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Asociația Filantropia Severin este o asociație de asistență socială și filantropică, un
nume deja cunoscut, cel puțin mehedințenilor, și asociat cu misiunea socială a Bisericii.
Gândul nostru se întoarce spre anul 2004, spre începuturile Episcopiei Severinului și Strehaiei,
când, la inițiativa Prea Sfințitului Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și a celor 5
membri fondatori, s-au pus bazele acestui ONG. De atunci și până astăzi, cu binecuvântarea
Prea Sfintitului Nicodim, președintele de onoare al asociației, am încercat să-l slujim pe
aproapele nostru aflat în dificultate. Și cum ”cel de lângă noi”, în societatea de astăzi, are
multe nevoi, activitatea noastră a fost pliată pe aceste nevoi, dându-ne posibilitatea de a lucra
cu tinerii, copiii, persoanele în vârstă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, oameni
dezavantajaţi fizic, săraci şi defavorizaţi, bolnavi, refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi familiile
acestora, victime ale violenţei în familie, precum şi alte categorii de persoane aflate în
dificultate.
Am investit toate resursele în oameni, în cei de lângă noi, în cei care erau suferinzi,
veghind la respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, şi, în special, ale
categoriilor sociale defavorizate. Ca să putem realiza toate acestea, am avut nevoie de
susținere, mai ales financiară, din partea unor finanțatori, atât interni, cât și externi. Toate
realizările noastre au fost concretizate în programe, proiecte, acțiuni, întâlniri, socializări.
Toate acestea au avut ca scop rezolvarea problemelor comunității prin dezvoltarea unor relații
de parteneriat cu autorităţile locale și instituțiile abilitate, precum și promovarea imaginii
asociaţiei.
An de an, când realizăm o analiză a celor înfăptuite, observăm că mai sunt foarte multe
lucruri de făcut pentru aproapele nostru, pentru a ne face împlinitori ai cuvântului
Mântuitorului, Care zice: ”Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul său să
şi-l pună pentru prietenii săi". (Ioan 5, 13). Există, însă, împliniri și satisfacții, și toate acestea
ne dau puterea de a merge mai departe, sporesc râvna noastră de a ne implica și mai mult
pentru confortul social al persoanelor aflate în nevoi.
Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumim tuturor celor
care ne-au fost alături, în toate inițiativele noastre de a face binele
necondiționat, asigurându-i de toată considerația și prețuirea noastră.

Director executiv,
Pr. George Smeu
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Asociaţia Filantropia - Severin a obţinut
personalitate juridică la data de 03.12.2004, sub
patronajul spiritual al Episcopiei Severinului şi
Strehaiei, avându-l ca Preşedinte de onoare pe
Prea

Sfințitul

Nicodim

Nicolăescu

şi

ca

Preşedinte al Consiliului Director pe P.C. Pr.
Consilier Achim George Daniel.
Directorul executiv al acestei organizaţii este P.C. Pr. Consilier Social, Smeu George.

Misiunea asociaţiei este diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea persoanelor
aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, şi ale
categoriilor sociale defavorizate, în special.
Viziunea: Asociaţia Filantropia Severin este o asociaţie creştină, care administrează
un patrimoniu semnificativ, destinat dezvoltării de servicii sociale, are o echipă de
profesionişti - volunari care desfăşoară activităţi specializate în domeniul social şi cultural.
Copiii, tinerii şi alte persoane aflate în nevoi sunt sprijiniţi în cadrul unor centre
specializate de către profesioniştii asociaţiei.
Asociaţia Filantropia Severin contribuie la mobilizarea principalilor actori locali în
beneficiul comunităţii. În acest sens, Asociaţia Filantropia Severin construieşte relaţii mai
bune între organizaţiile non-profit, companii şi cetăţeni, astfel încât să se sprijine reciproc şi
să lucreze împreună pentru o comunitate cât mai înfloritoare.
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Scopul Asociaţiei îl reprezintă diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea
persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general,
şi, în special, ale categoriilor sociale defavorizate. Sediul central al asociaţiei este în
Drobeta Turnu Severin, în incinta Centrului Administrativ Eparhial al Episcopiei
Severinului și Strehaiei.

Direcţii Strategice
1. Dezvoltarea de servicii sociale
2. Implicarea comunităţii în acţiuni filantropice
Obiective Strategice
1. Sprijinirea parohiilor în furnizarea de servicii sociale şi religioase
2. Iniţierea de servicii sociale pentru copii şi tineri
3. Creşterea capacităţii Asociației Filantropia de a furniza servicii sociale specializate
4. Îmbunătăţirea situaţiei tehnico – locative a Asociației Filantropia Severin
5. Promovarea misiunii creştine a ESS, a acţiunilor şi serviciilor furnizate beneficiarilor
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Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale, consiliere socială, sprijin de
urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, însă oferă și alte servicii specifice
fiecărui grup de beneficiari aflaţi în baza de date a asociației.
Asociaţia are următoarele categorii de personal :
- Membrii: 30 persoane, majoritatea tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani;
- Voluntari: 30 persoane;
- Colaboratori: 15 persoane.
Toate activităţile asociaţiei sunt realizate în regim de voluntariat, nici un membru
nefiind remunerat pentru acţiunile întreprinse.
Având în vedere că asociaţia nu are o vechime prea mare, politica internă a asociaţiei
s-a orientat în primul rând în pregătirea resursei umane, prin participarea la diferite cursuri
de specializare, precum şi pe dezvoltarea organizaţională.
Pe parcursul anului 2011, Asociaţia Filantropia Severin a desfăşurat activităţi cu
caracter social pe cuprinsul judeţului Mehedinţi, a continuat şi dezvoltat parteneriate cu
diverse organizaţii şi instituţii, a înaintat cereri de finanţare pe diferite proiecte către diverşi
finanţatori interni şi externi, a participat la programe de dezvoltare organizaţională derulate
de societatea civilă.

6

ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN
*RAPORT ANUAL 2011*

PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE








Campania “2%
“2% îl dai tu, restul îl facem noi!“
noi!“
Campania de strângere de fonduri „Dăruieşte bucurie!”
Acțiunea „Hristos, Prietenul copiilor!”
Proiectul: ”Întreprinderi sociale pentru incluziune socială”
Acţiunea “Carte pentru suflet”
Spectacolul „De la inimă la inimă!”, ediţia a VIII-a

Proiectul „Centrul resursă pentru voluntari, în Drobeta Turnu
Severin”
 Centrul de informare pentru persoanele cu deficiențã de
vedere, ”Didim cel Orb”, din Dr. Tr. Severin
 Centrul de informare şi comunicare pentru persoanele cu
deficienţă de auz şi vorbire, ”Sfântul Moise Proorocul”, din Dr.
Tr. Severin
 Centrul informaţional pentru copiii şi tinerii din mediul rural,
„Sf. Irina”, din localitățile Bahna şi Vânjuleţ
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Campania „2% îl dai
tu, restul îl facem noi!”

Scopul: Conştientizarea populaţiei mehedinţene cu privire la reglementările codului fiscal.
Obiective:


informarea contribuabililor despre facilitatea fiscală 2%;



colectarea de fonduri din impozitul datorat statului de către contribuabili

Beneficiari: Asociaţia Filantropia Severin şi beneficiarii acesteia
Locul de desfăşurare: Judeţul Mehedinţi
Descrierea proiectului: În fiecare an, în perioada februarie-aprilie, se desfăşoară campania
de informare a populaţiei cu privire la facilitatea fiscală de direcţionare a 2% din impozitul
pe venit, datorat statului, unor organisme care sunt stipulate în legislaţia de specialitate (ong
-uri, fundaţii, parohii, sindicate). Astfel, în urma acestei campanii, a fost colectată suma de
898.28 lei, ce s-a utilizat ca şi cofinanţare în proiectele derulate de asociaţie, cât şi în
sprijinirea unor obiective sociale.
Perioada de derulare: permanent
Bugetul campaniei în anul 2011: 898,28 lei
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Campania de strângere de fonduri
„Dăruieşte bucurie!”
Urmând tradiţia ultimilor ani, ca de Sărbătoarea Naşterii Domnului să se organizeze
campanii de strângere de fonduri, şi în acest an a fost organizată o astfel de campanie în
câteva din centrele comerciale de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin.
Scopul: Dezvoltarea spiritului filantropic în rândul populaţiei din municipiul Drobeta
Turnu Severin.
Obiective:


sensibilizarea populaţiei severinene cu privire la situaţia copiilor nevoiaşi



colectarea de fonduri pentru realizarea de cadouri pentru copiii nevoiaşi din judeţul
Mehedinţi.

Beneficiari: copii – cazuri sociale, aflaţi în baza de date a Asociaţiei Filantropia Severin
Parteneri:
- Supermarket Artima
- Supermarket Profi
- Supermarket Cora
- Supermarket Penny
- Bricostore
- Supermarket Carrfour
Perioada de derulare: 29 noiembrie 2011 – 10 ianuarie 2011
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Proiectul „Întreprinderi sociale
pentru incluziune socială”
Acest proiect a fost iniţiat şi implementat, la
nivelul organizaţiilor membre, între care se numără
şi Asociaţia Filantropia Severin, de către Federaţia
Filantropia şi a fost derulat în parteneriat cu
Patriarhia Română şi cu Asociaţia Nonprofit Enterprise and Self-sustenability Team –
Europe (NESsT).
Scopul proiectului a fost crearea şi dezvoltarea capacităţii de iniţiere şi administrare a
întreprinderilor sociale.
Asociația Filantropia Severin a realizat şi a implementat, în anul 2011, planul de
afaceri pentru înfiinţarea unui atelier de icoane.
În cadrul acestui proiect, 10 persoane vulnerabile social au beneficiat de formare în
meseria de lucrător în lemn, cinci dintre ele fiind angajate în cadrul atelierului de icoane.
Atelierul de icoane funcţionează din luna martie 2011 şi produce icoane litografiate, având
şi un web-site propriu de prezentare (www.atelierdeicoane.ro). Acest atelier funcţionează
ca întreprindere socială, administrată de Asociaţia Filantropia Severin, cu scopul de a
diversifica sursele de finanţare ale organizaţiei şi de a integra socio-profesional tineri aflaţi
în căutarea unui loc de muncă. Asociaţia Filantropia Severin este primul ONG din
Mehedinţi care a iniţiat şi implementat, o întreprindere socială în Dr. Tr. Severin.
Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 24 de luni
şi s-a încheiat în septembrie 2011, fiind susţinut
financiar prin POSDRU.
Valoarea finanțarii pentru fiecare din cele 3 ONG
-uri care au iniţiat, în cadrul acestui proiect, o
întreprindere socială a fost de 58.000 lei.
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Hristos,
Prietenul copiilor!
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiului, Asociaţia Filantropia Severin, în
colaborare cu preoţii celor trei Biserici parohiale: Adormirea Maicii Domnului din Piatra
Albă, Sf. Nicolae şi Sf. Ioan Botezătorul din Cerneţi, au oferit copiilor Şcolii Generale cu
clasele I-VIII, din satul Cerneţi, 110 pachete cadouri, conţinând alimente şi reviste pentru
copii. Evenimentul s-a deasfăşurat în Biserica Sf. Nicolae, în prezenţa copiilor, a celor trei
preoţi parohi şi a cadrelor didactice. Copiii au avut ocazia de a viziona un film educativ
despre Biserică şi au fost sensibilizaţi cu privire la importanţa participării la slujbele
religioase, şi în mod special, la Sfânta Liturghie. precum şi la primirea Sf. Împărtăşanii şi
la trăirea unei vieţi creştine, atât în familie, cât şi în şcoală şi în societate.
Perioada de desfãşurare: anual
Bugetul: 1.062,27 lei

11

ASOCIAȚIA FILANTROPIA SEVERIN
*RAPORT ANUAL 2011*

”Carte pentru suflet”
Prin această acţiune au beneficiat de cărţi cu conţinut moral - religios Grădiniţa Nr.
19 şi Nr. 20 din Drobeta Turnu Severin, precum şi Penitenciarul Drobeta Turnu Severin şi
Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta
Turnu

Severin.

important

Cărţile

suport

constituie

pentru

un

activităţile

educaţionale din grădiniţe, un instrument
de

intensificare

a

misiunii

preoţilor

misionari asupra grupurilor ţintă şi un
suport emoţional pentru persoanele private
de libertate şi persoanelor aflate temporar
în îngrijire medicală. Titlurile acestor
cărţilor sunt: „Virtuţi şi Valori Creştine”, „Dumnezeu aude strigătul tău”, „Curajul de a
spera”,

”Despre

suferinţă

şi

vindecare”, „Creaţia după Chipul
lui Dumnezeu”, ”Stop violenţei
Domestice”. Aceste cărţi au fost
donate

Sectorului

Social

al

Episcopiei Severinului şi Strehaiei
de

către

Societatea

Biblică

Interconfesională din România.
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Spectacolul “De la inimă la inimă”
În ajunul sărbătorilor prilejuite de Naşterea Domnului, Asociaţia Filantropia Severin
a participat alături de DGASPC Mehedinţi la realizarea spectacolului “De la inimă la
inimă”. Spectacolul a fost susţinut de copiii aflaţi în centrele D.G.A.S.P.C. Mehedinţi. La
finalul acestui eveniment, au fost împărţite cadouri copiilor aflaţi în plasament, precum şi
unui grup de copii din nordul judeţului nostru, care au participat la acest spectacol.
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Centrul de Informare pentru Persoanele cu
Deficienţă de Vedere ”Didim cel Orb”
În anul 2011, Centrul de informare ”Didim cel Orb” pentru persoanele cu deficienţe
de vedere din Drobeta Turnu Severin şi-a continuat activităţile specifice, cea mai
importantă fiind aceea de editare de cărți și reviste în braille sau pe CD pentru nevăzători,
tipărind următoarele materiale adresate persoanelor cu deficienţe de vedere: Revista
„Raze de Lumină”, cu apariţie semestrială, fiind editată atât în alfabetul braille, cât şi
audio (în format MP3), pe CD; „Calendarul Creştin Ortodox” pe anul 2011; „Rânduiala
Sfintei Împărtăşiri”, care s-a editat, pentru prima dată, în braille; Rânduiala „Sfeştaniei”,
„Taina Sfântului Maslu”, un Acatist şi două Canoane de pocăinţă. Prin tipărirea acestor
materiale se urmăreşte îmbunătăţirea vieţii religioase a persoanelor nevăzătoare din
municipiul nostru, dar şi din ţară, şi realizarea unei apropieri tot mai mari a acestor
persoane de Biserică şi de Dumnezeu.
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Centrul de informare şi comunicare pentru
persoanele cu deficienţă de auz şi vorbire

Asociaţia Surzilor din Dr. Tr.
Severin numără aproximativ 300 de
membri, dintre care doar 100 de persoane
sunt înregistrate ca membrii activi. În
cadrul

Centrului

de

informare

şi

comunicare „Sfântul Moise Proorocul” al
Asociaţiei Filantropia Severin, persoanele
cu deficienţă de auz şi vorbire folosesc
cele 5 calculatoare conectate la Internet, dotate cu camere web. Acest Centru facilitează
comunicarea între persoanele cu deficienţă de auz şi vorbire, unele dintre acestea având
posibilitatea de a se informa despre un loc de muncă cu ajutorul mijloacelor puse la
dispoziţie. A continuat, de asemenea, legătura spirituală cu persoanele cu deficienţe de auz
şi vorbire prin Părintele Inspector Corcoveanu Stelian, ce a constat în oficierea Sfintei
Liturghii în limbaj mimico-gestual, consiliere spirituală şi ajutoare materiale.
Membrii Asociaţiei Surzilor au fost sprijiniţi cu produse alimentare pentru
organizarea Zilei de 8 Martie și a Zilei Internaţionale a Surzilor (1 sept.), care s-a realizat
la sediul Asociaţiei Surzilor din Dr. Tr. Severin.
Durata proiectului: permanent
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Centrul de resurse pentru voluntarii, din
Drobeta Turnu Severin
Acest proiect urmăreşte creşterea
gradului de implicare a tinerilor în activităţi
de voluntariat, prin crearea în Dr. Tr.
Severin a unui Centru resursă pentru tinerii
ce doresc să devină voluntari activi în
mediul ONG din judeţul Mehedinţi.
Activități:


Înfiinţarea Centrului resursă şi selectarea celor 20 de tineri beneficiari



Organizarea unor sesiuni de formare



Facilitarea întâlnirilor dintre tineri şi mediul ONG din judeţul Mehedinţi



Creşterea numărului voluntarilor în rândul tinerilor din Dr. Tr. Severin

Durata proiectului: 24 sept. 2011 – 30 sept. 2012
Bugetul proiectului: 15.450 $, din care 8.450 $ grantul Ambasadei Statelor Unite ale
Americii în România şi 7000 $ cofinanţarea Asociaţiei Filantropia Severin.
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Centre de informare și comunicare pentru
copii și tinerii, din mediul rural “Sf. Irina”
Centrele de informare și comunicare
pentru copii și tinerii din mediul rural,
funcționează în două localități din județul
Mehedinți: Bahna și Vânjuleț.
Prin intermediul acestor două centre,
copiii și tinerii din cele două locații sunt
îndrumați către liceele care li s-ar potrivi,
dezvoltându-li-se noi cunoștințe și abilități, ținând seama de personalitatea și însușirile
fiecăruia.
Cele două centre sunt dotate cu patru calculatoare pentru buna desfășurarea a
activităților. În aceste centre se desfășoară activități catehetice, proiecții de film cu
tematică religioasă, precum și diverse activități menite să dezvolte tinerii armonios, în
spiritul moralei creștine.
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Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice
Dr. Laurian şi Matei Vucea
din loc. Balta, jud. Mehedinţi
În anul 2011, s-a finalizat procesul de verificare a conformității administrative și
eligibilității a proiectului ”Reabilitare și dotare centru de îngrijire și asistență pentru
persoane vârstnice în localitatea Balta”, depus în cadrul Programului Operațional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3, domeniul de intervenție 3.2./ Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Proiectul a fost declarat conform și eligibiul și se află pe lista de așteptare.
S-a prelungit autorizația de construire, s-a întocmit devizul/rest de executat şi s-a
depus documentaţia necesară obţinerii de fonduri de la Ministerul Cultelor pentru
finalizarea lucrărilor de consolidare şi reabilitare a clădirii vechi a centrului.
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Vă așteptăm cu drag!
Asociaţia Filantropia Severin
Str. I. G. Bibicescu, Nr. 6
Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi
Tel. /Fax: 0252-333049; 0252-333048;
E-mail: filantropia_severin@yahoo.com
Site: www.filantropiaseverin.ro
Cod fiscal 17079735
Cont: RO33RNCB3500000259870001.
B.C.R Mehedinţi
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Sediul Episcopiei Severinului și Strehaiei
Biroul Asociației Filantropia Severin

MEMBRU AL FEDERATIEI FILANTROPIA

Produs în cadrul proiectului “Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacităţii organizaţionale
a unei reţele naționale de ONG-uri creştine”.
Editat de Asociaţia Filantropia Severin
Publicat: iulie 2012
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!

