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- Plan de implementare
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1. SCURTĂ ANALIZĂ A CONTEXTULUI
Asociaţia ,,FILANTROPIA – SEVERIN’’ este o asociaţie
creştin-ortodoxă, de asistenţă socială şi filantropică, cu caracter
nonguvernamental, nonprofit, independentă şi apolitică. A fost
înfiinţată în anul 2004, când a căpătat şi personalitate juridică.
Sediul Asociaţiei este situat în municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. I.Gh. Bibicescu, nr.6, judeţul Mehedinţi. Conform
statutului, cu aprobarea Adunării Generale, poate înfiinţa filiale
şi în alte localităţi din ţară.
Asociaţia funcţionează sub patronajul Episcopiei Severinului
şi Strehaiei şi îl are ca Preşedinte de onoare pe Prea Sfinţitul
Episcop Nicodim Nicolăescu. 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.
Asociaţia desfăşoară activităţi de interes general sau
comunitar, după caz, în beneficiul următoarelor categorii de
persoane: copii, persoane în vârstă, persoane 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. Beneficiarii serviciilor
asociaţiei noastre sunt în general din judeţul Mehedinţi , dar şi
din alte judeţe ale ţării.
Judeţul Mehedinţi este amplasat în partea de sud-vest a
României, este mărginit de judeţele :Gorj, la nord-est; Dolj, la
sud-est; Caraş-Severin, la nord-vest şi de Serbia şi Bulgaria la
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sud şi sud-vest, fiind inclus in Regiunea de dezvoltare Sud-Vest
Oltenia.
Populaţia judeţului se află într-o continuă scădere, cauzată
atât de sporul natural negativ, cât şi de migrarea tinerilor spre
alte judeţe cu mai multe oportunităţi de angajare sau spre spaţiul
comunitar. Astfel, dacă la recensământul populaţiei din anul
2002, judeţul Mehedinţi avea 310449 locuitori, potrivit datelor
puse la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi,
la data de 1 ianuarie 2007, populaţia totală a judeţului era de
299989 locuitori, dintre care 63636 sunt persoane peste 60 de
ani. Din totalul populaţie judeţului, 153494 locuiesc în mediu
rural, iar dintre aceştia, 44300 sunt persoane peste 60 de ani.
În perioada 01.01 – 31.07.2007, comparativ cu perioada
corespunzătoare din anul 2006, evoluţia principalelor fenomene
demografice se prezintă astfel:
- numărul născuţilor vii a fost de 1271 (mai mic cu 138)
- numărul persoanelor decedate a fost de 2361 (mai mic
cu 64)
- sporul natural continuă să fie negativ (- 1090 persoane)
- numărul căsătoriilor a fost de 2045 (mai mare cu 1047)
- numărul divorţurilor a fost de 248 (mai mic cu 61)
Potrivit datelor comunicate de Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, numărul şomerilor
înregistraţi era de 10301 persoane (dintre care 4202 femei). Rata
şomajului în judeţul Mehedinţi la sfârşitul lunii iulie 2007 era de
8,3% (dintre care 9,3% la bărbaţi şi 7,2% la femei). Cu o rată a
şomajului mai mult decât dublă faţă de cea înregistrată la
nivelul ţării, judeţul Mehedinţi continuă să fie cel mai afectat de
acest fenomen.
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Potrivit “Hărţii sărăciei în România” - raport elaborat la
cererea Comisiei Naţionale Anti-Sărăcie şi Promovare a
Incluziunii Sociale de către Universitatea Bucureşti şi Institutul
Naţional de Statistică, rata sărăciei este de 71%. Potrivit
aceluiaşi raport, judeţul Mehedinţi şi, în special populaţia rurală,
este predispusă la excluziune de la serviciile de sănătate,
situându-se între primele trei locuri pe ţară.
Din datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de
Asistenţă şi Protecţie a Copilului reies următoarele:
- numărul copiilor abuzaţi: 41
- numărul copiilor cu risc de abandon: 22
- numărul de centre maternale: 1
- numărul de centre medico-sociale: 2 (insuficiente
comparativ cu cererea)
- numărul persoanelor asistate în centre rezidenţiale: 285
dintre care:
 134 copii
 151 adulţi, iar dintre aceştia, 106 peste
60 de ani
În Mehedinţi sunt înregistrate 9269 persoane cu handicap,
dintre care 4795 în mediu urban şi 4474 în mediu rural.
O problemă importantă nu numai la nivelul judeţului
Mehedinţi, ci la nivelul întregii ţări, este cea a violenţei în
familie. Violenţa domestică este un fenomen vechi, având
originea în mentalităţile transmise cultural şi tolerat în
majoritatea societăţilor. Violenţa este un comportament învăţat
în scopul de a obţine putere şi control. Învăţarea ei are loc atât
în familie, cât şi în societate.
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Sărăcia, numărul mare de copii, existenţa unor copii
nedoriţi, cuplate cu un consum exagerat de alcool, conduc la
escaladarea conflictelor în cadrul familiei, ale căror victime
sunt, în primul rând, femeile şi copiii.
Întrucât cifra reală a violenţelor comise în familie nu se
cunoaşte, aspect subliniat în studiile care analizează fenomenul
şi în alte state, cauzele ţinând atât de aspecte sociale (rolurile şi
autoritatea tradiţionale în cuplu, lipsa unor alternative materiale
pentru victime, teama de oprobiul public) cât şi individuale (în
special ataşamentul demonstrat faţă de agresor), cercetările în
domeniu nu au putut reflecta decât în mică măsură amploarea
fenomenului, aşa cum se manifestă el în prezent în ţara noastră.
Raportând numărul victimelor femei ale violenţei domestice
la numărul total al victimelor femei înregistrate în perioada
ianuarie - octombrie 2005 se poate observa că 30% din
victimele femei ale infracţiunii de omor sunt intrafamiliale.
- alte violenţe care au crescut cu 10% (de la 204 la 226 de
victime).
- cele mai multe victime femei înregistrate în 2005 sunt ale
infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (226), vătămare
corporală (57), omor (34) şi viol (33).
Tipul infracţiunii

Omor
Tentativă de omor
Vătămare corporală
gravă
Lovitură cauzatoare
de moarte
Viol

113
51
78

Victime femei ale violenţei
domestice
(9 luni 2005)% la total
victime femei
34 (30%)
12 (23,5%)
13 (16,6%)

13

5 (38,4%)

544

33 (6%)

Victime femei
(9 luni 2005)
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În anul şcolar 2005-2006, au fost şcolarizaţi un număr de
55597 copii şi tineri, dintre care, 11541 în învăţământul liceal,
3690 în învăţământul profesional şi de ucenici, 608 în
învăţământul postliceal şi de maiştri şi 4000 în învăţământul
superior. Cu toate acestea în Mehedinţi nu funcţionează decât 4
cluburi de tineret care să-i mobilizeze şi să-i antreneze în
diverse activităţi.
Restructurarea sectorului minier a dus la disponibilizarea
multor tineri. Lipsa alternativelor de angajare a dus la migrarea
masivă a tinerilor (în special din zona rurală) în zone cu mai
multe oportunităţi de angajare. După deschiderea frontierelor
către spaţiul european, se constată o migrare masivă a forţei de
muncă din Mehedinţi. Astfel, dacă în 2005 – 2006 au migrat
aproximativ 430 de tineri, în 2006 -2007 au migrat aproape
1000 de tineri (conform datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică).
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2. COMPONENTA ANALITICĂ \ ANALIZA S.W.O.T.
Puncte tari
Misiune prin mass-media a Asociaţiei
Filantropia Severin (Web, Radio,
Revistă)
Prezenţa în mass-media a Asociaţiei
Filantropia Severin – mediatizarea
acţiunilor proprii
Deschiderea pentru stabilirea de noi
parteneriate şi colaborări
Implicarea în educarea tinerilor
Credibilitatea de care se bucură, fiind
ONG sub patronajul bisericii
Echipă tânără, cu specialişti în diferite
domenii
Sediu administrativ asigurat de ESS
Capacitate de atragere de fonduri
Deschiderea şi sprijinul ESS
Servicii sociale ocazionale
Experienţa în campaniile 2 %

Puncte slabe
Relaţia cu beneficiarii

Activităţile reduse cu tinerii, lipsa unui centru de consiliere
pentru tineret
Lipsa de aşezăminte pentru nevoiaşi
Lipsa serviciilor pentru bătrânii singuri
Lipsa serviciilor pentru preoţi (cursuri de formare)
Slaba capacitate de a oferi servicii sociale beneficiarilor
Lipsa serviciilor specializate pentru copiii nevoiaşi
Slaba capacitate organizaţională de a atrage fonduri
nerambursabile
Capacitatea de promovare a activităţilor derulate
ADMINISTRATIV- MONITORIZARE
Lipsa unei arhive organizate şi a bazei de date
Capacitate de autofinanţare redusă
Lipsa mijloacelor de transport
Acces limitat la info/logistică
Compromisuri în relaţionarea cu alte instituţii
Birocraţia
Slaba transparenţă şi justificare a deciziilor
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Voluntari activi
Specializarea continuă a membrilor
Filantropia
Obţinerea de sponsorizări

RESURSA UMANĂ
Slaba motivare financiară a echipei
Lipsa personalului angajat
Capacitatea redusă de a gândi, administra proiecte
Capacitatea redusă de a construi relaţii între membri,
disciplina, asumarea responsabilităţii
Lipsa colaboratorilor şi personalului specializat

Oportunităţi
Ameninţări
Sprijin din partea APL
Mehedinţiul este un judeţ sărac
Deschiderea oamenilor spre acţiuni
Atacurile din media asupra Bisericii
caritabile
Influenţa politicului
Oportunităţi de finanţare Phare,
Modificări legislative
Fonduri Structurale, PNDR
Neimplicarea autorităţilor locale
Existenţa canalelor de comunicare ale problemelor comunităţii
ESS - reviste, radio (Radio Lumina,
Pierderea unor valori morale
Revista Didahia)
Lipsa suportului comunităţii
Deschiderea Primăriilor
Existenţa unor persoane cu stare
materială bună care îi ajută pe cei
nevoiaşi prin intermediul ONG-ului.
10
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3. COMPONENTA PROIECTIVĂ A STRATEGIEI
VIZIUNEA Asociaţiei Filantropia Severin
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.
Toţi 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 comunitaţii. 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.
MISIUNEA Asociaţiei Filantropia Severin
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.
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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 Filantropiei de a furniza servicii
sociale specializate
4. Îmbunătăţirea situaţiei tehnico – locative a Filantropiei
5. Promovarea misiuni creştine a ESS, a acţiunilor şi
serviciilor furnizate beneficiarilor
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4. COMPONENTA PROGRAMATICĂ
OBIECTIVE STRATEGICE
OBIECTIV 1. SPRIJINIREA PAROHIILOR ÎN
FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE ŞI
RELIGIOASE:
-

-

-

MĂSURI:
înfiinţarea cercurilor de tineri şi catehizarea acestor
tineri
înfiinţarea de centre locale de informare şi consiliere
religioasă pentru tineret
punerea accentului pe promovarea valorilor morale şi
etice prin organizarea de cursuri cu aceste teme
stabilirea de parteneriate strategice între parohiile din
eparhie în vederea atragerii a cât mai multor
credincioşi în biserică (vezi serile duhovniceşti)
înfiinţarea de servicii noi (grădiniţe sociale, cămine
sociale, centre multifuncţionale)
noi modalităţi de finanţare de la stat (facilităţi fiscale,
subvenţii) prin care parohia să aibă capacitatea de a
oferi servicii sociale
participarea la cursuri pe dezvoltarea capacităţii
manageriale a preotului
instruire pentru tinerii voluntari
dezvoltarea unui program de voluntariat şi implicarea
voluntarilor în furnizarea de servicii sociale
dezvoltarea/gestionarea serviciilor sociale proprii în
funcţie de necesităţile comunităţii
existenţa şi funcţionarea activă a Comitetelor
filantropice
existenţa şi buna funcţionare a Centrelor sociale
13
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OBIECTIV 2. INIŢIEREA DE SERVICII SOCIALE
PENTRU COPII ŞI TINERI:
MĂSURI:
-

iniţierea unui centru pentru voluntari
iniţierea unui centru de consiliere pentru tineri
iniţierea de centre de zi pentru copilul şcolar

OBIECTIV 3. CREŞTEREA CAPACITĂŢII
ASOCIAŢIEI FILANTROPIA DE A FURNIZA
SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE:
MĂSURI:
-

acreditarea unui pachet de servicii sociale
iniţierea de centre sociale specializate

OBIECTIV 4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI
TEHNICO – LOCATIVE A ASOCIAŢIEI
MĂSURI:
-

amenajarea şi dotarea unor spaţii adecvate pentru
desfăşurarea activităţii
crearea unei baze de date reale (cu ajutorul parohiilor)
cu privire la situaţia socială a judeţului
îmbunătăţirea parcului auto
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OBIECTIV 5. PROMOVAREA MISIUNII
CREŞTINE A ESS, A ACŢIUNILOR ŞI SERVICIILOR
FURNIZATE BENEFICIARILOR
MĂSURI:
-

Folosirea Radio Lumina şi a Revisteia Didahia ca
resursă pentru promovarea imaginii Episcopiei
Materiale informative distribuite în mod gratuit
Dotarea unui Studio de înregistrări şi prelucrări audio
– video
Iniţierea unui centru de difuzare film pentru
credincioşi
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5. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
1. PLANUL DE IMPLEMENTARE

Termene

OBIECTIVE STRATEGICE
Masuri strategice

Responsabili

Resurse necesare

Obiectiv 1. SPRIJINIREA PAROHIILOR ÎN FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE ŞI RELIGIOASE:
Măsuri:

-

înfiinţarea cercurilor de tineri şi catehizarea acestor tineri

2008 - 2013

Membrii
asoiciatiei si voluntarii

Resurse umane
Finantari externe

-

înfiinţarea de centre locale de informare şi consiliere
religioasă pentru tineret

2008 – 2013

Membrii
asoiciatiei si voluntarii

Resurse umane
Finantari externe

-

punerea accentului pe promovarea valorilor morale şi
etice prin organizarea de cursuri cu aceste teme

2008 – 2013

Membrii
asoiciatiei si voluntarii

Resurse umane
Finantari externe

-

stabilirea de parteneriate strategice între parohiile din
eparhie în vederea atragerii a cât mai multor credincioşi în
biserică (vezi serile duhovniceşti)

2008 – 2013

Membrii
asoiciatiei si voluntarii

Resurse umane
Finantari externe

-

înfinţarea de servicii noi (grădiniţe sociale, cămine
sociale, centre multifuncţionale)

2008 – 2013

Membrii
asoiciatiei si voluntarii

Resurse umane
Finantari externe
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-

noi modalităţi de finanţare de la stat (facilităţi fiscale,
subvenţii) prin care parohia să aibă capacitatea de a oferii
servicii sociale

2008 – 2013

Membrii
asoiciatiei si voluntarii

Resurse umane
Finanțări
externe

-

participarea la cursuri pe dezvoltarea capacităţii
manageriale a preotului

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări
externe

-

instruire pentru tinerii voluntari

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări
externe

-

dezvoltarea unui program de voluntariat şi implicarea
voluntarilor în furnizarea de servicii sociale

2008 - 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări
externe

-

dezvoltarea/gestionarea serviciilor sociale proprii în
funcţie de necesităţile comunităţii

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări
externe

-

existenţa şi funcţionarea activă Comitetelor filantropice

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări
externe

-

existenţa şi buna funcţionare a Centrelor sociale

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

-

Resurse umane
Finanțări
externe
noi modalităţi de finanţare de la stat (facilităţi fiscale, subvenţii) prin care parohia să aibă capacitatea de a oferii servicii
subvenţii) prin care parohia să aibă capacitatea de a oferii servicii sociale
servicii sociale
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Termene

OBIECTIVE STRATEGICE
Masuri strategice

Responsabili

Resurse necesare

Obiectiv 2. INIŢIEREA DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ŞI TINERI
Măsuri:
2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe

iniţierea unui centru de consiliere pentru tineri

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe

iniţierea de centre de zi pentru copilul şcolar

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe



iniţierea unui centru pentru voluntari




Obiectiv 3. CREŞTEREA CAPACITĂŢII ASOCIAŢIEI FILANTROPIA DE A FURNIZA SERVICII SOCIALE
SPECIALIZATE
Măsuri:
-

acreditarea unui pachet de servicii sociale

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane

-

inițierea de centre sociale specializate

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe
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OBIECTIVE STRATEGICE

Termene

Masuri strategice

Responsabili

Resurse necesare

Obiectiv 4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI TEHNICO – LOCATIVE A ASOCIATIEI
Masuri:
-

amenajarea şi dotarea unor spaţii adecvate pentru
desfăşurarea activităţii

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe

-

crearea unei baze de date reale (cu ajutorul parohiilor) cu
privire la situaţia socială a judeţului

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane

-

îmbunătăţirea parcului auto

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe

Termene

OBIECTIVE STRATEGICE
Măsuri strategice

Responsabili

Resurse necesare

Obiectiv 5. PROMOVAREA MISIUNII CREŞTINE A ESS, A ACŢIUNILOR ŞI SERVICIILOR FURNIZATE BENEFICIARILOR
Masuri:

-

Folosirea Radio Lumina şi a Revistei Didahia ca resursă
pentru promovarea imaginii Episcopiei

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse necesare

-

Materiale informative distribuite în mod gratuit

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse necesare

-

Dotarea unui Studio de înregistrări şi prelucrări audio –
video

2008 – 2013

Membrii
asoiciatiei si voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe

-

Iniţierea unui centru de difuzare film pentru credincioşi

2008 – 2013

Membrii
asociației și voluntarii

Resurse umane
Finanțări externe
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2. FIŞE DE PROIECT
1. Centru Rezidenţial pentru persoane vârstnice
Nevoia: Conform unei analize realizate de Direcţia

Judeţeană de Statistică Mehedinţi cu privire la populaţia stabilă
la 1 ianuarie 2007, numărul total de persoane cu vârstă de peste
60 de ani este de 63636, dintre care 44300 locuiesc în mediu
rural.
Bătrânii care locuiesc în mediul rural trăiesc, în marea
lor majoritate, din pensii de CAP. O parte dintre ei nu au nici
un venit stabil, trăind exclusiv din venituri agricole. Persoanele
vârstnice se luptă pe de o parte cu neajunsurile cauzate de
veniturile insuficiente şi cu uneltele rudimentare, iar pe de altă
parte cu bolile bătrâneţii. Serviciile medicale, deşi gratuite, sunt
foarte greu accesibile. Cabinetele medicilor de familie sunt
situate în comune, iar drumurile de acces sunt lungi şi prost
întreţinute. Această situaţie este acutizată în zona de munte.
Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
din judeţul Mehedinţi şi implicarea activă a comunităţii în
rezolvarea propriilor probleme.

Obiective
-

-

înfiinţarea unui centru de îngrijire şi asistenţă a 20 de
persoane vârstnice, în localitatea Balta;
asigurarea de servicii de îngrijire, fără găzduire, pentru
situaţii de urgenţă, de sprijin şi de acompaniere,
urmărind integrarea activă în viaţa socială a 50 de
bătrâni cu probleme sociale, prin înfiinţarea unei echipe
mobile care să coordoneze activitatea comitetelor
filantropice, existente pe lânga parohiile din judeţ;
formarea personalului şi a voluntarilor
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Grupuri ţintă/beneficiari: 70 de bătrâni din jud.

Mehedinţi

Activităţi

amenajarea unui centru de îngrijire şi asistenţă a 20 de
persoane vârstnice, în localitatea Balta
- participarea la cursuri de formare a personalului angajat
- înfiinţarea unei echipe mobile care să ofere servicii de
sprijin şi de acompaniere, prin implicarea comitetelor
filantropice
- iniţierea unor servicii de îngrijire şi sprijin în vederea
asigurarii unei vieţi active şi autonome pentru toţi
beneficiarii proiectului.
- mediatizarea acţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului
Perioada de derulare:
- amenajare 2008-2009
- derulare permanentă
Buget total: 220455Euro
Salarii / consultanta: 121400 Euro
Dotări: 64155 Euro
Mediatizare: 1500 Euro
Consumabile: 1200 Euro
Administrative: 18400 Euro
Transport: 13800 Euro
-

Modalitate de evaluare
-

număr de beneficiari ai centrului
număr de beneficiari ai serviciului mobil
număr de Comitete Filantropice implicate
număr cursuri de formare pentru personal şi voluntari
număr de apariţii în mass-media
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2. Centrul multicultural de consiliere și
informare pentru tineret
Nevoia: În judeţul Mehedinţi există aproximativ 42544
tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 24 ani, dintre care 33958
sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ. Sub presiunea
cadrelor didactice cu catedre incomplete, a constrângerii
programei şcolare şi a orelor opţionale tot mai atractive, orele
de religie nu mai răspund nevoilor de informare şi consiliere
religioasă a tinerilor.
Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii spirituale a tinerilor,
apropierea lor de Biserică şi implicarea activă în viaţa culturală
şi spirituală a judeţului.
Obiective

Dotarea şi amenajarea unui centru de consiliere şi
informare pentru tineri
- Atragerea de voluntari
- Formarea personalului şi a voluntarilor
Grupuri ţintă/beneficiari: tinerii din jud. Mehedinţi
-

Activităţi
-

-

amenajarea unui centru de consiliere şi informare pentru
tineri
amenajarea unei săli dotată cu aparatură IT, cu
conexiune la internet, care să asigure accesul la
informare, precum şi redactarea de articole care să apară
în revista “Didahia”
amenajarea unui atelier artistic
organizarea de manifestări artistice şi civice
organizarea de excursii şi tabere pentru tineret
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Perioada de derulare:
-

amenajare 2008 - 2010
derulare permanentă
Buget total: 12700 Euro
Salarii / consultanta: 2500 Euro
Dotari: 7000 Euro
Mediatizare: 500 Euro
Consumabile: 1200 Euro
Administrative: 2000 Euro

Modalitate de evaluare:
-

număr de beneficiari ai centrului
număr apariţii în mass-media
număr articole scrise de membrii centrului în presa
locală
număr cursuri de formare pentru tineri
număr manifestări organizate
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3. Centrul de instruire pentru preoţi
Nevoia: În condiţiile în care Biserica îşi deschide tot mai
mult activitatea spre noi domenii (social, cultural, mass-media
etc), preoţii simt nevoia unei formări continue în aceste noi
domenii, pentru a face faţă noilor provocări.
Scop: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de Biserică

Obiective:
-

Dotarea şi amenajarea unui centru de formare pentru preoţi
Formarea personalului
Acreditarea de cursuri /achiziţionarea de cursuri acreditate

Grupuri ţintă/beneficiari: preoţii din jud. Mehedinţi
Activităţi:
amenajarea unui centru de formare pentru preoţi
organizarea de cursuri de formare pe diverse teme de
interes
- formarea pesonalului
Perioada de derulare:
- amenajare 2010 - 2011
- derulare permanentă
Buget total: EU
Salarii / consultanta: 3600 Euro
Dotari: 7000 Euro
Mediatizare: 500 Euro
Consumabile: 1200 Euro
Administrative: 2000 Euro
-

Modalitate de evaluare:
-

număr de beneficiari ai centrului
număr apariţii în mass-media
număr de cursuri organizate
număr de persoane formate ca formatori
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4. Centrul Voluntari
Nevoia: Întrucât activitățile Asociației Filantropia Severin

încep să fie din ce în ce mai diversificate se simte nevoia
realizării unui centru de voluntariat care să vină în sprijinul
acțiunilor asociației.
Scop: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale oferite de
Asociația Filantropia Severin şi implicarea activă a membrilor
comunităţilor în rezolvarea propriilor probleme.

Obiective:

Înfiinţarea unui Centru de voluntari
Atragerea de voluntari
Formarea voluntarilor
Grupuri ţintă/beneficiari: populaţia jud. Mehedinţi
-

Activităţi:
-

organizarea de cursuri de formare petru voluntari
atragere de voluntari
monitorizarea activităţii
mediatizarea activităţii
Perioada de derulare:
- derulare permanentă
Buget total:
Salarii / consultanță:
Dotari:
Publicatii:
Consumabile:
Administrative:

Modalitate de evaluare:
-

număr de voluntari
număr apariţii în mass-media
număr cursuri de formare voluntari
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5. Dezvoltarea capacitaţii Filantropia
Nevoia: Asociaţia Filantropia Severin a fost înfiinţată în

anul 2004. Deşi a desfăşurat mai multe proiecte şi a încheiat
parteneriate cu principalele instituţii resursă din judeţ,
Asociaţia Filantropia Severin s-a aflat în incapacitatea de a se
dezvolta ca organizaţie.

Scop: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale din

judeţului Mehedinţi

Obiective
a) Facilitarea accesului la serviciile oferite de biserici,
instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi la
resurse private şi publice ;
b) Realizarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte
instituţii şi organizaţii specializate:
c) Diversificarea surselor de finanţare ;
d) Creşterea contribuţiei comunitare în rezolvarea
problemelor sociale ;
e) Profesionalizarea acţiunilor filantropice.

Grupuri ţintă/beneficiari: copii şi tineri, persoane
sărace (şomeri, oameni ai străzii etc.), bătrâni, persoane cu
disabilitati, persoane afectate de HIV din jud. Mehedinţi
Activităţi
-

Atragerea de fonduri
Angajarea de personal
Atragerea de voluntari
Organizarea de cursuri de formare pentru pesonal şi
voluntari
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-

Dezvoltarea infrastructurii prin achiziţionarea de spaţii,
aparatură IT, mijloace de transport, mobilier

Perioada de derulare:
-

derulare 2008 - 2009

Buget total:
Salarii / consultanță:
Dotari:
Mediatizare:
Consumabile:
Administrative:

Modalitate de evaluare:
-

proiecte finanţate din fondurile atrase
număr angajaţi ai Asociației Filantropia Severin
număr voluntari activi, implicaţi în proiecte
număr de beneficiari
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6. Dezvoltarea Comitetelor Filantropice
Nevoia: Populaţia totală a judeţului Mehedinţi este de
299989 locuitori, dintre care 153494 locuiesc în mediu rural.
Potrivit “Hărţii sărăciei în România” - raport elaborat la
cererea Comisiei Naţionale Anti-Sărăcie şi Promovare a
Incluziunii Sociale de către Universitatea Bucureşti şi Institutul
Naţional de Statistică, rata sărăciei este de 71%. Potrivit
aceluiaşi raport, judeţul Mehedinţi şi, în special populaţia
rurală, este predispusă la excluziune de la serviciile de sănătate,
situându-se între primele trei locuri pe ţară. În aceste condiţii,
nici Serviciul Social al Episcopiei şi nici serviciile sociale
specializate de pe lângă Primării şi Consilii Locale nu pot face
faţă nevoilor beneficiarilor.
Întrucât Episcopia Severinului şi Strehaiei are în
subordine 5 protopopiate ce cuprind 200 de parohii şi 148 filii,
prin care cei 600 de preoţi au acces în comunităţi şi în sufletul
oamenilor, au fost înfiinţate peste 100 de Comitete Filantropice
pe lângă aceste parohii.
Scop: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale oferite de
Biserică în judeţul Mehedinţi şi implicarea activă a membrilor
comunităţilor în rezolvarea propriilor probleme.

Obiective:

Înfiinţarea de Comitete Filantropice în fiecare parohie
din Mehedinţi
- Atragerea de voluntari (în cadrul Comitetelor
Filantropice)
- Formarea voluntarilor
- Profesionalizarea Comitetelor Filantropice
Grupuri ţintă/beneficiari: îmbunătăţirea calităţii
serviciilor sociale oferite de Biserică în jud. Mehedinţi
-
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Activităţi:
-

organizarea de cursuri de formare pentru voluntari
(membri ai Comitetelor Filantropice)
- atragere de voluntari
- monitorizarea activităţii Comitetelor Filantropice
- mediatizarea activităţii Comitetelor Filantropice
Perioada de derulare:
- derulare permanentă
Buget total:
Salarii / consultanta:
Dotari:
Publicatii:
Consumabile:
Administrative:

Modalitate de evaluare:
-

număr de Comitete Filantropice
număr apariţii în mass-media
număr cursuri de formare voluntari (membri ai
Comitetelor Filantropice)
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