sf.
Ap. Petru şi Pavel” Medgidia I coordonat de preotul paroh cu
un număr de 12 copii din parohie (oferă masă la prânz si suport
educaţional prin voluntariat).
1.9. Serviciul Social al Parohiei „Sf. Dimitrie Basarabov”
(Medgidia II) coordonează o cantină socială cu 30 de
beneficiari - persoane vârstnice, cărora le oferă de două ori pe
săptămână mese ocazionale.
1.10. Aşezământul socio-medical „Sf. Pantelimon” al Parohiei „Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (Medgidia IV) este coordonat
de Pr. paroh şi un medic, cuprinde o cantină socială care oferă
o masă caldă unui număr de 40 de persoane nevoiaşe din
parohie - în prezent serviciu cu caracter ocazional (sâmbătă,
duminică şi de sărbători) şi un cabinet medical - medicină de
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

familie care are în portofoliu 250 persoane asistate din
Medgidia.
Serviciul social al Parohiei „Sf. împăraţi Constantin şi
Elena” din Medgidia este coordonat de Pr paroh şi are în
componenţă Centrul Parohial pentru Copii şi Tineret,
Biblioteca Parohială şi o cantină socială care deserveşte cu
caracter ocazional în funcţie de posibilităţile financiare un
număr de 24 persoane nevoiaşe din parohie, de două ori pe
săptămână.
Cantina Socială „Cuvioasa Parascheva” din Cumpăna Protoieria II Constanţa (rural) funcţionează din anul 2001.
Serviciul social are ca beneficiari 40 copii, la care se adaugă 5
familii (10 persoane vârstnice), susţinute periodic de parohie
prin intermediul serviciului social al parohiei coordonat de un
asistent social şi paroh.
Serviciul social al Parohiei „Bunavestire” din Năvodari
coordonează o cantină socială cu un număr de 110
beneficiari, persoane vulnerabile (80 de copii şi 30 bătrâni şi
oameni ai străzii)
Centrul social-cultural-educativ „Sf. Nicolae” al Parohiei
„Sf. Ilie” din localitatea Techirghiol I, în colaborare cu
parteneri din localitate oferă unui număr de 40 de beneficiari
(35 copii/ 5 adulţi aflaţi în dificultate) o masă caldă zilnic, pe
toată perioada cursurilor şcolare.
Parohia Ovidiu III prin serviciul social susţine o Cantină
Socială, cu servire de 2-3 ori/săptămână într-un spaţiu
amenajat în curtea biserici şi cu transport la domiciliul unui
număr de 50 de beneficiari.
Serviciul Social de zi „Cuv. Parascheva” al Parohiei
Negru-Vodă se îngrijeşte de un număr de 26 copii,
acordându-le o masă caldă zilnic prin cantina socială.
Serviciul Social „Sf. Vasile cel Mare” din cadrul parohiei
Eforie Sud I în urma parteneriatului cu SC Bucovina şi a
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donaţiilor primite din partea credincioşilor, oferă cu ocazia
marilor sărbători din cursul anului, alimente persoanelor
defavorizate.
1.18. La Viişoara (Protoieria Medgidia) - Parohia din localitate
coordonează, un Aşezământ Social - cantină, meditaţii cu un
număr de 100 de beneficiari (toţi şcolarii şi preşcolarii din
localitate).
1.19. În localităţile Amzacea şi General Scărişoreanu - parohia
susţine 2 cantine cu câte 15 beneficiari fiecare (elevi cls.
I-VIII).
2.

Proiecte cu caracter filantropic

2.1. Arhiepiscopia Tomisului împreună cu Selgros Cash&Carry
prin proiectul intitulat „Masa Bucuriei” au sprijinit 11 instituţii
şi cantine sociale cu alimente de bază şi lactate, realizând de
asemenea cu prilejul diferitelor sărbători numeroase acţiuni
filantropice în folosul atât a persoanelor asistate de serviciile
sociale ale parohiilor, cât şi a celor asistate din centre
rezidenţiale cu cazare permanentă, precum Azilul de bătrâni Constanţa, Centrele de Servicii Comunitare „Cristina” şi
„Orizont”, Asociaţia Samarineanul Milostiv, diferite parohii şi
beneficiari - cazuri sociale din cartierul social „Henry
Coandă”, cu un total de 488 beneficiari, valoarea proiectului
ridicându-se la 567.277,83 lei.
2.2. În anul 2019 au fost realizate 6 colecte, fiind susţinute 6 cazuri
cu fonduri pentru operaţii sau depăşirea unor situaţii extreme
(Pr. Viriveş Georgel – coxartoză dublă (1873 lei), Cojocaru
Mădălina - cancer de colon şi ficat (21.385 lei), Marghiol
Bogdan Ionuţ - repatriere din Turcia (9.1461ei), Ioan Rusu hidrocefalie şi Steliana Viziteu - hipoacuzie 20.460 lei) cu o
valoare totală de 52.864 lei.[12]
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2.3. În 2019 am continuat colecta anuală de grâu pentru susţinerea
cu pâine a cantinelor sociale, înregistrând un total de peste 51
de tone (51.160 kg) cu 6 tone mai mult faţă de anul 2018.
2.4. La finele anului Departamentul Social-Misionar, a organizat în
Postul Crăciunului cea mai amplă Campanie umanitară „De
Crăciun, fi bun!” [13], în care toate parohiile de urban din cele
10 oraşe ale judeţului au susţinut familii nevoiaşe, copii,
bătrâni şi persoane cu dizabilităţi aflate în 47 de sate sărace,
din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. Prin cadrul Campaniei au
fost distribuite 2095 pachete cu alimente, articole de igiene şi
59 tone de haine [14].
2.5. În anul 2019 au fost acordate ajutoare financiare în valoare de
830873 lei unui număr de 2451 beneficiari.
2.6. Pe perioada verii Arhiepiscopia Tomisului, (prin Cantina
socială „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi Aşezământul
Vasiliada al parohiei Sf. Vasile cel Mare din Constanţa) a
susţinut tabere sociale pentru 550 de copii şi tineri proveniţi de
la servicii sociale ale parohiilor sau din sistemul de protecţie
socială din ţară ori din Republica Moldova (serviciile sociale
ale Fundaţiei Episcop Melchisedec Ştefanescu din Bacău, de la
Liga studenţilor din Mizil, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului - Maramureş, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Dâmboviţa şi din
Vatra Domei, un grup din Republica Moldova şi alte două
grupuri de Sportivi de la Tecuci şi Craiova, Asociaţia Tineri
pentru Transilvania)
2.7. În colaborare cu Liceul Teoretic „Traian” a fost realizată o
Școală de Vară pentru elevi din mediul rural cu rezultate bune
la învăţătură.
2.8. Principalii sponsori pentru activităţile sociale, în anul 2019, au
fost SELGROS Cash&Carry prin proiectul intitulat „Masa
bucuriei” şi S.C. Dobrogea Grup S.A. care în urma
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parteneriatului asigură procesarea pâinii necesară cantinelor
sociale.
3.

Proiecte sociale de responsabilitate civică

În cadrul protocolului de colaborare cu Centrul Regional de
Transfuzii Sanguine Constanţa (CRTS) încheiat în martie 2018 au
fost realizate, în 2019, 17 acţiuni în 7 din parohiile Arhiepiscopiei
Tomisului, colectând 676 unităţi recoltate, cu 71 unităţi mai mult
faţă de 2018.[15]
Totodată au fost înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem Hematopoetice 191 de persoane.
4.

Sustenabilitate servicii sociale

Pentru asigurarea sustenabilităţii cantinelor sociale s-a organizat
colecta anuală de grâu, astfel încât cele 51.160 kg de grâu, colectate
in vara anului 2019, asigură necesarul de pâine pentru 5 cantine
sociale cu un număr de 203 beneficiari.
II.2. Colaborări
Autorităţi publice locale şi instituţii deconcentrate
1.
Primăria Municipiului Constanţa
2.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC - Constanţa)
3.
Serviciul Public de Asistenţă Socială - Constanţa (SPAS Constanţa)
4.
Inspectoratul Şcolar Judeţean-Constanţa (ISJ - Constanţa)
5.
Centrul Regional de transfuzii Sanguine - Constanţa (CRTS)
6.
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Servicii Sociale AJPIS –
Constanţa
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ONG-uri
1.
Asociaţia „Samarineanul Milostiv” - Constanţa
2.
ASCOR - Constanţa
3.
Asociaţia „O masă caldă” - Constanţa
4.
Asociaţia Social Culturală „Pontica”
5.
Fundaţia „Sf. Martiri Brâncoveni”
Unităţi de învăţământ
1.
Facultatea de Teologie - „Ovidius” - Constanţa
2.
Seminarul Liceal Ortodox „Dionisie Exiguul” - Constanţa
3.
Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”
4.
Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza”
5.
Colegiul Tehnic „Pontica”
6.
Liceul Teoretic „Traian”
7.
Şcoala „Spectrum” - Constanţa
Servicii
1.
Direcţia de protecţie socială a Primăriei Constanţa
2.
Complexul de servicii pentru primirea în regim de urgenţă a
copilului, a cuplului mama și copil şi victimelor violenţei în
familie Constanţa.
3.
Căminul de persoane vârstnice - Poarta Albă
Proiecte de viitor:
1.
Ridicarea a noi Aşezăminte sociale în parohii din eparhie:
Negru-Vodă, Ovidiu III etc.
2.
Finalizarea Aşezământului de prunci abandonaţi in spitale "Sf.
Cuvios Arsenie"- Techirghiol, lucrare social-filantropica a
Parohiei Sfântul Mare Mucenic Mina din Constanţa.[16]
3.
Finalizarea unui cabinet medical de stomatologie dentară
pentru cazuri sociale la parohia Sf. Ioan Botezătorul
4.
Intensificarea acţiunilor de promovare a donării de sânge şi
majorarea procentului de contribuţie de la 5% la 7-8%.
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