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- Solidaritatea socială -

  Responsabilitatea nu este o datorie impusă cuiva din afară, ci este 

răspunsul la o solicitare care te preocupă, o posibilitate a prieteniei și a 

deschiderii spre ceilalți.

 Toți oamenii au nevoie de ajutor, depindem unii de ceilalți. Solidaritatea socială este condiția 

necesară pentru înflorirea oricărui individ.

  Solidaritatea socială este expresia responsabilității personale față 

de tot ce se întâmplă în comunitatea sau locul unde îți desfășori activitatea.

  Cuvântul „responsabilitate“ are rădăcina în latinescul 

„respondere“, ce înseamnă „a răspunde“; a fi responsabil înseamnă a fi dispus să răspunzi. A fi dispus să 

răspunzi, presupune preocupare sau afecțiune pentru ceilalți, respectul pentru demnitatea lor.

      Director,

 Suntem un popor straniu, pentru că avem caracteristici pe care nu avem forța sau determinarea de 

a le exersa în colectivitățile noastre.

 Dacă solidaritatea socială reprezintă superlativul libertății responsabile, ar însemna că am fi mai 

liberi la un loc, împreună, dacă am conștientiza aceasta.

Pr. Petru Munteanu

 Dacă am reuși împreună să adunăm această libertate responsabilă, prin noi toți care reprezentăm 

neamul, atunci am face și saltul spre responsabilitatea istorică pe care am putea să ne-o asumăm, pentru 

generațiile viitoare.

 Un neam sau popor înseamnă mai mult dacât suma celor care îl formează, dar este oare posibil să 

ne imaginăm un popor sau neam puternic alcătuit din oameni slabi, un popor religios format din oameni 

ce mimează (după actele publice) religiosul, un popor inteligent format din persoane manipulabile, un 

popor harnic format din oameni ce țintesc doar spre ajutoare sociale, un popor cinstit format din indivizi 

corupți?

I. Mesajul directorului
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II. Misiune

 Viziunea noastră este de a contribui la materializarea principiilor religioase prin caritate, 
solidaritate și pace socială. 

 Suntem fideli valorilor etice creştine, care asigură sens şi dau demnitate persoanei umane. 
Credem că educaţia trebuie să descopere viaţa ca un dar de la Dumnezeu, care poate fi apărat şi cultivat 
în comuniunea iubirii. Promovăm solidaritatea socială prin asigurarea legăturii dintre libertatea 
responsabilă şi implicarea lui activă în comunitate. 

 Misiunea fundației noastre este de a combate marginalizarea socială prin redarea demnităţii 
umane, prin ajutor material și educațional îndreptat spre persoanele defavorizate din comunitate, prin 
solidaritate şi angajament social. Ne propunem susţinerea comunităţii locale pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii sociale şi culturale, prin apărarea drepturilor omului şi valorilor moral-religioase. 

Viziune: 

Principii călăuzitoare și valori: 
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Proiectul „English Language Program for Youth”
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 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială este o organizație 
nonguvernamentală, care se implică în sprijinirea persoanelor defavorizate din comuna 
Săvinești, județul Neamț în special, precum și alte comunități defavorizate din regiunea 
Nord-Est a țării noastre.

 Înființată în anul 1995, fundația noastră și-a desfășurat activitățile, în primii 10 ani, 
în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Primele campanii au constat în strângerea sau 
colectarea de obiecte de uz casnic de la persoane fizice sau juridice, obiecte care mai 
puteau fi folosite și distribuirea acestora familiilor vulnerabile din municipiul Rădăuți. 
Ulterior, părintele Petru Munteanu a fost propus și ales în Consiliul de Administrație, fapt 
care a permis relocarea proiectelor sociale și spre județul Neamț.

 În anul 2019, de proiectele fundaţiei au beneficiat peste  de persoane 550
defavorizate, atât copii, cât și familii aflate în situații sociale dificile (șomaj, familii 
monoparentale, romi), persoane cu dizabilități, bătrâni etc. 

III. Scurtă prezentare

Participanții Proiectului „English Language Program for Youth”
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 În cei 24 de ani de experiență, avută de echipa care a pus bazele fundației, am avut 
ocazia să identificăm principalele nevoi ale comunităților în cadrul cărora ne desfășurăm 
activitatea, astfel în acest moment derulăm proiecte în următoarele domenii:  
 - Economie socială: În primăvara anului 2016 a fost înființat Atelierul de croitorie-
broderie „Armonia”, în cadrul căruia sunt angajate persoane cu dizabilități, precum și 
persoane care provin din medii defavorizate social. Credem că cei mai vulnerabili membri 
ai societății au nevoie de sprijin constant pentru a avea o viață demnă și de aceea ne 
implicăm în organizarea de proiecte și activități ce au drept scop ajutorarea copiilor 
defavorizați, familiilor aflate în situații dificile din punct de vedere social, bătrânilor, 
persoanelor cu dizabilități. 

  - Voluntariat: încurajăm voluntariatul în comunitate, pentru a deveni o valoare 
normală a societății; în acest moment fundația are un număr de peste de voluntari.45 

 - Cultură - Educație: susținem creșterea accesului la educație al copiilor, prin 
implementarea de activități precum: cursuri de limbi străine pentru copii, cantină socială, 
tabără de vară, consiliere educațională și psihologică, precum și alte proiecte 
educaționale.
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Copiii participanți la „Festivalul ghiozdanelor”
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Birou Executiv

IV. Cine suntem
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(Evanghelia după Marcu, 9:23)

Pr. Petru Munteanu
„Toate sunt cu putinţă celui ce crede.” 

(Lao Tzu)

Cristina Petrariu
„Dintre toate 

lucrurile, 
perseverența 

este 
fundamentul 

tuturor 
acțiunilor.” 

„Cucerește prin 
convingere, nu prin 

forță.” 

Iulian Țocu

(Bias din Priene)

„Noi să păstrăm 
tăcerea, iar 

faptele noastre să 
vorbească.” 

(Seneca)

Brîndușa Dediu

„Fii bun de câte 
ori se poate. Și 
întotdeauna se 

poate.” 

Corina 
Băhneanu

(Dalai Lama)



„Cu adevărat e 
vrednic acela care a 

reușit să-și folosească 
vremea cu folos!” 

(Hesiod)

Av. Angela Trifescu

Comitetul Director

„Vorbele bune pot fi 
scurte și repede rostite, 

dar ecoul lor este 
nesfârșit.”

Ciprian Băbuşanu 

(Maica Tereza)
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Olimpia Butnariu

 (Mihai Eminescu)

„E în zadar să vorbești 
celui care nu vrea să 

te asculte.”

 Cristian Hurgheș
„Înțeleptul se ferește de 

orice extremă.”
(Lao Zi)

(Pitagora) 

Teodora Munteanu 
„Dacă ești întrebat: «Ce 
este bunăstarea?», să 

răspunzi: a fi în acord cu 
tine însuți.” 



Atelierul de Croitorie - Broderie „Armonia”

„Feriți-vă sufletul de 
certuri și de supărări.” 

(Theognis)

Maria Mihăilă Nicoleta Ploscaru
„Analizează de două sau 

de trei ori gândurile care-ți 
trec prin cap.” 

(Theognis)

Maria Potoschi

(Democrit din Abdera)

„Curajul biruie loviturile 
sorții.” 

Daniel Jingoi
„Fii mulțumit cu ceea 
ce ai, dar tinde către 

mai bine.” 
(Isocrate)
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Echipa Centrului social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”

„Puternic este acela 
care știe să tacă atunci 

când are dreptate.” 
(Platon)

Nicoleta Ursică

 (Platon)

Mihaela Miroslav
„Temeiul oricărei 
înțelepciuni este 

răbdarea.”

Simona Baghiu
„Victoria aparţine celui 

perseverent.” 
(Napoleon Bonaparte)

Adriana Isachie
   „Omului bun nu i se 

întâmplă nimic rău nici 
în timpul vieții, nici 

după moarte.”
 (Platon)

www.solidaritatesociala.ro

Elena Baltă 
„Chibzuiește fără 
grabă hotărârile, 

pune-le repede în 
practică.” 
(Isocrate)
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Diana Timoșcov 
„Dacă găsești un 

drum fără obstacole, 
probabil că drumul acela 

nu duce nicăieri.”
 (J. F. Kennedy) 



Echipa Centrului social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”

  „Înțelepciunea 
e mama 
fericirii.” 
(Sofocle)

Mihaela 
Cojocaru

„Nu te mânia prea 
tare pe cel care a 
greșit fără voie.” 

(Sofocle)

Luminița 
Corduneanu

Bianca Bețoaea
 „După cum 

vorbești, așa vei 
primi și răspuns.” 

(Homer)
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(Alexandru Vlahuță)

Mariana Chistol
„Un om care nu 

muncește nu știe să 
prețuiască munca 

altuia.”

timpul ca pe o 
unealtă, nu ca pe o 

cârjă.”

„Trebuie să utilizezi
Gianina Bofan

(John F. Kennedy)

Alina Scutariu
„Marile succese nu 

sunt rezultatul 
puterii, ci al 

perseverenței.” 
(Newt Gingrich)

Nicoleta Gârbea
„E fericită viața cât o 

trăiești fără de gânduri 
negre.” 

(Sofocle)

„Lucrurile mari nu se 
fac dintr-odată.” 

(Sofocle) 

Mihaela Vinca



Mihai Teodorescu
„Unii oameni apar în 

viața ta ca o 
binecuvântare. Alții, 

ca o lecție.”
(Maica Tereza)

„ Dacă iubești viața, și 
viața te va iubi pe tine”.

Vasile Colbu

(Arthur Rubinstein)

(Henry Ford) 

Lucian Crețu
„Un om sărac nu este 
cel fără bani. Un om 

sărac este cel care nu 
are niciun vis.”
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Echipa Jurnal FM

„Conștiința este 
judecata dreaptă a 

omului bun.” 
(Aristotel)

Carmen Vîntu-Moisă

(Aristotel)

„Modestia este mijlocul 
dintre lipsa de rușine și 

sfială.” 

Liliana Mihăilă Ionuț Panait
„Oricine poate 
deveni nobil. 

Trebuie doar să 
vrea să devină.” 

(Confucius)
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Ciprian Solomon
„Lucrurile există 

pentru oameni, și nu 
oamenii pentru 

lucruri.”
(Tucidide)

(Tucidide)

„Consideră că fericirea e 
libertatea, iar libertatea, 

curajul.” 

Dan Apetrei Talida Cozma
„Fii atent când 

glumești. Ai putea fi 
înțeles greșit.”

 (Bion din Borysthenes)



Echipa Jurnal FM
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Carmen Polgar
„Cel mai de preț rezultat 

al înfrânării dorințelor 
este libertatea.”

(Epicur)

 12

Manuela Ursache
„Cine se dă 

înfricoșător nu este 
eliberat de frică.” 

(Epicur)

(Epicur)

Cristina Rădulescu
„Soarta se opune rar 

celui înțelept.” 

„Recunoștința e plăcută la 
momentul oportun.” 

(Menandru)

Corneliu Cîrdeiu

„Apleacă-te doar 
pentru a-i ridica pe cei 

căzuți.” 
(Epicur)

Dumitrița Vasilca Elena Mogoșan
„Când ești tânăr, 

ascultă-i pe cei mai 
în vârstă.” 

(Menandru)



Echipa Jurnal FM

George Barb
„Sensul ascuns se 

găsește în cuvintele 
nerostite.” 

(Menandru)
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Monica Avădănei
 „Niciodată să nu-ți 
amintești supărările 

trecute.” 
(Menandru)

Petronela Barb
„Cu timpul, orice adevăr 

iese la iveală.”
 (Menandru)

„Orice gând e o sămânță. 
Dacă plantezi mere acre, nu 

te aștepta să culegi 
ionatane”.

(Bill Meyer)

Gianina Aramă

 „Chiar și la mânie, să 
nu descoperi secretele 

prietenului. ” 
(Menandru)

Mihaela Niculescu 
Costache

Iulian Melinte

(Margaret Mead)

„Să nu te gândeşti niciodată 
că nişte oameni simpli, cărora 

le pasă, nu pot să schimbe 
lumea. Pentru că de fapt, asta 

a şi schimbat-o.”



Echipa Jurnal FM
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(Feodor Dostoievski)

Bogdan Ion
„Marea taină a existenţei 
nu constă în a trăi, ci în a 

şti pentru ce trăieşti.”

(Thomas Edison)

„Dacă am face toate 
lucrurile de care suntem 

capabili, ne-am uimi şi pe 
noi înşine.”

George Săcăleanu

Mioara Timofte

(Marin Preda)

tragice înseamnă a stăpâni 
tragicul.”

„A şti să râzi în clipele
Gabi Săndulescu

„Nu treptele succesului 
sunt importante, ci 
treptele împlinirii 

sufleteşti.”
(Dan Puric)



Echipa Jurnal FM
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Petronela Ploscaru
„Nu cred într-un destin care cade 

asupra oamenilor oricum ar
acţiona. Dar cred într-un destin 

care cade asupra lor dacă nu 
acţionează.”

(Buddha)

„În viaţă, joacă teatru numai
cei care n-au niciun rol.”

(Tudor Mușatescu)

Cezar Filip Dan Iacob
„Întâmplarea este
pseudonimul lui

vrea să semneze.”
Dumnezeu atunci când nu

(Anatole France)

(Thomas Mann)

Maria Lixandru
„Opiniile supraviețuiesc 

doar dacă ți se dă prilejul 
de a lupta pentru ele.”



Zone din Europa unde au ajuns produsele realizate la Fundația noastră:

V. Proiecţii cartografice

Spania - Madrid

Olanda - Amsterdam

Italia – Roma 
Belgia - Bruxelles
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Librăriile Diverta

Librăriile Doxologia 
Magazine partenere 

Librăriile Bibliopolis 

Magazine: 

Librăriile Alexandria 

Zone din România unde au ajuns produsele noastre:
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Lăcașurile de cult din România unde au ajuns produsele noastre:
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o Parohia „Sf. Gheorghe” 
– Piatra Neamț;

o Mănăstirea Neamț; 

o Parohia „Sf. Voievozi” – 
Săvinești;

o Mănăstirea Petru Vodă;

o Mănăstirea Secu;

o Parohia „Sf. Nicolae” – 
Zănești;

o Mănăstirea Pângărați;

o Mănăstirea Sihăstria;

o Mănăstirea Cășiel (Cluj);
o Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și a Clujului.

o Arhiepiscopia 
Romanului și a 
Bacăului



Frecvenţe Jurnal FM

o Bicaz (județul Neamț) – 96.1 FM.
o Piatra Neamț (județul Neamț) – 92 FM;

o Rădăuți (județul Suceava) - 99.2 FM;

o Bârlad (județul Vaslui)  – 103.3 FM;
o Onești (județul Bacău)  - 87.8 FM;

www.solidaritatesociala.ro 19

Piatra Neamț

Rădăuți

Bicaz

Onești Bârlad



VI. Campaniile noastre în statistici

Valoarea totală donată – 199.134 lei

Campania „Lumina lui Hristos 
luminează tuturor” (58 790 lei)

Campania „Ucenicii lui Moș 
Nicolae” (44 960 lei)

Campania „Îngerii păzitori”

Campania „Dar din dar se face 

 (30 200 lei)

Campania „Dăruiește cu respect” 
(24 504 lei)

Rai” (6 000 lei)

Campania „Măsoară timpul cu 
faptele tale” (5 200 lei)

Campania „Fii Moș Crăciun pentru 
un copil!” (24 480 lei)

Campania „Rugă pentru părinți” 
(5.000 lei)

Donațiile fundației pe parcursul anului 2019
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Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra 
Neamț, județul Neamț  (2.075 lei)

Sindicatul Liberal al Funcționarilor 
Publici Bacău, județul Bacău 

Sectorul de Asistență Socială și 
Medicală, MMB Iași (28.685 lei)

(15.700 lei)

Spitalul de Psihiatrie Murgeni, județul 
Vaslui (12.330 lei)

Valoarea totală donată - 58.790  lei
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Donațiile fundației în cadrul Campaniei „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, martie - aprilie 2019

Valoarea totală donată - 24.504 lei

Donațiile fundației în cadrul Campaniei „Dăruiește cu respect”, mai - august 2019

Asociația Femeilor Întreprinzătoare Bârlad, 
județul Vaslui (14.684 lei)

Asociația Inner Wheel Bacău, județul Bacău 
(5.970 lei) 

Mănăstirea Războieni, județul Neamț (3.450 
lei)

Donații individuale (400 lei)



Valoarea totală donată - 24.480 lei

Protopopiatul Roznov, județul Neamț 
(20.000 lei)

Parohia Frumoasa, județul Bacău (4.480 lei)
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Donațiile fundației în cadrul Campaniei  „Fii Moș Crăciun pentru un copil”, decembrie 2019



VII. Proiecte permanente ale Fundaţiei
VII. 1. Centrul Social-Educativ „Popasul Iubirii Milostive” 

 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială susține copiii proveniți din medii defavorizate 
social, acordându-le șansa la o viață mai sănătoasă, totodată, combate marginalizarea socială prin 
redarea demnităţii umane, ajutorarea şi încurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prin 
solidaritate şi angajament social. Cooperează împreună cu cei din comunitatea locală pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale şi culturale, prin apărarea drepturilor omului şi valorilor morale 
religioase.
 Prin activitățile fundației se urmărește slujirea celor mai nobile principii de caritate și ajutorare a 
persoanelor marginalizate din punct de vedere economic sau educativ, persoane aflate în stare de 
dificultate socială.
 În anul 2005, Parohia „Sfinţii Voievozi” – Săvineşti a obţinut Centrul Social Polivalent intitulat 
sugestiv „Popasul Iubirii Milostive”, care deserveşte, în parteneriat cu fundația nemțeană, zeci de copii 
proveniţi din familii defavorizate.
 Cantina este situată pe strada General Buniș, nr. 6 din Săvinești și oferă celor mici un spațiu 
generos pentru a putea desfășura mai multe activități.
 Totodată, prin cooperarea cu Parohia „Sf. Nicolae” din Zănești, și copiii care provin din medii 
defavorizate social din acea zonă au beneficiat de serviciile de asistență socială oferite de Centrul 
săvineștean.
 Centrul Social-Educativ „Popasul Iubirii Milostive” a găzduit de-a lungul anilor diverse activități 
social-filantropice, precum și cultural-educative. A fost primul spațiu unde s-a organizat Tabăra de creație 
„Aripi de Înger”, în cei 14 ani i-au călcat pragul peste de copii beneficiari, în acești , fiecare 900 14 ani 
primind, pe lângă donațiile materiale și financiare, un zâmbet, o îmbrățișare, un alint în momentele 
cruciale din viața lor.
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Participanții la Festivalul Ghiozdanelor



Lista beneficiarilor din 2019 
(Centrul Social-Educativ „Popasul Iubirii Milostive”)

www.solidaritatesociala.ro

Nr. crt. Numele și prenumele elevului Vârsta Localitatea

1.       Popa Gheorghe Narcis 9 ani Zănești

2.       Popa Ion 7 ani Zănești

3.       Popa Mihai Cristian 5 ani Zănești

4.       Popa Ovidiu Andrei 5 ani Zănești

5.       Sălăvăstru Narcis 17 ani Zănești

6.       Sălăvăstru Elena Diana 16 ani Zănești

7.       Sălăvăstru Andrei Vlad 15 ani Zănești

8.       Sălăvăstru Irina Ecaterina 14 ani Zănești

9.       Sălăvăstru Denisa 12 ani Zănești

10.   Sălăvăstru Elena Larisa 10 ani Zănești

11.   Gârcineanu Ana Maria 19 ani Zănești

12.   Ciocoiu Ana Maria 11 ani Zănești

13.   Ciocoiu Alexandru David 10 ani Zănești

14.   Ciocoiu Nicoleta Alexandra 8 ani Zănești

15.   Simion Giorgian Andrei 5 ani Zănești

16.   Roca Adriana 10 ani Zănești

17.   Roca Dumitru Daniel 9 ani Zănești

18.   Ciocoiu Vasilica Valentina 11 ani Zănești

19.   Ciocoiu Diana Mihaela 10 ani Zănești

20.   Apetrei Elena Alexandra 15 ani Zănești

21.   Apetrei Mario 6 ani Zănești

22.   Macovei Rebecca Alessandra 10 ani Zănești

23.   Macovei Alessandro Valentin 12 ani Zănești

24.   Ciocoiu Ioachem Denis 10 ani Zănești

25.   Ciocoiu Florin Alexandru 15 ani Zănești

26.   Ciocoiu Cristian Mihai 16 ani Zănești

27.   Ciocoiu Andreea 13 ani Zănești

28.   Barabulă Ștefan 15 ani Zănești

29.   Chiriță Ștefan 10 ani Zănești

30.   Chiriță Laurențiu 12 ani Zănești

31.   Gherghelaș Gabriela Ionela 13 ani Săvinești

32.   Gherghelaș Larisa Petronela 11 ani Săvinești

33.   Boncu Ana Maria 13 ani Săvinești
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Nr. crt. Numele și prenumele elevului Vârsta Localitatea

34.   Boncu Florentina Andreea 12 ani Săvinești

35.   Petrariu Simona 15 ani Săvinești

36.   Trifan Ana Maria 7 ani Săvinești

37.   Trifan Dumitru 12 ani Săvinești

38.   Trifan Dumitrița 14 ani Săvinești

39.   Ciobanu Lorena Gabriela 11 ani Săvinești

40.   Buhușanu Andreea Nicoleta 14 ani Săvinești

41.   Buhușanu Alexandru Mihăiță 13 ani Săvinești

42.   Todiriță Iustin Constantin 15 ani Săvinești

43.   Todiriță Ana Maria 7 ani Săvinești

44.   Todiriță Andreea Denisa 14 ani Săvinești

45.   Anton Ana Roxana 12 ani Săvinești

46.   Stan Andreea Loredana 14 ani Săvinești

47.   Anton Denisa Alexandra 11 ani Săvinești

48.   Bivolaru Andrei Rafael 13 ani Săvinești

49.   Anton Ionuț Cosmin 9 ani Săvinești

50.   Anton Gianina Melisa 14 ani Săvinești

51.   Ailoaie Andreea Bianca 9 ani Săvinești

52.   Stan Fernando Constantin 11 ani Săvinești

53.   Ludu Larisa 15 ani Săvinești

54.   Lefter Elena Valentina 17 ani Săvinești

55.   Lefter Ioana Daniela 11 ani Săvinești

56.   Parlica Florinel 15 ani Săvinești

57.   Parlica Maria Petronela 7 ani Săvinești

58.   Parlica Marin Constantin 13 ani Săvinești

59.   Parlica Alexandra Ioana 16 ani Săvinești

60.   Glăvan Sebastian Nicolae 14 ani Săvinești

61.   Mihai Andrei Claudiu 15 ani Săvinești

62.   Ocneanu Ilie 11 ani Săvinești

63.   Marchidan Marian 13 ani Săvinești

64.   Ipati Dan 14 ani Săvinești

65.   Ancuța Ana Maria 11 ani Săvinești

66.   Ancuța Georgiana 10 ani Săvinești

67.   Ancuța Mihai 9 ani Săvinești

68.   Bombi Robert Andrei 11 ani Săvinești

69.   Ailoaiei Mihaela 14 ani Săvinești
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 Atelierul „Armonia” funcționează în localitatea Săvinești, str. General Buniș, nr. 6, județul Neamț.
 Acesta a fost înființat în primăvara anului 2016, cu scopul de a sprijini proiectele sociale ale 
fundației.
 Obiectele de activitate autorizate sunt: activităţi de broderie, croitorie, prelucrare materiale 
textile; producția de: ii tradiționale brodate, obiecte de îmbrăcăminte accesorizate, obiecte de decor 
brodate/personalizate, accesorii brodate/personalizate, obiecte pentru casă și grădină.

VII. 2. Atelierul de croitorie-broderie „Armonia”

 Cu fondurile strânse în urma comercializării produselor realizate în cadrul atelierului sunt 
susţinute activităţile social-educative şi filantropice ale organizaţiei.
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Atelierul „Armonia”

Mașina de brodat din cadrul atelierului 
„Armonia”



VII. 3. Jurnal fm
 

o Piatra Neamț (județul Neamț) – 92 FM;

VII. 4. Radio Ciufulici

o Bicaz (județul Neamț) – 96.1 FM.

o Onești (județul Bacău)  - 87.8 FM;
o Rădăuți (județul Suceava) - 99.2  FM;

o Bârlad (județul Vaslui)  – 103.3  FM;

 În primăvara anului 2014 a fost înfiinţat postul de radio online „Jurnal fm”, care, în prima parte a 
anului 2019 și-a desfăşurat activitatea într-un studio amenajat în localitatea Săvineşti, mutându-se în 
Piatra Neamț, pe Bulevardul Republicii, nr. 13. Acesta şi-a propus să fie un radio cu format cultural, 
oferind ascultătorilor muzică, informaţii şi dezbateri, ocolite de radiourile locale şi internaţionale-
comerciale. 

 În primăvara anului 2016 a fost înfiinţat postul de radio online „Radio Ciufulici”. Acesta şi-a 
propus să fie un radio dedicat celor mici, dar şi pentru mămici, tătici, bunici. Acesta oferă ascultătorilor 
oportunitatea de a asculta poveşti nemuritoare, teatru radiofonic şi de a urmări programe educative 
pentru copii. 

 Emitem în următoarele locații:

www.radiociufulici.ro
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 La începutul anului 2016 a fost înfiinţată editura Jurnal Spiritual. Ca în fiecare an, editura își 
urmează cursul, publicând și în anul 2019 mai multe cărți, mai precis: 

VII. 5. Editura Jurnal Spiritual

· 
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ź „Jurnalul Seniorilor” – Dumitrița Dida Vasilca.

ź  „Scrieri” – Prof. Pr. Dumitru Fecioru;
ź „Viața Sfântului Ioan Damaschin” -  Pr. Dumitru Fecioru;

ź „Povești în povești” – Pr. Petru Munteanu;

  „Povești în povești” – Pr. Petru Munteanu „Scrieri” - Prof. Pr. Dumitru Fecioru



Jurnalul Seniorilor, vol. I-III - 
Prof. Dumitrița Dida Vasilca

 „Viața Sfântului Ioan Damaschin” – 
Prof. Pr. Dumitru Fecioru
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VIII. Activităţi social-filantropice

 Activitatea de ajutorare a persoanelor vulnerabile din societate (copii dezavantajaţi din punct de 
vedere social şi economic, bătrâni instituţionalizaţi, persoane cu dizabilităţi), îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi beneficiarilor organizaţiei reprezintă o ocupaţie constantă a 
Fundaţiei noastre. 
 Prin campaniile de ajutor umanitar („Dar din dar se face Rai”, „Lumina lui Hristos luminează 
tuturor”, „Dăruieşte cu respect”, „Măsoară timpul cu faptele tale”, „Îngerii păzitori”, „Ucenicii lui Moş 
Nicolae”, „Fii Moș Crăciun pentru un copil”, „Rugă pentru părinți”), Fundaţia a venit în sprijinul 
persoanelor de toate vârstele, aflate în dificultate, din comunitate şi nu numai, identificate prin anchete 
sociale sau certificate medicale. În cadrul acestor campanii au fost donate bunuri, constând în alimente, 
medicamente, rechizite, produse igienico-sanitare, obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cadre de 
mers, cărucioare, elevatoare, mobilă etc. pe care le-a distribuit în diverse comunităţi, parohii, şcoli, 
grădiniţe, asociaţii, centre sociale din ţară ş.a.m.d.
 Fundaţia se implică activ şi constant în acţiuni de ajutor financiar pentru elevii ce provin din medii 
defavorizate, în vederea continuării studiilor şi donaţii financiare, în vederea rezolvării unor probleme 
medicale. 

Beneficiarii permanenți ai Centrului social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”
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 În cadrul campaniei „Dar din dar se face Rai”, desfăşurată în prima parte a anului, în lunile 
ianuarie – februarie 2019, s-au făcut donaţii constând în jucării de pluş, articole de îmbrăcăminte, 
articole de încălţăminte, pături şi dulciuri, în valoare de 6.000 lei.

ianuarie - februarie 2019
VIII. 1. Campania „Dar din dar se face Rai” 

Bunuri oferite în cadrul  Campaniei „Dar din dar se face Rai” 
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VIII. 2. Campania „Lumina lui Hristos luminează tuturor” 
martie - aprilie 2019 

 Campania se desfășoară în fiecare an, în perioada Postului Mare, şi are ca scop oferirea unui 
sprijin material şi moral persoanelor aflate în situaţii dificile, instituţionalizate sau care provin din medii 
sărace. 
 În perioada martie-aprilie 2019 s-au donat în cadrul campaniei articole de îmbrăcăminte, 
încălţăminte, jucării, produse de uz casnic şi igienă în valoare de 58.790 lei.
 Beneficiarii darurilor sunt cei de la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, în care activează 
membrii Asociației Studenților în Medicină Militară din București.

Beneficiarii Campaniei „Lumina lui Hristos luminează tuturor” au fost: 

Nr. Denumire instituție Valoare donație în lei

1. Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, județul Neamț 2.075

2. Spitalul de Psihiatrie Murgeni, județul Vaslui 12.330

3. Sindicatul Liberal al Funcționarilor Publici Bacău, județul Bacău 15.700

4. Sectorul de Asistență Socială și Medicală, MMB Iași 28.685

                    Total 58.790 

Beneficiarii Campaniei „Lumina lui Hristos luminează tuturor”
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VIII. 3. Campania „Dăruieşte cu respect”  

 Simplul fapt de a dărui, fără a aştepta în schimb recompense materiale, ne face mai buni. Un dar 
nu trebuie să fie material pentru a însenina ziua cuiva, trebuie făcut din suflet, iar zâmbetul şi lumina de 
pe faţa celui care a primit darurile necesare sunt mai mult decât orice recompensă fizică. Fiecare dintre 
noi ar trebui să fie conştient de puterea de a dărui şi mai ales de puterea exemplului, orice gest, oricât de 
mic, însemnând foarte mult pentru oamenii aflaţi în situaţii mai puţin favorabile. Bucuria se citeşte şi pe 
chipurile celor ce dăruiesc, dar mai ales pe ale celor care primesc darurile necesare. 

mai – august 2019

 În cadrul acestei campanii s-au donat bunuri în valoare de 24.504 lei, persoanelor vulnerabile din 
județele Neamț, Bacău și Vaslui.

Beneficiarii Campaniei „Dăruieşte cu respect” au fost:

Nr. crt. Denumire instituție Valoare donație în lei

1. Asociația Femeilor Întreprinzătoare Bârlad, județul Vaslui 14.684

2. Asociația Inner Wheel Bacău, județul Bacău 5.970

3. Mănăstirea Războieni, județul Neamț 3.450

4. Act de donație individual Virginia Corchez 400

                   Total 24.504

Bunuri donate în cadrul Campaniei „Dăruieşte cu respect”
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septembrie - octombrie 2019 

 În cadrul campaniei s-au donat bunuri în valoare de 5.200 lei, constând în rechizite, ghiozdane.

VIII. 4. Campania „Măsoară timpul cu faptele tale” 

Bunuri donate în cadrul Campaniei „Măsoară timpul cu faptele tale”
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 Această campanie se adresează persoanelor vulnerabile social din zona Moldovei şi nu numai, 
având ca scop ajutorarea acestora.

VIII. 5. Campania „Îngerii păzitori”, noiembrie 2019
 

 În cadrul campaniei s-au donat bunuri în valoare de 30.200 lei, constând în mobilier, articole de 
îmbrăcăminte, soluții de curățat. 

 Campania „Îngerii Păzitori” vine în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, iar în acest an  
atenția s-a îndreptat către micuții de la Așezământul de copii „Sfântul Leontie” din Rădăuți, județul 
Suceava. 

Bunuri donate în cadrul Campaniei „Îngerii păzitori”, noiembrie 2019
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VIII. 6. Campania „Ucenicii lui Moş Nicolae”,
decembrie 2019 

 Astfel, și copiii de la Așezământul „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad, județul Vaslui au primit 
daruri de la „Ucenicii lui Moș Nicolae” - din cadrul campaniei cu același nume. 

 Una din cele mai îndrăgite sărbători din timpul anului e cea închinată Sfântului Nicolae. În tradiţia 
populară, această zi marchează sfârşitul anului vechi. Oamenii se pregătesc pentru un nou început, în care 
să-şi pună în gând să devină mai buni şi mai înţelepţi. Tocmai pentru a marca acest nou început se 
obişnuieşte să fie oferite şi daruri. De altfel, e obiceiul cel mai cunoscut care se practică de Sfântul Nicolae. 
Nu e exclus ca printre daruri să se regăsească însă şi o nuieluşă.

 Bunurile donate au constat în îmbrăcăminte și încălțăminte, jocuri și jucării, valoarea acestora 
fiind de  44.960  lei.

Bunuri donate în cadrul Campaniei „Ucenicii lui Moș Nicolae”
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 Din păcate, nu toți copiii și familiile acestora se pot bucura de minunile Crăciunului. Acest aspect 
ne-a motivat ca, în cadrul Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială, să organizăm și în acest an 
Campania Umanitară „Fii Moș Crăciun pentru un copil!”, pentru a ajuta copiii și familiile vulnerabile social 
din zona Moldovei, familii muncitoare, dar care nu reușesc să ofere copiilor un Crăciun așa cum aceștia 
merită.
 În cadrul acestei campanii mai, multe jocuri și jucării, îmbrăcăminte și dulciuri au ajuns la Bacău. 
Campania își propune în fiecare an să dăruiască zâmbete, iar anul acesta bucuria s-a aflat și pe chipul 
persoanelor aflate în grija Parohiei Frumoasa din județul Bacău și Protopopiatului Roznov. Bunurile donate 
au fost în valoare de 24.480 lei.

 Sărbătoarea Nașterii Domnului ne aduce bucurie și ne amintește cu precădere de anii copilăriei, de 
emoția împodobirii bradului, de momentele când ne piteam pe după ușă pentru a-l vedea pe Moș Crăciun, 
măcar pentru o clipă.

decembrie 2019
VIII. 7. Campania „Fii Moş Crăciun pentru un copil!”,

Bunuri donate în cadrul Campaniei „Fii Moş Crăciun pentru un 
copil!”
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Beneficiarii Campaniei „Fii Moş Crăciun pentru un copil” au fost:

Nr. crt. Denumire instituție Valoare donație în lei

1. Parohia Frumoasa, județul Bacău 4.480

2. Protopopiatul Roznov, județul Neamț 20.000

                   Total 24.480
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 În fiecare an, la data de 27 decembrie, Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială, în 
parteneriat cu Parohia „Sfinţii Voievozi” din Săvineşti, derulează acţiunea social – filantropică: „Rugă 
pentru părinţi” la Centrul pentru Persoane Vârstnice Roznov.

VIII. 8 Campania „Rugă pentru părinți”, decembrie 2019

 Voluntarii Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate Socială le-au dăruit bătrânilor pachete cu 
dulciuri şi fructe, precum şi articole de tip pampers, dar și găleți de var, valoarea totală a bunurilor donate 
fiind de 5.000 lei.

Campania„Rugă pentru părinți”, decembrie 2019
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  Jurnal fm

 

IX. Programe şi proiecte cultural-educaţionale

  

 Activităţile desfăşurate în cadrul departamentului sunt reprezentate de:

  IX. 1. Departamentul Cultură-Media 

 Radio Ciufulici

 Editura Jurnal Spiritual

 

 Platformele de ziar online
  jurnaldeneamt.ro
  jurnaldebarlad.ro
  jurnalderadauti.ro
 jurnaldebacau.ro

www.radiociufulici.ro
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 Echipa redacțională, formată din tineri entuziaști, a acceptat provocarea de a promova valorile 
culturale, spirituale, educaționale alături de invitați de seamă în cadrul emisiunilor. 

 Obiectivul Jurnal FM este acela de a dezvolta o comunitate activă, de aceea vă invităm să pășiți pe 
„corabia” noastră, să ne fiți alături și să ne bucurăm de clipe radiofonice minunate.

 Ne-au fost alături şi ne-au sprijinit activitatea, realizând promo-uri, persoane publice precum: Leo 
Iorga, Alexandra Nicoleta Andereş, Ana Hegyi, Alexandru Constantin, Raluca Arvat, Alina Mîndru, Marius 
Silviu Chivu, Titi Dincă, Răzvan Hîncu, Ramona Pandele, Ramona Ghioca, Mirela Buhuşi, Irina Pavlenco, 
Crina Zvobodă, Iulia Dalica, Oana Bănuţă, Antonio Tadeus Mincă, Ela Prodan şi membrii formaţiei K1. 

 - Piatra Neamț – 92.00 FM;

 Editura îşi propune să prezinte şi să ofere publicului larg cărţi necesare şi importante pentru viaţa 
culturală, asigurarea standardelor de excelenţă, atât pentru conţinut, cât şi pentru formă, promovarea 
publicaţiilor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, încurajarea tinerilor scriitori. 

 Postul nostru de radio Jurnal FM emite pe următoarele frecvențe:  

  s-a înființat din dorința de a reda valoare esteticii și eticii. Radioul înseamnă, pe Jurnal FM
lângă muzică şi ştiri, oameni care te ascultă. Lumea se schimbă şi evoluează, oamenii și întâmplările care 
trec prin viața noastră își lasă amprenta și nici nu ne dăm seama, doar realizăm la un moment dat că       
ne-am schimbat modul de gândire și reacționăm diferit în fața unor situații mai mult sau mai puțin 
plăcute. Publicul unui post de radio este constant în cea mai mare majoritate a lui şi mereu există noi 
veniţi sau persoane care renunţă să asculte un anumit tip de radio. Un radio de succes formează trenduri, 
schimbă mentalităţi şi setează un ritm de viaţă. 

 Editura asigură distribuirea volumelor pe site-ul .www.retetedelabunica.eu

 Deschis către comunitate şi pentru comunitate, Jurnal FM foloseşte şi pune în valoare informaţiile 
oferite atât de invitaţii prezenţi la emisiuni, dar şi de publicul ascultător. 

 Prin concepția și calitatea realizării, încercăm să facem din carte nu doar un instrument de 
informare, ci și un obiect cu un design care să sporească bucuria lecturii.

 Ne dorim ca acest post de radio să fie o alternativă pentru ascultătorul matur şi educat. În acest 
sens, Jurnal FM îşi doreşte să fie un susţinător, atât al oamenilor, cât şi al evenimentelor de cultură.

 În orice domeniu de activitate se solicită oamenilor împrospătarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 
profesionale, tehnice, ceea ce se realizează prin pregătire, învăţare. Acumularea şi asimilarea 
cunoştinţelor prin cercetarea cărţilor presupune descifrarea şi decodificarea informaţiilor, citind. Cititul 
te schimbă, te transformă, duce la îmbogăţirea sinelui, la o nouă modalitate de percepere a lumii 
interioare şi exterioare şi modelează mentalitatea. 

 Postul de radio online  cuprinde programe dedicate copiilor, precum şi  Radio Ciufulici
părinţilor acestora. Acesta își propune mediatizarea proiectelor cultural educative identificate în -
cântece, proverbe și zicători, povești și povestiri, snoave și vorbe cu tâlc. Ne dorim să realizăm un spațiu al 
iubirii de frumos, descoperit de scrierile și tradițiile locale românești. 

 s-a înfiinţat ca o completare firească a tuturor celorlalte Editura Jurnal Spiritual 
activităţi culturale şi educaţionale desfăşurate în cadrul Fundaţiei. 

 - Bârlad – 103.3 FM;
 - Onești – 87.8  FM;
 - Rădăuți – 99.2  FM.

 - Bicaz – 96.1  FM;
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 Cursurile au avut loc ținând cont de două grupe de vârstă, fiecare grup participând la 4 ore de 
cursuri săptămânale până la sfârșitul anului, în decembrie 2019. 

IX. 2. Cursuri de limba engleză finanțate de Ambasada SUA, la Săvinești

 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a dat startul unui proiect educațional deosebit, în 
parteneriat cu Ambasada SUA, la Săvinești. Este vorba despre proiectul „English Language Program for 
Youth”, care are drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză, precum și mai buna 
cunoaștere a culturii și istoriei Statelor Unite ale Americii de către un număr de 40 de copii, elevi ai Școlii 
Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești.

 Beneficiarii proiectului au vârste cuprinse între 9 și 15 ani și aparțin categoriilor sociale 
vulnerabile.

 „Copiii sunt încântați și se întreabă deja dacă pot participa și în anul școlar următor”, a declarat 
Brîndușa Albert, profesor de limba engleză care susține cursurile.

 „Am ales să includem în programul nostru copii care sunt interesați să își îmbunătățească 
cunoștințele de limba engleză și să afle mai multe despre Statele Unite ale Americii, cu speranța că acest 
lucru le va crește mai târziu șansele de a fi admiși mai departe la licee de prestigiu, de a fi incluși pe piața 
muncii mai ușor și, în general, de a avea acces la o viață mai bună” , a spus părintele Petru Munteanu.

Participanți la cursurile de limba engleză
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 TTH este o platformă online care susține și promovează ONG-uri implicate în plan social - 
filantropic și cultural - educativ. Echipa noastră are o experiență de peste 17 ani în astfel de activități. TTH 
vine să consolideze comunitățile și să încurajeze ONG-urile active în proiectele pe care le desfășoară în 
slujba comunității.  

IX. 3. Together to Help 

 TTH este o soluție de solidaritate socială pentru ONG-urile din România. Platforma Together To 
Help este o soluție garantată și testată la nivel mondial, prin mijloacele moderne de diseminare a 
mesajului online, ne dorim să facem cunoscute cazurile sociale ale ONG-urilor. Alături de partenerii noștri 
din țară și din străinătate, am creat această „punte” online dintre ONG-uri - cazuri sociale - persoanele 
care doresc să doneze. TTH este un garant al acestor servicii, dar și un partener în tot ce înseamnă 
dezvoltarea unui astfel de proiect.
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 Programul workshop-ului a fost unul variat, punându-se accent pe teme ce țin de domeniul 
marketing-ului, publicitate, comunicare, fotografie și artă, jurnalism, limbaj politic, presă locală, 
tehnologie, precum și alte teme de interes public. În prima parte a workshop-ului, fiecare din cei prezenți 
și-au făcut câte o mică prezentare, unde au punctat pe scurt aspecte ce țin de domeniul fiecăruia de 
activitate.

 Jurnal fm, un singur nume, o mare familie! La Piatra Neamț s-a strâns o mare familie de oameni 
frumoși, atât la chip, cât și la suflet. Joi, 19 decembrie 2019, în Sala Atrium din cadrul Hotelului „Central 
Plaza” din municipiul Piatra Neamț s-a desfășurat workshop-ul intitulat „Provocări în era informației, 
lumea virtuală ca spațiu complementar al comunicării”. Evenimentul a fost organizat de către echipa 
Jurnal fm (Un singur nume, o mare familie!). Pe lângă membrii postului de radio Jurnal fm, la eveniment 
au mai fost prezenți și colaboratorii platformelor de știri online: www.jurnaldeneamt.ro, 
www.jurnalderadauti.ro, www.jurnaldebacau.ro și www.jurnaldebarlad.ro.
 De asemenea, prezenți la workshop au fost și jurnaliști cunoscuți precum Cezar Filip, Valentin 
Bălănescu, scriitorul Dan Iacob, cât și părintele Petru Munteanu, de la Parohia „Sfinții Voievozi” din 
Săvinești. Despre viziunea radioului, părintele Petru Munteanu menționează: „Proiectul radioului este 
unul cultural. Cultura este cea care ne salvează și ea trimite la un act spiritual. Fiind un post de radio 
cultural, noi căutăm să adunăm comunitatea și să formăm prin aceste frecvențe, un fel de parohie, unde 
să îi adunăm pe toți cei care sunt ai locului și care merită să fie prezentați. Orice comunitate este ca o 
pictură, ca o țesătură. Nu suntem doar niște simpli indivizi, ci parte din acea comunitate. Căutăm doar să 
prezentăm comunitatea și să îndemnăm copiii să iubească tot ceea ce înseamnă cultură, tradiție, istorie 
locală. Tot ceea ce ne dorim e să fim consecvenți acestei viziuni, o viziune unde politicul nu este un inamic. 
Este o poveste care ne adună împreună pe toți și eu cred că această viziune este a noastră, pentru că noi, 
ca oameni, avem aceleași emoții și stări”.

IX. 4. „Provocări în era informației, lumea virtuală ca spațiu complementar 
al comunicării”
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ź S.C. Dinamic ‘92 S.R.L. - Piatra Neamț

X. Sponsori şi parteneri în proiectele derulate

Sponsori 2019

ź  Ambasada Statelor Unite în România
ź  Biserica Evanghelică din Gotha, Germania

ź  Kaufland România
ź  S.C. Adridan S.R.L. – Piatra Neamț

ź  S.C. Barleta S.R.L. - Bacău

ź  S.C. Business Coffee Time S.R.L.
ź  S.C. Comfert S.R.L. - Bacău

ź  S.C. Fibrexnylon S.A. - Săvineşti, Neamţ
ź  S.C. Grup Messina S.R.L. - Piatra Neamţ

ź  S.C. Bonito Original S.R.L-D - Buhuşi

ź  S.C. Intercoop S.R.L. - Ernei, Mureş
ź  S.C. Kapitan Construct S.R.L - Piatra Neamţ

ź  S.C. LM Mob S.R.L. - Săvineşti, Neamţ

ź  S.C. AMB Premium Expert S.R.L. - Bacău

ź  S.C. Magic Cake S.R.L. - Piatra Neamţ

ź  S.C. Sineuro S.R.L. - Piatra Neamţ

ź  S.C. Partner S.R.L - Bacău

ź  S.C. Vicmod S.R.L. - Bacău

ź  S.C. Tranzicom Industrial - S.R.L. - Piatra Neamţ

ź  S.C. Pescado Grup S.R.L. - Buhuşi

ź  S.C. Ral Cargo S.R.L - Oradea
ź  S.C. Rifil S.A. - Săvinești, Neamț

ź  S.C. Yarnea S.R.L. - Săvineşti, Neamţ 

ź  S.C. Unopan S.R.L. – Săvineşti

ź  S.C. Woodbiz Forest S.R.L. – Letea Veche, Bacău

ź  S.C. River Brokerage S.R.L. - Constanţa

ź  S.C. Petrocart S.A. - Piatra Neamţ

ź  S.C. Dimex S.R.L. - Bacău
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· Colegiul Tehnic Rădăuți, Suceava

· Colegiul Tehnic „Danubiana” - Roman

· Complexul Muzeal Judeţean Neamţ 

· Fundaţia Solidaritate şi Speranţă - Filiala Săvineşti - Neamţ

· S.C. Schwank S.R.L. - Piatra Neamţ

· Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Zăneşti, Neamţ

· Primăria Municipiului Piatra Neamţ 

· Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” - Roznov, Neamţ

· Consiliul Judeţean Neamţ 

· Birou Notarial Elena Cristudor - Bacău

· Cabinet de avocatură Angela Trifescu - Piatra Neamţ

· Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Neamţ

· Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ 

Parteneri 2019

· Primăria Comunei Săvineşti, Neamţ

· Primăria Municipiului Rădăuți, Suceava

· Parohia ortodoxă „Sf. Voievozi” - Săvineşti, Neamţ

· Primăria Municipiului Bârlad, Vaslui

· S.C. Forum Print S.R.L. - Piatra Neamţ

· Instituția Prefectului Neamț

· Inspectoratul de poliţie judeţean Neamţ - Departamentul de Prevenire şi Combatere 

a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ 

· S.C. EuroCont Audit S.R.L. - Piatra Neamţ

· Şcoala Gimnazială „I. Gervescu” - Săvineşti, Neamţ
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XI. Ştiri evenimente
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 În cadrul întrevederii s-a adus în discuție diversitatea proiectelor derulate de către cele două 
organizații. Ambele fundații împărtășesc deopotrivă îmbunătățirea calității vieții și sprijinirea grupurilor 
dezavantajate ale comunității, prin programe sociale și educaționale, precum și dezvoltarea comunităților 
locale.

 Domnul Iulian Țocu – Director Radio și doamna Ana Darie, Director Programe în cadrul Fundației 

 La data de 16 ianuarie 2019, o echipă a Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra 
Neamț a efectuat o vizită la Fundaţia de Sprijin Comunitar din Bacău, unde s-a întâlnit cu doamna preşedinte 
Gabriela Achihăi, o persoană dinamică, care a reuşit alături de o echipă profesionistă să schimbe destinele a 
mii de persoane, în decursul celor 20 de ani de când sunt înfiinţaţi. Delegația nemțeană a fost primită de 
doamna Gabriela Achihăi, domnul Ionuț Chirița – Fundraising&PR în cadrul FSC Bacău și doamna Gabriela 
Dragu, din același compartiment.

 De asemenea, s-au purtat discuții privind posibilitatea încheierii unei colaborări, între cele două 
instituții, cu referire la un parteneriat media. Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială este 
deținătoarea mai multor frecvențe de radio FM, Jurnal fm, mediul radio fiind propice pentru diseminarea 
activităților întreprinse de organizațiile non-guvernamentale.
 Together to help

 Împreună pentru dezvoltarea comunităților
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A. D.

nemțene au supus atenției gazdelor și noul proiect lansat în luna decembrie 2018, la Târgul Solidarității 
Sociale, organizat de către Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, și anume, platforma online 
www.tth.ro (Together to help), care va reuni atât beneficiari, cât și posibili finanțatori din România.

 Un alt departament important al Fundaţiei este cel de Fundraising şi PR, coordonat de domnul Ionuț 
Chirița, care, prin evenimentele organizate, sau participând la diverse campanii de strângere de fonduri, 
conturează bugetul organizației.

 „Fundaţia Împreună pentru Solidaritate 
Socială a dezvoltat de curând platforma TTH.RO, o 
platformă online care susţine şi promovează     
ONG-urile implicate în plan social-filantropic şi 
cultural-educativ. TTH.RO este o soluţie de 
solidaritate socială pentru ONG-urile din România. 
Together To Help este o soluţie garantată şi testată 
la nivel mondial, iar prin mijloacele moderne de 
diseminare a mesajului online, ne dorim să facem 
cunoscute cazurile sociale ale ONG-urilor. Alături de 
partenerii noştri din ţară şi din străinătate am creat 
această «punte» online între ONG-uri - cazuri sociale 
şi persoanele care doresc să doneze. TTH este un 
garant al acestor servicii, dar şi un partener în tot ce 

înseamnă dezvoltarea unui astfel de proiect”, s-a exprimat doamna Ana Darie.
 Gabriela Achihăi a început să lucreze în domeniul asistenței 
sociale în anul 1992, ca translator pentru asistentele și medicii britanici 
de la Relief Fund for Romania care veniseră să își ofere ajutorul în 
România rurală. Era om bun la toate: conducea rulota în care se afla 
cabinetul mobil, încerca să vadă de ce au nevoie oamenii, traducea. 
După ce englezii au plecat, în 1995, ea a continuat proiectul cu medici 
și asistente din România, iar în 1997 a înființat Fundația de Sprijin 
Comunitar.
 Fondurile pentru programe provin de la parteneri din ţară şi 
din străinătate, iar ele au fost direcţionate către segmentele social, 
medical şi educaţional. Astfel, au fost create centre de zi sau rezidenţiale destinate tuturor categoriilor de 
beneficiari aflaţi în situaţii de risc social şi marginalizare, din comunităţi izolate.
 Pe lângă programele dedicate furnizării de servicii sociale şi medicale, sunt şi cele de voluntariat şi 
educaţionale. În anul 2017, un număr de 350 de voluntari au fost alături de fundaţie, implicându-se în  
campanii şi acţiuni de informare şi strângere de fonduri organizate de aceasta, sau aducându-şi contribuţia 
prin sprijinirea pacienţilor de la de la secţia de neurologie şi pentru cei din cadrul Centrului de copii „Pro 
Familia” (al DGASPC).

 Modul în care fundaţia şi-a definit viziunea de a crea o lume în care drepturile omului sunt respectate 
şi cetăţenii au acces la servicii profesioniste, adecvate nevoilor din propria comunitate a fost îndeplinită, iar 
asta s-a realizat cu ajutorul unei echipe performante coordonată de un lider abil şi inteligent.
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 În perioada 03-06 februarie a.c. 
doamna Ana Darie, director de programe în 
cadrul Fundației Împreună pentru 
Solidaritate Socială a participat la cursul de 
„Instruire în formularea de politici publice 
a l t e r n a t i v e  ş i  î n  m o n i t o r i z a r e a  
i n d e p e n d e n t ă  a  p o l i t i c i l o r  
guvernamentale” organizat de către 
Asociaţia Română Anti-Sida, în cadrul 
proiectului „Abordare integrată a politicilor 
sociale şi medicale prin formularea de 
politici publice alternative de către 
societatea civilă”, delegat din partea 
Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate 
Socială.

 Ca şi rezultat al acestui curs, Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială a semnat 
ADEZIUNEA prin care devine membru în reţeaua informală de organizaţii neguvernamentale creată în 
cadrul proiectului. Scopul acestei reţele este de a colabora în scopul monitorizării politicilor publice, 
inclusiv formularea de politici publice alternative pe teme din domeniile social sau medical.

A. D.

 Ca şi beneficii, membrii acestei reţele pot primi suport în domeniul monitorizării politicilor 
publice şi pot asigura expertiza pentru ceilalţi membri în cazul în care au capacitatea sau identifică o 
problemă comună.

 Cursul s-a adresat liderilor şi membrilor organizaţiilor neguvernamentale ce sunt interesate să 
promoveze politici publice sau să îmbunătăţească politicile publice, fiecare în domeniul lor de interes.

 Asociaţia Română Anti-Sida (ARAS) s-a înfiinţat în 1992, iar misiunea asociaţiei este de a informa 
şi educa toate categoriile de persoane asupra pericolului reprezentat de SIDA, precum şi asupra 
mijloacelor de prevenire a infecţiei cu HIV.

 Pe această cale, aducem felicitări Asociaţiei Române Anti-Sida pentru proiectul demarat, 
trainerilor care au susţinut cursul şi le dorim succes în proiectele viitoare.

 Politicile publice din domeniul sănătății, mai ales al prevenirii îmbolnăvirilor, alături de politicile 
de protecție socială reprezintă atât priorități în strategiile naționale și în recomandările internaționale, 
cât și elemente vitale pentru persoanele care se află în situații de vulnerabilitate medicală și/sau socială, 
precum și pentru ONG-urile care le deservesc sau reprezintă. Mai mult, este esențial ca politicile sociale 
și medicale să beneficieze de o abordare integrată, deoarece problemele sociale și medicale se 
potențează reciproc.

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială intră în reţeaua 
informală de organizaţii neguvernamentale

www.solidaritatesociala.ro 50



 La data de  06 martie, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a intermediat evenimentul cu 
tema „Împreună putem combate fenomenul bullying!”, ce s-a organizat la Școala gimnazială „I. Gervescu” 
din comuna Săvinești, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.
 Prezentarea a fost susținută de către doamna Victoria Mazniuc - Șef Birou prevenire 
instituționalizare copii, coordonare servicii publice de asistență socială, doamna Carmen Mihaela Leșuc - 
consilier principal în cadrul Biroului prevenire instituționalizare copii, coordonare servicii publice de 
asistență socială și domnul Ovidiu Țărnă din cadrul DGASPC Neamț.
 Prezentarea a fost interactivă, cu participarea copiilor, cu scopul de a înțelege fenomenul bullying și 
ce măsuri trebuie luate pentru a preveni acest fenomen.
 În ultimii ani, acest fenomen îngrijorător, bullying-ul, care poate fi regăsit în toate domeniile, nu 
doar la nivel școlar, ci și între persoane de diferite categorii sociale și vârste care diferă și acestea în funcție 
de context, a luat amploare, motivat fiind de mai multi factori (pentru a câștiga popularitate în rândul 
grupului din care face parte și dorește să se evidențieze, lipsa de empatie care creează plăcere agresorului 
în momentul în care își vede victima că suferă).

„Împreună putem combate fenomenul bullying!”
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 La final, copiii au fost sfătuiți să ceară ajutorul unui profesor, dacă acest fenomen are loc la școală, 
dacă el se repetă și nu este unul singular, iar comunicarea acasă cu părinții este foarte importantă, 
deoarece din mediul familial ei trebuie să învețe cum să-și gestioneze toate aceste probleme singuri, în 
funcție de gravitatea situației cu care se confruntă și de vârsta la care ele se petrec.

Ana Darie

 În timpul prezentării, li s-a dat 
drept exemplu un experiment realizat de catre IKEA la o școală din America, și care a avut efect atât asupra 
celor mici, dar și asupra celor maturi prezenți la eveniment.
 Experimentul a fost simplu, dar a avut un efect surprinzator atât asupra celor care l-au susținut, cât 
și asupra tuturor celor care-l vizionează. Experimentul a fost făcut pe două plante ce au fost aduse într-o 
școală, ele primind aceeași îngrijire (apă, lumină) timp de o lună de zile, singura diferență fiind aceea că 
uneia dintre plante i se transmiteau de către copii mesaje frumoase, iar celeilalte doar mesaje urâte.

 În cazul nostru ne referim la 
copiii de nivel gimnazial, care cei mai 
mulți dintre ei s-au confruntat cu 
bullying-ul, dar din motive, fie de ordin 
familial, fie social, nu au găsit răspuns la 
modul în care ar trebui să reacționeze 
atunci când se confruntă cu un astfel de 
fenomen.

 După o lună de zile, planta care a suferit a fost cea căreia i s-a vorbit urât, aceasta ofilindu-se.
 A fost un mesaj elocvent pentru copiii prezenți la eveniment, care au înțeles cât rău poate să facă o 
agresiune verbală, venită de la o persoană care, lipsită de empatie, nu va ezita niciun moment să jignească 
sau să producă durere unei alte persoane.
 Doamna Victoria a vorbit copiilor și despre pericolul la care se expun copiii pe rețelele de 
socializare. Faptul că de la vârste destul de mici, aceștia accesează aceste rețele în scopul de a socializa, 
motivați de lipsa de comunicare de care suferă în familie sau din dorința de a primi atenția de care nu au 
parte, uneori se ajunge la cazuri destul de grave, când doar intervenția autorităților mai poate rezolva 
aceste probleme.

 La vârsta lor, micile răutăți, 
constând in intimidări, jigniri, umiliri, 
porecle, sunt dureroase mai ales dacă 
aceștia nu au cu cine comunica când 
ajung acasă, sau nu are cine să le explice 
ce ar trebui să facă, ce comportament să 
adopte dacă au parte de agresiuni 
verbale sau acte de violență fizică.

 Așa cum este și titlul activității, este clar că doar împreuna putem combate fenomenul bullying, iar 
la baza rezolvării acestuia stă comunicarea care, în timp, va conduce la creșterea încrederii în sine, pentru 
victimă, și dezvoltarea unui comportament echilibrat, pentru agresor.
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 Numărul copiilor care au participat în proiect a fost de 14, aceștia fiind din clasele primare, iar 
entuziasmul a fost factorul care a condus la realizarea proiectului. Aceștia și-au exprimat intenția de a 
participa și în alte proiecte inițiate de către Fundația noastră. Ei au fost încântați de broșura realizată de către 
fundație, broșură care cuprinde lucrările copiilor, numele acestora și poza fiecărui participant. Ea a fost 
editată în culori vesele, atrăgătoare pentru cei mici și ușor de parcurs prin fontul ales și distribuția în pagină.

 Pentru a realiza lucrările despre tradițiile din comunitate, copiii au fost sprijiniți de către bunici, 
cunoscând faptul că vocea caldă a bunicilor, povestindu-le nepoților despre obiceiurile uitate, le transmite 
copiilor și admirația și respectul față de tot ce înseamnă creație populară, iar treptat, copiii vor aprecia 
frumusețea artei populare și varietatea datinilor strămoșești.

             Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, în parteneriat cu Școala Gimnazială „I. Gervescu” din 
comuna Săvinești a derulat în luna martie proiectul Tradiții Săvineștene, proiect dedicat comunității.

 Scopul acestui proiect a fost creșterea interesului celor mici pentru tradiții, pentru evenimentele 
religioase specifice comunității săvineștene.

 Frumusețea acestui proiect constă în faptul că el a fost realizat cu sprijinul copiilor din școală, copii de 
vârste mici, receptivi la solicitările din proiect, care au înțeles că tradițiile sunt moștenirea lăsată de strămoșii 
noștri, iar modul în care acestea sunt transmise mai departe reprezintă identitatea neamului românesc.

 1. - Istoria ca loc de întâlnire a noastră - editorial al părintelui Petru Munteanu.
 Din cuprinsul broșurii:

Tradiții săvineștene
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 Dovada că povestesc copiilor și 
nepoților despre cum era viața lor, se 
regăsește în lecturile scrise de copii, unde 
putem sesiza că „bunicii erau mai fericiți, 
chiar dacă aceștia nu aveau calculator sau 
alte jocuri care să le atragă atenția și un alt 
aspect ce trebuie să-l evidențiem, aceștia 
erau mai sănătoși, având un regim de 
muncă și alimentație bine gândit”.

 Mulțumim pe această cale, atât 
conducerii Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” 
din Săvinești pentru colaborare și sprijin, 
cât și copiilor și familiilor acestora pentru 
implicarea în susținerea proiectului. 

 F u n d a ț i a  Î m p re u n ă  p e n t r u  
Solidaritate Socială consideră că acest gen 
de proiecte, ce pot fi aduse în atenția 
copiilor, conduce în timp la dezvoltarea 
sentimentelor de respect și apreciere a 
valorilor tradiționale, formează trăsături 
pozitive de voință la copii și crește calitatea 
învățământului prin abordarea unor teme 
noi.

Ana Darie

 8. Alte articole și desene de Rusu Karina, Zabulic Giulia, Savin Dimitrie Casian, Istrate Raluca,  Dănilă 
Lavinia-Sabrina, Stănescu Denisa, Brânzeiu Anastasia Ștefana, Purcileanu Taisia.

 4. „Satul meu”, poezie de Horciu Tudor.

 6. „Paștele”, de Teodora Alexa.

 Conducerea școlii, prin vocea domnișoarei director ne-a transmis că acest proiect a fost o reușită, 
mai ales faptul că finalizarea a fost 
transpusă în broșura editată de către 
Fundația Împreună pentru Solidaritate 
Socială, fapt care scoate în evidență 
preocuparea pentru continuarea tradițiilor 
în Săvinești a familiilor din această 
comunitate.

 3. Tradiții săvineștene - denumirea publicației - articol de Ana Darie.

 5. „La bal”, de Cobănel Rebeca.

 7. „Toamna bunicilor”, de Dănilă Lavinia-Sabrina, clasa a III-a.

 2. Cuvânt înainte al directorului Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești, Neamț.
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 De două ori pe săptămână, ei rămân după orele de curs pentru a studia suplimentar limba engleză, 
dar și pentru a afla mai multe noțiuni de istorie, geografie și cultură americană.
 „La început copiii au fost timizi și mai puțin încrezători în a se exprima liber în limba engleză sau a 
pune întrebări despre materia predată. Poate și datorită faptului că sunt de vârste diferite și din clase 
diferite. Acum s-au sudat ca grup, s-au legat prietenii, iar procesul de învățare este mult ușurat de acest 
lucru. Important pentru mine este că nu și-au pierdut interesul și curiozitatea și că sunt nerăbdători să 
arate și finanțatorilor noștri ce au învățat în cadrul proiectului”, a declarat Albert Brîndușa, profesorul care 
predă copiilor lecțiile de limbă și cultură americană.
 „M-am atașat imens de cursuri, sunt de părere că e o atmosferă plăcută, unică. Sper ca și în anii 
viitori să am șansa de a participa la ele”, a declarat Ioana Țăndărel, beneficiară a proiectului.

 36 de copii din cadrul Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani 
participă, începând cu luna octombrie 2018, la proiectul „English Language Program for Youth”, finanțat de 
Ambasada SUA prin intermediul Fundației Împreună Pentru Solidaritate Socială.

Cursurile de limba engleză finanțate de Ambasada SUA la Săvinești, 
la a VI-a lună de derulare
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 Proiectul „English Language Program for Youth” se va derula până la finalul anului școlar 2018-
2019.

 „Momentan pregătim o piesă de teatru despre cele 13 colonii inițiale americane, pe care dorim 
s-o prezentăm în public în prezența reprezentanților Ambasadei SUA, a părinților, a profesorilor de la 
școală, pentru a arăta o mică parte a strădaniilor și cunoștințelor acumulate de acești copii”, a mai 
adăugat profesor Albert Brîndușa.

A. B.
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Politici Publice Locale – un element fundamental pentru 
creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației 

publice locale

 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, prin persoana delegată din partea Fundației, 
doamna Ana Darie – director de programe, a participat în perioada 3 – 4 aprilie 2019 la sesiunea de 
instruire Noțiuni elementare despre Politici Publice, Implicarea în procesele decizionale și în formularea 
de propuneri de politică publică alternative pentru problemele identificate la nivelul comunității, 
sesiune organizată în cadrul proiectului „Politici Publice Locale – un element fundamental pentru 
creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale”, eveniment organizat la 
Hotel EMD din Bacău.

 Scopul proiectului este de a crea mecanisme și instrumente funcționale care să conducă la 
creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod 
fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, concomitent cu dezvoltarea capacității societății 
civile și a partenerilor sociali de la nivel local de a se implica activ în elaborarea de politici publice viabile la 
nivel național și local.

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 – 2020 și este implementat de către Institutul pentru Politici Publice (lider de 
parteneriat) și Asociația Municipiilor din România (partener).
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 Desfăşurând activităţi de cercetare, de advocacy şi de promovare în domenii precum: reforma 
administraţiei publice, transparenţa instituţiilor, integritatea aleşilor şi a funcţionarilor, IPP este una 
dintre cele mai obiective, dar şi incisive organizaţii din România, fiind recunoscută ca o autoritate în 
domeniile sale de excelenţă.

 Institutul pentru Politici Publice (IPP) este o organizaţie neguvernamentală ce militează pentru 
creşterea calităţii proceselor de elaborare a politicilor publice în România.

 La această sesiune, fiind prezent și directorul Institutului de Politici Publice, domnul Adrian 
Moraru, a fost rugat să ne spună punctul de vedere al domniei sale cu privire la proiectul inițiat, din care 
cităm: „Noi sperăm să se modifice mentalitatea primăriilor, să înceapă să-și modifice procesul decizional 
folosind metoda politicilor publice la nivelul comunității. Îi încurajăm să folosească expertiza ONG-urilor 
din comunitățile lor și a altor actori (mediul de business, sindicate, patronate) în elaborarea diverselor 
măsuri pe care le iau în vederea rezolvării problemelor din comunitate. Noi trăim într-o societate în care 
administrația, fie ea centrală sau locală, pare că este mereu într-un conflict cu zona neguvernamentală. 
Asta, tocmai pentru că nu există o cultură a dialogului și o implicare a celor din structurile 
neguvernamentale în rezolvarea problemelor, lăsând actorii neguvernamentali cu singura opțiune pe 
care o au, de a fi critici.”

 În cadrul sesiunii, cei prezenți au fost instruiți in domeniul ciclului politicilor publice, li s-a 
prezentat diferența dintre politică și politici publice, definiția politicilor publice, caracteristicile, agenda și 
etapele politicilor publice, importanța evaluării periodice a unei PP, exemple de probleme care pot face 
obiectul unei Politici Publice, structura unui document de PP ale Brief-ului de PP și ce rezultă.

 Pe această cale aducem mulțumiri echipei Institutului de Politici Publice pentru profesionalism și 
pentru consecvența în îndeplinirea misiunilor asumate prin proiectele inițiate la nivel național.

A. D.



Activitatea filantropică „Din suflet pentru suflet”

 Marți, 23 aprilie a.c., cea de a doua zi din Săptămâna Patimilor, un grup de elevi de la Colegiul 
Național „M. Sadoveanu” Pașcani, coordonați de prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica, prof. Matcovici Adriana, 
prof. Adăscăliței Mihaela - din cadrul Colegiului Național „M. Sadoveanu” și de ed. Stoica Stela, din cadrul 
Centrului de Plasament Pașcani, au organizat activitatea filantropică „Din suflet pentru suflet” la Centrul 
de Vârstnici Roznov, județul Neamț, în colaborare cu Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

 Pentru a alina suferința și boala persoanelor din centru, copiii au prezentat un frumos program 
artistic de cântece și poezii religioase dedicate Patimilor Mântuitorului, apoi au oferit bătrânilor 
alimente, fructe, dulciuri, paturi și articole de îmbrăcăminte. Elevii au fost profund impresionați și 
sensibilizați de povestea lor de viață, unii dintre vârstnicii din Centru, deși au copii, aceștia nu i-au mai 
vizitat de mult timp, ori i-au abandonat.
 Prin această activitate, elevii și profesorii coordonatori au dorit să aducă câteva momente de 
bucurie și mângâiere sufletelor aflate în suferință, așa cum ne spune și Mântuitorul „Bolnav am fost și    
M-ați cercetat…”.
 Atenția și cuvintele de mângâiere de care au beneficiat bătrânii din cămin au adus mult bucurie 
duhovnicească și speranță în viața lor.
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 În această perioadă a Patimilor Mântuitorului conștientizăm iubirea jertfelnică a lui Hristos 
pentru a deveni, și noi, mijloace vii de mântuire pentru semenii noștri. Lumina Învierii lui Hristos trebuie 
să pătrundă în lumea noastră cotidiană, trebuie să ajungă ca mesaj de adevăr și de viață la toți oamenii 
prin mărturia și dăruirea noastră zilnică.

 De asemenea, una dintre elevele prezente, Bădăluță Mara, a fost profund impresionată de 
suferința bătrânilor, iar această vizită „i-a deschis ochii și a făcut-o să înțeleagă și să prețuiască faptul că a 
avea o familie este cel mai minunat lucru, iar aceste suflete nevinovate merită toată atenția noastră. 
Mesajul pe care dorește să-l transmită către tinerii de vârsta ei este acela că ar fi bine să renunțe, din când 
în când, la timpul destinat jocurilor pe diferitele gadgeturi, și să dăruiască din timpul lor un moment de 
bucurie acestor bătrâni”.
 În fiecare an în data de 27 decembrie, părintele Petru Munteanu, Președintele Fundației 
Împreună pentru Solidaritate Socială organizează la acest cămin acțiunea social-filantropică „Rugă 
pentru părinți”, din dorința de a dărui, de a face sărbătorile mai frumoase, unor persoane ce au nevoie de 
susținere morală și materială. De la an la an, numărul celor care se oferă să sprijine această acțiune este 
în creștere, aceștia oferind bătrânilor pachete cu dulciuri, fructe și produse pentru igienă personală,  
articole de îmbrăcăminte etc.

 Acestea sunt cuvintele încărcate de emoție ale doamnei Dimitriu Sîrghie Vasilica – profesor de 
religie la Colegiul Național „M. Sadoveanu” din Pașcani.
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 Revenind la ziua de astăzi, dorim să ne exprimăm recunoștința pentru prietenii noștri din Pașcani, 
care, într-un moment al anului plin de semnificație duhovnicească, cum este săptămâna Patimilor, în care 
trebuie să fim mai buni și mai generoși cu cei din jurul nostru, au reușit împreună cu noi să ofere bătrânilor 
din Centrul pentru Persoane Vârstnice Roznov, puțină alinare pentru aceste destine greu încercate de 
suferință.

Ana Darie
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 Mulțumirile noastre se îndreaptă către organizatori pentru inițiativă și efort.

 Programul de finanțare „#instaredebine”, susținut de Kaufland, unul dintre cei mai mari retaileri 
din Europa, se adresează asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care dezvoltă proiecte în domeniile cultură, 
sport și viață sănătoasă.

 

 În cadrul sesiunii de 
informare au fost prezentate 
programul de finanțare, domeniile de acțiune eligibile, modalitatea de aplicare și calendarul Apelului 2 de 
proiecte al acestui an, precum și secțiunile cererii de finanțare, iar la final s-a răspuns întrebărilor venite 
din partea participanților.

 Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, 
independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă 
puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor 
societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte 
sectoare.
 Ca și parte a societății civile, ne bucurăm că am avut această oportunitate, iar datorită acestei 
sesiuni putem să ne folosim de informațiile primite în viitor pentru a ajuta comunitatea în care ne 
desfășurăm activitatea prin inițierea de proiecte care să contribuie la dezvoltarea acesteia.

 A c ț i u n e a  a  fo s t  
g ă z d u i t ă  d e  M u z e u l  
Municipal din Iași și s-a 
b u c u r a t  d e  p r e z e n ț a  
lectorilor Gena Calotă și 
doamna Florea Ioana din 
partea Fundației pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 
Aceștia au oferit detalii 
i m p o r t a n t e  ș i  l e - a u  
împărtășit cursanților din 
v a s t a  l o r  e x p e r i e n ț ă  
profesională.

A. D.

 La data de 22 mai 2019, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a fost reprezentată de 
directorul Ana Darie la evenimentul „Sesiune de informare ONG-uri – Programul de finanţare 
#instaredebine”, program 
s u s ț i n u t  d e  K a u f l a n d  
Romania și implementat de 
Fundația pentru Dezvoltarea 
Societății Civile.

„Sesiune de informare ONG-uri – Programul de finanţare 
#instaredebine”
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 Ziua Internaţională a Copilului are la bază şi promovează schimbul reciproc de idei, dorinţa de a-i 
face pe copii să înţeleagă acest concept, precum şi iniţierea unei acţiuni de a promova bunăstarea copiilor 
din toată lumea.
 România, alături de alte 47 de state, celebrează copiii, la aceeași dată.

 De cele mai multe ori, când sunt întrebați ce-și doresc, copiii își doresc timp petrecut cu cei 
apropiați. Timpul în care să râdă cu poftă, să se joace și să trăiască din plin cea mai frumoasă perioadă a 
vieții.
 

 La Săvinești, Ziua Copilului a fost sărbătorită în mijlocul naturii, în parcul comunei, care a devenit 
pentru o zi terenul de joacă al copiilor de toate vârstele.

 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească 
cadouri, să se distreze împreună.

 Animatorii Clubului „Hapciu” din Bacău, coordonați de doamna Nadia Costea, au fost costumați în 
personaje preferate ce i-au atras pe cei mici în universal ludic creat special pentru ei. Aceștia au participat 
la jocuri interactive și au putut savura preparate delicioase și mici atenții dulci.

 Sărbătoare, bucurie, râsete, ochi luminați și suflete voioase, așa se poate descrie atmosfera creată 
de 1 iunie 2019 pentru copiii asistați de către Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, aflată sub 
coordonarea părintelui Petru Munteanu.

„Copiii – bucuria prezentului, trăinicia viitorului”
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 „Mi-a plăcut mult că m-a desenat pe față, am fost o pisicuță. Și mi-a plăcut și tortul” – Ana Maria.

 „A fost o zi frumoasă, ne-am distrat cu adevărat; ne-am jucat altfel, am cântat și dansat” – Lorena.

 Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne fac de multe ori ziua mai bună şi 
pentru care ajungem la un moment dat să trăim. De ziua lor, aceştia merită o atenţie deosebită, pentru a şti 
că au anumite drepturi, că sunt importanţi.
  Așadar, mulțumim din suflet tuturor celor implicați în organizarea evenimentului!
 A fost o zi memorabilă pentru cei mici, iar pentru adulți un bun prilej de a se destinde.
 Câteva din impresiile celor prezenți:
 „Sunt fericită că am fost în parc, să mă joc, să cânt și să dansez pe scenă” – Raluca.

 „Mă bucur că m-am jucat și cu alți copiii, care nu sunt de la școală. Cred că o să fim prieteni și pe 
viitor” – Mihăiță.
 „Cel mai mult mi-a plăcut balonul primit! Mi-a plăcut și pizza, dar și că sora mea e așa veselă că e 
pictată pe față” – Florin.

Corina Băhneanu

 În această zi, fiecare dintre noi îşi aminteşte de momentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se 
cu gândul în trecut sau retrăind-o prin ochii oricărui copil.
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 Ateliere Fără Frontiere (AFF) a lansat în luna mai 2019 a doua ediție a programului „EduClick – Dăm 
Click pe România”, prin care dotează cu 1000 de calculatoare școlile și ONG-urile din România care 
derulează proiecte de educație și de incluziune cu ajutorul IT&C.

 Școlile, liceele, grădinițele, organizațiile non-profit și instituțiile publice sociale, care au nevoie de 
calculatoare, au avut posibilitatea să înscrie la concurs proiecte de educație, formare sau integrare, cu 
ajutorul cărora pot obține calculatoarele oferite.
 Data limită de înscriere în program a fost 9 iunie 2019, iar până la data de 14 iunie, toate proiectele 
au intrat în etapa de jurizare.

 Echipamentele donate prin programul „Dăm Click pe România” au fost colectate de AFF de la 
companii responsabile cu mediul și au primit o nouă viață în atelierul de inserție Reconect, fiind 
recondiționate de persoane provenind din medii defavorizate. Calculatoarele sunt acum complete 
(unitate centrală și monitor, tastatură și mouse), dispun de garanție și de software-ul necesar unei bune 
utilizări.
 Donația a fost posibilă mulțumită noii etape a programului căruia Kaufland România îi este 
partener principal, realizat și cu sprijinul Up România și al Fundației Up.
 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială mulțumește pe această cale inițiatorilor acestui 
proiect, tuturor celor care s-au implicat în derularea acestui program și le dorește succes pe mai departe.

 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială s-a înscris la acest concurs, devenind acum unul 
dintre laureații acestuia. Fundația nemțeană se află pe lista câștigătorilor, și astfel, va putea oferi copiilor 
beneficiari ai organizației, proveniți din medii defavorizate social, posibilitatea de a învăța să utilizeze un 
calculator.

B. D.

„Dăm click pe România” – ediția 2019, a ajuns și la Săvinești
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 Cei 25 de prichindei de la Așezământul social „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” au primit primele 
daruri de la Moș Nicolae. Hăinuțe, jucării, obiecte casnice dar și alte obiecte au fost donate de Fundația 
Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț și au ajuns, cu bine, la Bârlad.

 Zeci de pachete cu hăinuțe, 

încălțăminte și jucării au fost luate în 

primire de cei 25 de copii, beneficiarii 

așezământului social „Sfântul Ierarh Iosif 

cel Milostiv”. Îndurând frigul de afară, 

prichindeii au asistat la venirea 

transportului pe care l-au și descărcat.

 Valoarea bunurilor donate a fost de peste 45.000 de lei.

Cristina Rădulescu

 „A face bine nu-i niciodată rău”, spuneau Sfinţii Părinţi.

 Ghidându-se după aceste vorbe 

înțelepte, reprezentanții Fundației 

Împreună pentru Solidaritate Socială din 

Piatra-Neamț au încercat să fie ucenicii 

lui Moș Nicolae. Și unde este bine primit 

acest Moș de poveste, dacă nu în inimile 

celor mici.

 „În general, toate lucrurile omenești se 

risipesc, însă rodul milosteniei rămâne 

mereu neveștejit. Așa se face că noi simțim 

din plin bucuria Postului Nașterii 

Mântuitorului. Mulțumesc părintelui 

Petru Munteanu, directorul Fundației 

Împreună pentru Solidaritate Socială 

pentru darurile oferite prichindeilor din 

Așezământul social «Sfântul Ierarh Iosif 

cel Milostiv» în cadrul campaniei 

umanitare «Ucenicii lui Moș Nicolae»”, a 

declarat Mihaela Țapu, directorul 

așezământului social.

 Voiniceii s-au întrecut în a transporta pachetele, a fost felul lor unic de a mulțumi oamenilor care   

s-au gândit la ei,dar și la enoriașii greu încercați de viață care aparțin de biserica «Sfântul Gheorghe».

Ucenicii lui Moș Nicolae au ajuns la Bârlad 
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 Este cea mai importantă sărbătoare națională, prilej de bucurie și lansare de artificii, de 
exprimare a mândriei naționale, dar și de aducere aminte a evenimentelor care au avut loc în această zi, 
acum 243 de ani.

 4 iulie- Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii

 Statele Unite ale Americii sărbătoresc astăzi, 4 iulie 2019, cea de-a 243-a aniversare a Zilei 
Independenței.

 Ziua de 4 iulie 1776 marchează semnarea de către părinții fondatori, printre care Thomas 
Jefferson și Benjamin Franklin, a Declarației de Independență, prin care cele 13 colonii nord-americane 
se declarau state libere și renunțau la tutela imperiului britanic.
 Declarația a fost elaborată de Comitetul celor Cinci – Jefferson, Franklin, John Adams, Roger 
Sherman și Robert Livingston – și a stabilit drepturile „inalienabile” ale cetățenilor, a afirmat faptul că 
„toți oamenii sunt creați egali” și a consacrat dreptul individului la „viață, libertate și căutarea fericirii”. 
Aceste cuvinte puternice și conceptele din spatele lor au pus bazele democrației în Statele Unite și în 
lume.
 Și la Săvinești, prin intermediul Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială și cu sprijinul 
financiar al Ambasadei S.U.A., 40 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani au studiat elemente de 
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 Cele 9 luni de derulare a proiectului «English Language Program for Youth» au constituit o 
oportunitate unică pentru acești copii, de acumulare de noi cunoștințe despre S.U.A. și despre lume, dar 
și despre ei înșiși, aspecte care se înscriu printre scopurile principale ale acestui curs”, a declarat Albert 
Brîndușa, profesorul de limba engleză din cadrul proiectului.

B. A.

 „Copiii au avut ocazia să citească extrase din Declarația de Independență, au aflat detalii despre 
viața părinților fondatori ai Statelor Unite, au interpretat diverse roluri reprezentând figuri marcante 
americane, au purtat discuții care au fost prilejuri de reflecție atât asupra valorilor poporului american, 
cât și ale propriului popor.

cultură și civilizație americană, au făcut cunoștință cu istoria fascinantă a Statelor Unite, cu oamenii 
remarcabili care au fondat-o și cu conceptele democratice care au stat la baza fondării lor.
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 M a r ț i ,  2 7  a u g u st  2 0 1 9 ,  
începând cu ora 10.00, în Sala „Calistrat 
Hogaș” – Instituția Prefectului Neamț 
au fost prezentate cele mai importante 
elemente ale campaniei naționale 
„Informare acasă! Siguranță în lume!” 
ediția 2019, inițiată de Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni.

 Au fost prezenți secretarul de stat Victor Alexeev, prefectul județului, Daniela Soroceanu, 
vicepreședintele Consiliului Județean, Laurențiu Dulamă, reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de 
Muncă, Petronela Mîndrilă, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Daniela Lupu, Agenției 
Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Daniela Aniței și reprezentanți ai Fundației Împreună pentru 
Solidaritate Socială.

 Campania are ca obiectiv creșterea gradului de informare a românilor cu privire la riscurile la care se 
pot expune odată cu decizia de a căuta un loc de muncă, un program de studiu sau alte oportunități în afara 
granițelor României.

Corina Băhneanu

 Aflată la a treia ediție, campania inițiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în colaborare 
cu instituțiile de resort din România își propune, pe de o parte, încurajarea informării prealabile înainte de a 
lua decizia de a pleca în afara granițelor țării și, pe de altă parte, stimularea procesului de reîntoarcere și 
reinserție socio-profesională pentru românii care hotărăsc să revină acasă.

 Lipsa informării îi pune adesea 
pe români în situații dificile în statele 
unde aleg să călătorească, să studieze, 
să lucreze, iar campania „Informare 
acasă! Siguranță în lume!” urmărește 
ca cetățenii să știe la ce riscuri se expun 
și să cunoască, în același timp, 
elemente importante din legislația 
statelor, unde aleg să se stabilească, 
temporar sau definitiv.

 Prin această inițiativă, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni urmărește ca tot mai mulți români 
să își cunoască drepturile și responsabilitățile pe care le au ca cetățeni europeni și să știe, totodată, cum să 
acționeze când drepturile le sunt încălcate atunci când se află peste hotare ca turiști, la studii, sau în calitate 
de angajați.

„Informare acasă! Siguranță în lume!”
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 „De fapt, întreaga educație este auto-educaţie. Învăţătorul este numai un ghid care îţi arată drumul, 
şi nicio şcoală, fie oricât de bună, nu îţi dă educaţie. Ceea ce primeşti este ceva ca liniile dintr-o carte de 
colorat. Tu însuţi trebuie să pui culorile potrivite.” (Louis L' Amour)

 La inițiativa părintelui director, Petru Munteanu, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială din 

 Începerea unui nou an şcolar este mereu un motiv de bucurie, emoţie şi împlinire, atât pentru elevi, 
cât şi pentru dascăli şi părinţi. Cu nostalgia vacanței care tocmai s-a încheiat, dar și cu bucuria revederii 
colegilor, elevii Şcolii Gimnaziale „I. Gervescu” din Săvineşti au pășit în noul anul şcolar 2019-2020, odată cu 
mii de alți copii din România.

 Dis-de-dimineaţă, prichindeii din grupa mare și grupa mică de la Grădinița Dumbrava Vale au început 
încet - încet să se strângă în clase. Însoţiţi de părinţi şi cu braţele pline de flori pentru doamna învăţătoare și 
educatoare, s-au adunat în grupuri şi aşteptau curioşi următoarea etapă din viaţa lor. Cu privirile aţintite spre 
cadrele didactice sau spre părinţi, micii şcolari neştiind exact ce îi aşteaptă, au devenit dintr-odată serioşi şi 
cuminţi.

 Deschiderea anului şcolar a adus din nou pe băncile sălilor de clasă din Săvineşti zeci de elevi.

 A sunat clopoțelul! „Festivalul ghiozdanelor” la ediția a V-a
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Piatra Neamț, în parteneriat cu Fundația Solidaritate și Speranță – Filiala Săvinești au desfășurat marți, 10 
septembrie 2019, acțiunea umanitară și educativă „Festivalul Ghiozdanelor” care face parte din campania 
„Măsoară timpul cu faptele tale”, derulată în perioada septembrie - octombrie 2019.

 Cei 50 de preșcolari de la Grădinița din Dumbrava Vale au primit câte un ghiozdan asezonat cu pixuri, 
creioane, penare, caiete care abia așteaptau să fie completate cu cifre și litere de către micii învățăcei. Ca în 
fiecare an, elevii s-au rugat împreună cu părintele Petru Munteanu, care a oficiat slujba de binecuvântare a 
începerii anului școlar.

 După binecuvântarea fiecărui micuț, părintele Munteanu a vizitat și elevii care învață la Școala „I. 
Gervescu”, unde 54 de copii, din clasele I, a III-a și a IV-a au primit ghiozdane dotate cu tot ce trebuie unui 
școlar.

 Bucuria şi curiozitatea se citea pe chipurile celor care aşteptau să primească darurile, mai apoi 
mulţumirea şi încântarea au fost exprimate cu voce tare.
 „Suntem la Școala Dumbrava Vale, structură a Școlii Gimnaziale «I. Gervescu», funcționăm anul 
acesta cu un efectiv de trei grupe, două de preșcolari și o clasă pregătitoare. Fiind în parohia părintelui 
Munteanu suntem privilegiați ca la fiecare început de an școlar să ne viziteze, să ne binecuvânteze și de 
fiecare dată vine cu cadouri. Copiii îl așteaptă, îl primim cu drag cu toții și avem o colaborare foarte frumoasă 
de câțiva ani”, a menționat doamna educatoare Smochină Mihaela.
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 „Festivalul Ghiozdanelor” se află la a V-a ediție, iar copiii înscriși la Școala Dumbrava Vale beneficiază 
în fiecare an de bunuri donate de către fundația nemțeană. Micii învățăcei beneficiază de cadre didactice 
preocupate de dezvoltarea lor intelectuală, insuflându-le valori şi principii după care să se ghideze în viață.

 „Există o diferență între instrucție și educație, instrucția constă în dezvoltarea abilităților intelectuale 
în diverse domenii de învățământ, educația constând în împletirea cunoștințelor cu un comportament și 
sentiment religios care se reflectă în nota de la purtare. Ne dorim la acest început de an școlar cât mai mulți 
elevi eminenți, atât în instrucție, cât mai ales în educație”, a reliefat părintele Petru Munteanu.

 Părintele le-a transmis elevilor să fie conștiincioși, să îi respecte pe cei din jurul lor, profesori și colegi, 
dar mai ales la final de an școlar fiecare copil să fie atât instruit, cât și educat.

Corina Băhneanu

 Acţiunea a avut loc cadrul campaniei „Măsoară timpul cu faptele tale”, dintre cele 104 ghiozdane 
dăruite copiilor din Săvinești, 24 de ghiozdane au fost donate de Fundația Împreună pentru Solidaritate 
Socială, iar 80 au fost distribuite de Fundația Solidaritate și Speranță din Iași.
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„Doar cei ce s-au ajutat singuri ştiu cum să-i ajute pe alţii”

 Vizita a avut ca subiect de discuție proiectele umanitare pe care le desfășoară în România și 

campaniile ce vor urma să aibă loc.

 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a primit, luni, 14 octombrie 2019, vizita unei delegații 

a Asociației Missionskreis Osteuropa der Katholischen Kirchengemeinde St. Hubertus, condusă de către 

președinta Leni Beyers.

 Câțiva membri ai grupului au vizitat studioul Jurnal fm și au fost invitați în cadrul emisiunii „Radio-

programul amiezii”, alături de doamna Elena Oboroceanu, care a tradus pentru ascultătorii postului de 

radio. În cadrul interviului, oaspeții au prezentat activitatea pe care o desfășoară, atât în Germania, cât și în 

 Din delegație au făcut parte: Leni Beyers, reprezentata Cercului Misionar „Europa de Est” din 

Süsterseel, Wilfried Boms, Kristina Boms, Marie Boms, Peter Spiertz, Luise Derichs, Maria Jeuken, Theo 

Jeuken și Jens Reuber, fiind însoțiți de domnul Dan Matzner, președintele Forumului Democrat German din 

Piatra Neamț și de doamna profesoară Elena Oboroceanu, secretarul Forumului.
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 Jens Reuber este inginer constructor și acordă foarte mult timp activităților desfășurate de 

Cercul Misionar.

 În încheierea intervenției de la Jurnal fm, domnul Jens Reuber a precizat: „Sunt aici, deja, pentru 

a treia oară și s-au schimbat câteva lucruri, oamenii au fost întotdeauna prietenoși cu noi, dar se poate 

remarca faptul că în oraș s-au schimbat lucruri. Sunt magazine care arată mult mai prietenos, sunt 

restaurante primitoare, în care se poate sta la o terasă, și ne place foarte mult această imagine a 

toamnei, putem să ne bucurăm de culorile toamnei.”

 Doamna președintă Leni Beyers este decorată de statul german cu 

cea mai înaltă distincție pe care o poate primi un cetățean german 

pentru serviciile aduse, Crucea Federală a Meritului, o distincție 

acordată în anul 2007.

 Transporturile de ajutoare aduse aici, la Piatra Neamț, sunt 

finanțate prin activități de genul - se strânge hârtie la sfârșitul 

săptămânii, de la gospodării, iar dânșii merg și colectează această hârtie. Este greu de finanțat un 

transport și totuși, o fac cu mare plăcere și generozitate.

 Wilfried Boms: „Vin aici și ajut cu plăcere, pentru că sunt un om căruia îi face plăcere să ajute. Eu 

sunt voluntar și la organizația Pompierilor, dar particip la aceste activități, mai ales, datorită doamnei 

Leni Beyers, care știe să ne impulsioneze.”

 Leni Beyers: „În 1998, noi am fondat această asociație și am format 

un comitet de conducere, care a hotărât să ne îndreptăm atenția 

spre Piatra Neamț. Țelul nostru a fost, în primul rând, acela de a 

acorda ajutoare și am fost impulsionați de preotul catolic care 

activează și la Vatican, cel care ne-a spus că este nevoie de ajutorul 

nostru.”

 Jens Reuber: „Avem peste 50 de membri, de voluntari care participă la această activitate, 

coordonați fiind de cel ce este «creierul» activității, doamna Leni Beyers.”

 Peter Spiertz: „Suntem o organizație care adună ajutoare de toate felurile, pentru că știm că aici, 

încă este nevoie de asemenea ajutoare. De două ori pe an trimitem spre Piatra Neamț câte un transport 

de 40 de tone cu ajutoare. Noi am susținut aici, material, și spitalul din Piatra Neamț, dar dați-mi voie să 

vă mai spun unde ajung aceste ajutoare. Ajung, sau au ajuns la Bicaz, Onești, Rădăuți, Bârlad, în 

Republica Moldova.”

 Întâmpinați cu căldură și brațele deschise de către părintele Petru Munteanu, directorul 

Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială, au vizitat împreună Căminul pentru Persoane Vârstnice 

România, au povestit despre cum a luat naștere Cercul misionar „Europa de Est” și care este misiunea 

acestuia.
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Roznov, unde alături de directorul Romeo Panaitescu au mers prin saloanele care găzduiesc cei 51 de 

beneficiari ai centrului, oferindu-le mici cadouri.

 Unde sunt oameni, există și persoane care au nevoie de sprijinul nostru.

 „Oriunde în lume, 

unde sunt oameni, există și 

persoane care au nevoie de 

sprijinul nostru. Oamenii sunt 

fragili, de aceea trebuie să 

avem grijă de ei. Această 

clădire adăpostește 51 de 

bătrâni aflați în diferite stadii 

a l e  b o l i l o r  b ă t r â n eț i i .  

Încercăm să îi ajutăm, să îi 

îngrijim, să le fim sprijin”, a 

precizat domnul Romeo 

Pa n a i te s c u ,  d i re c to r u l  

Căminului pentru Persoane 

Vârstnice din Roznov.

 Asociația Katholische 

Kirchengemeinde St. Hubertus Süsterseel din Germania sprijină de câțiva ani activitățile sociale derulate 

de Forumul Democrat al Germanilor din Piatra Neamț în parteneriat cu Fundația Împreună pentru 

Solidaritate Socială. Se donează articole pentru persoane cu dizabilități, mobilier, materiale igienico-

sanitare.

 „Din 1998 am încheiat un parteneriat cu Vicenzina Cusmano şi Forumul Democrat German din 

România şi avem un respect deosebit pentru munca ce se desfăşoară în aceste organizaţii şi bineînţeles, 

pentru munca pe care o desfăşoară Fundaţia dumneavoastră, din Săvineşti. Vreau să vă mulţumesc 

pentru munca depusă şi sperăm să revenim cu ajutorul lui Dumnezeu, de ce nu, anul viitor. Pentru noi 

aveti uşile şi inimile deschise şi sunteţi cu toţii bineveniţi în Süsterseel”, a declarat doamna Leni Beyers, 

preşedinte al Asociației Katholische Kirchengemeinde St. Hubertus din Süsterseel, Germania.

 Înainte de plecare, reprezentanții asociației din Germania au primit, din partea părintelui Petru 

Munteanu, câte o Diplomă de recunoștință, drept mărturie pentru generozitatea și omenia de care dau 

dovadă.

Corina Băhneanu
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Un an de colaborare cu Ambasada SUA la București

 Joi, 10 octombrie 2019, la sediul Ambasadei SUA la București, a avut loc o întâlnire între membrii 

delegației Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț și domnul Scott Reese, Atașat 

Cultural al Ambasadei SUA la București.

 Discuţiile s-au concentrat pe parteneriatul Fundației cu Ambasada SUA, pe progresul activităților 

derulate în cadrul proiectului „English Language Program for Youth”, demarat la Școala Gimnazială din 

 Delegația a fost compusă din directorul organizației, părintele Petru Munteanu, Brîndușa Dediu, 

Cristian Hurgheș, Iulian Țocu și Corina Băhneanu.
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 Iată și motivațiile unor participanți la curs:

 Programul Fulbright

 Schimburi educaţionale

 „Am venit la aceste cursuri pentru 

că îmi place foarte mult limba engleză și 

aș vrea să știu să o vorbesc. Am 12 ani. 

Cred că m-ar ajuta mult!” – Habic 

Denisa.

 Programul Fulbright oferă oportunități de schimb cetățenilor români - savanți, studenți și 

profesioniști - pentru studii, cercetare și predare în Statele Unite. Aceste subvenții sunt susținute de 

guvernele SUA și ale României și sunt acordate prin concursuri deschise bazate pe merite, 

supravegheate de comisii binaționale.

 De asemenea, s-au purtat discuții 

despre oportunitățile oferite de către 

Ambasada SUA cetățeni lor  din 

Ro m â n i a ,  p r i v i n d  s c h i m b u r i l e  

educaţionale, evenimente culturale, 

activităţi de învăţare a limbii engleze şi programe de finanţare.

 „Am hotărât să particip la cursurile de engleză pentru a-mi dezvolta vocabularul în această 

limbă și pentru a petrece câteva ore în scop productiv. Întotdeauna mi-au plăcut tradițiile, cântecele 

englezești. Când eram mai mică, obișnuiam să privesc desene animate din America, cum ar fi Scooby 

Doo. Unul dintre cele mai mari visuri ale mele în prezent este să călătoresc sau poate chiar să lucrez   

într-o țară din America” – Țăndărel Ioana Andreea.

Comuna Săvinești și viitoare proiecte demarate în locații din zona Moldovei.

 Proiectul „English Language Program for Youth”, un proiect educațional deosebit, a început în 

luna octombrie a anului trecut. Acesta are drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză, 

precum și mai buna cunoaștere a culturii și istoriei Statelor Unite ale Americii de către un număr de 40 

de copii, elevi ai Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești.

 Beneficiarii proiectului au vârste cuprinse între 9 și 15 ani și aparțin unor categorii sociale 

vulnerabile. Cursurile se desfășoară pe grupe de vârstă, fiecare grupă participând la 4 ore de curs 

săptămânal.

 „Am ales să includem în programul nostru copii care sunt interesați să își îmbunătățească 

cunoștințele de limba engleză și să afle mai multe despre Statele Unite ale Americii, cu speranța că acest 

lucru le va crește mai târziu șansele de a fi admiși mai departe la licee de prestigiu, de a fi incluși pe piața 

muncii mai ușor și, în general, de a avea acces la o viață mai bună”, a declarat pr. Petru Munteanu, 

coordonatorul acestui proiect și președintele Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială.
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 Guvernul american sponsorizează o serie amplă de programe educaţionale şi profesionale.

 Predaţi şi învaţaţi limba engleză ca limbă străină, exploraţi cultura americană şi încurajaţi 

conversaţia în limba engleză în cadrul comunităţii de studenţi din întreaga lume!

 Din 1960, când a venit pentru prima dată în România, Programul Fulbright a oferit și a menținut 

cele mai utile și benefice contacte intelectuale, educaționale și culturale dintre cele două țări, cu peste 

3.000 de studenți, profesori și savanți din ambele țări care beneficiază de acest program.

 Sponsorizat de Biroul pentru Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat (ECA), programul 

Future Leaders Exchange Program (FLEX) oferă elevilor de liceu din Europa şi Eurasia burse pentru a 

petrece un an şcolar în Statele Unite, locuind cu o familie americană şi studiind la un liceu din SUA.

 Burse

 Future Leaders Exchange Program (FLEX)

C. B.

 Programul FLEX a fost înfiinţat în 1992 de către Congresul 

SUA şi a creat un program de schimb de un an, finanţat în 

totalitate de Guvernul SUA, prin care elevi de liceu să 

petreacă un an în SUA. Aflat acum în cel de-al douăzeci şi 

șaselea an de funcţionare, programul FLEX a oferit burse 

unui număr de peste 27.000 de elevi de liceu din Europa, 

Eurasia şi Asia Centrală. În anul şcolar 2019-2020, circa 900 

de elevi vor studia în SUA prin programul FLEX. Timp de un 

an, fiecare bursier va locui cu o familie americană gazdă şi 

va studia la un liceu american. Aproximativ 20 de elevi cu 

dizabilităţi sunt invitaţi anual în SUA prin programul FLEX, 

în urma unui concurs de selecţie bazat pe aceleaşi criterii 

care se aplică tuturor participanţilor.

 Învăţarea limbii engleze

 Ambasada SUA la Bucureşti sponsorizează şi facilitează o serie amplă de programe educaţionale 

şi culturale. Secţia Culturală promovează programe culturale şi educaţionale menite să-i ajute pe 

români să afle mai multe despre societatea americană şi valorile sale.
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B. A.

 Prima ședință a avut loc în data de 16 octombrie, prilej cu care elevii s-au bucurat să-și 

reîntâlnească colegii și să-și amintească noțiunile studiate în anul școlar precedent.

Cursurile de limba engleză finanțate de Ambasada SUA se continuă 
la Săvinești

 40 de copii din cadrul Școlii 

Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești cu vârste 

cuprinse între 10 și 14 ani au început să 

participe în octombrie anul 2018 la proiectul 

„English Language Program for Youth”, 

finanțat de Ambasada SUA, prin intermediul 

Fundației Împreună pentru Solidaritate 

Socială.

 Deși inițial proiectul s-a dorit a se derula pe parcursul anului școlar 2018-2019, cu acordul 

Ambasadei S.U.A., acesta s-a prelungit până la finalul semestrului I al anului școlar 2019-2020, astfel că 

elevii participanți au avut oportunitatea de a relua cursurile.

 Iată câteva impresii exprimate de o parte dintre ei:

 „Acest curs de engleză m-a ajutat foarte mult la engleză și la istorie. Am luat note foarte mari. Sper 

ca anul acesta să fie la fel de bun și de ajutor ca anul trecut” - Paisa Teodora, clasa a VI-a.

 „Îmi amintesc că am vorbit despre Martin Luther King și cred că aceasta a fost lecția mea preferată, 

pentru că a fost foarte interesant” - Ana Zavate, clasa a VII-a.

 Motivele pentru care s-au reîntors la curs au fost dintre cele mai variate: majoritatea au fost atrași 

de metodele interactive de învățare (prin jocuri, lucrul cu harta, proiecte de grup etc.), de informațiile 

legate de cultura și istoria americană, dar și de faptul că unii membri ai familiei sunt plecați în străinătate și 

astfel ei au înțeles importanța cunoașterii limbii engleze pentru viitorul lor.

 Cursul s-a derulat pe parcursul a 9 

luni, timp în care copiii au studiat de două ori 

pe săptămână limba engleză, dar și noțiuni 

de istorie, geografie și cultură americană.

 „Am acumulat așa de multe amintiri frumoase [la curs] și aș vrea să adun și mai multe” - Ana 

Zavate, clasa a VII-a.

 Nu rămâne decât să sperăm că și anul acesta gândurile și intențiile participanților vor deveni 

realitate.
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„English Language Program for Youth” continuă la Săvinești

 De două ori pe săptămână, ei rămân după orele de curs pentru a studia suplimentar limba 

engleză, dar și pentru a afla mai multe noțiuni de istorie, geografie și cultură americană.

 40 de copii din cadrul Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani 

participă la proiectul „English Language Program for Youth” finanțat de Ambasada SUA prin intermediul 

Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială.

 „La început copiii au fost timizi și mai puțin încrezători în a se exprima liber în limba engleză sau a 

pune întrebări despre materia predată. Poate și datorită faptului că sunt de vârste diferite și din clase 

diferite. Acum s-au sudat ca grup, s-au legat prietenii, iar procesul de învățare este mult ușurat de acest 

lucru. Important pentru mine este că nu și-au pierdut interesul și curiozitatea și că sunt nerăbdători să 

arate și finanțatorilor noștri ce au învățat în cadrul proiectului”, a declarat Brîndușa Albert, profesorul 

care predă copiilor lecțiile de limbă și cultură americană.
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 „Mi-a plăcut foarte mult anul trecut, că ne-am jucat, că am lucrat în grupuri, ne-a adus doamna 

 O limbă străină este un întreg nou sistem de reguli şi înţelesuri ce trebuie corelate, iar în timp ce 

creierul lucrează pentru a înţelege noul cod de funcţionare, îşi îmbunătăţeşte capacitatea de interpretare, 

abstractizare şi generalizare, de deducere şi negocire, de găsire de soluţii în vederea comunicării.

 Un studiu condus de Universitatea din Pompeu Fabra, Spania, arată că subiecţii poligloţi și cei care 

învață o limbă străină sunt mai perspicace atunci când vine vorba de discriminarea informaţiilor relevante 

de cele irelevante şi de identificarea informaţiilor false. Nu degeaba, detectivi ca Sherlock Holmes şi 

Hercule Poirot erau vorbitori fluenţi de mai multe limbi străine…

 Din moment ce învăţarea unei limbi străine este poarta de intrarea într-o anumită cultură, această 

deschidere îţi permite nu doar să fi mai tolerant, mai flexibil, referitor la modul altora de a acţiona şi 

aborda diferite aspecte ale vieţii, dar îţi şi conferă poziţia privilegiată de a privi lumea cu mai multă 

înţelegere şi înţelepciune.

 Câteva impresii ale cursanților:
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profesoară o hartă pe care trebuia să identificăm diferite orașe. Acest curs m-a ajutat foarte mult și la ora 

de engleză și la cea de istorie. Am luat note mari. Sper ca și anul acesta să fie la fel de bun și folositor”, a 

precizat Teodora Paisa, elevă în clasa a VI-a.

B. A. 

 „Încă din prima zi, ideea de curs de limba engleză mi-a stârnit curiozitatea. Pentru întreg colectivul 

a fost o oportunitate. Timpul dedicat acestor activități a fost suficient să descoperim o nouă modalitate în 

care pot fi orele predate, să învățăm și să avem satisfacție că avem note bune și la alte materii, cum ar fi 

istoria. Doamna profesoară a fost foarte sociabilă și drăguță, fapt ce m-a motivat să continui cursurile”, a 

mărturisit Andreea Buhușanu, elevă a Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești.

 Proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză, precum și mai buna 

cunoaștere a culturii și istoriei Statelor Unite ale Americii de către un număr de 40 de copii, elevi ai Școlii 

Gimnaziale Comuna Săvinești.

 Beneficiarii proiectului au vârste cuprinse între 9 și 15 ani și aparțin unor categorii sociale 

vulnerabile.
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 „Îngerii păzitori” aduc lumină și căldură în casă

 „Cea mai mare binefacere, pe care o poate dărui un om semenilor săi, e aceea de a le face 

bucurie” - Vasile Pârvan.

 Generozitatea ref lectă  

pasiunea inimii de a ajuta 

s e m e n i i  ș i  î n s e a m n ă  

s a c r i f i c a r e a  i n t e r e s u l u i  

personal în favoarea altora.

 Fundaţia Împreună pentru 

S o l i d a r i t a t e  S o c i a l ă ,  î n  

parteneriat cu Parohia „Sfinţii 

Voievozi” din Săvineşti a dat 

startul Campaniei umanitare 

„Îngerii Păzitori”.

 A c e a s t ă  c a m p a n i e  s e  

a d r e s e a z ă  p e r s o a n e l o r  

vulnerabile social din zona 

Moldovei şi un numai, având ca 

scop ajutorarea acestora.

 Campania „Îngerii Păzitori” vine în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, iar în aceste zile 

atenția s-a îndreptat către nevoia unei credincioase din Parohia „Sfinții Voievovi” – Săvinești, doamna 

Coca Onofrei, octogenară, de a trece iarna, cu bine, în condiții decente și căldură.

 Cu bunăvoința domnului Sebastian Trifan, precum și a domnului epitrop Constantin Chele, 

centrala a fost montată și funcționează începând cu data de 19 noiembrie.

 Bătrâni, bolnavi, neputincioşi, mereu cu ochii în lacrimi şi în suferinţă... rar licărind o lumină în 

privirea lor. Sunt vârstnicii care nu mai au familia lângă ei, care să-i îngrijească, să le mângâie mâinile 

muncite şi să le aline durerile.

 La îndemnul părintelui paroh, Petru Munteanu, a fost achiziționată o centrală termică de către 

fundația nemțeană, plus alte cheltuieli adiacente, în valoare totală de 2 850 lei, iar oameni cu suflet 

mare și deschiși spre comunitatea natală s-au implicat în montarea centralei termice în casa bătrânei.

 Astfel de persoane vârstnice există și în comunitatea săvineșteană, dar prin proiectele derulate 

de către Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, în parteneriat cu Parohia „Sfinții Voievozi” din 

Săvinești, de „bunicii” rămași singuri se preocupă, atât angajați ai Fundației, cât și enoriași din parohia 

săvineșteană.
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 Cu lacrimi pe obraji și cu emoție în glas, doamna Onofrei a dorit să își exprime recunoștința: 

„Mulțumesc părintelui Munteanu, domnului Chele, domnului Trifan, care mi-au adus căldura în casă. 

Mă rog la Dumnezeu să trecem toți iarna cu bine”.

 Corina Băhneanu

 „S-au implicat mai multe persoane, cărora le mulțumim pentru sprijin. Le mulțumim tuturor celor 

care sunt alături de noi în frumoasa misiune de a o sprijini pe doamna Coca. Doresc, în mod special, să îi 

mulțumesc domnului Sebastian Trifan și fiului dumnealui, Ovidiu, pentru că s-au implicat, au instalat 

centrala într-un timp foarte scurt, a contat enorm”, a declarat domnul Chele, epitropul Parohiei „Sfinții 

Voievozi” Săvinești.

 Ajutorarea aproapelui fără a primi o răsplată materială este un act de voluntariat şi solidaritate 

faţă de încercările vieţii.

 Cazuri similare cu al doamnei Onofrei cu siguranță mai există, dar prin campaniile desfăşurate de 

către Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială, foarte multe persoane defavorizate social îşi 

găsesc, măcar pentru o perioadă, alinarea sufletească atât de necesară vremurilor de azi.
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 Pe lângă sprijinul moral, această campanie îşi doreşte să contribuie la remedierea problemelor şi 

la ajutorarea familiilor cu o situaţie materială precară.

 Părintele Iustin Tănase, directorul executiv al așezământului a dorit să mulțumească pentru 

bucuria produsă de primirea darurilor: „Nemărginită bucuria copiilor noştri, nemărginită dragostea 

voastră frăţească cu care ne gratulaţi. Mulţumim fraţilor şi surorilor de la Săvineşti şi Piatra Neamţ, 

pentru iubirea către semeni. Mulţumiri speciale părintelui, fratelui întru preoţie, părintelui Petru 

Munteanu, un neobosit iubitor de oameni. Vouă, celor care v-aţi însuşit cuvintele Mântuitorului: «Atunci 

va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea 

pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi 

 Valoarea bunurilor donate este de 30.200 lei.

  Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială, 

Piatra-Neamț, prin inițiativele părintelui director Petru 

Munteanu a desfășurat, joi, 28 noiembrie 2019, o nouă 

acțiune social-filantropică, din cadrul campaniei umanitare 

intitulată „Ucenicii lui Moș Nicolae”, beneficiarii fiind copiii 

de la Aşezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” 

Rădăuţi.

„Ucenicii lui Moș Nicolae” au ajuns la Rădăuți

  „Cel ce gândește la Dumnezeu cinstește pe orice 

om, află ajutor de la orice om prin voința ascunsă a lui 

Dumnezeu. Și cel ce apără pe cel asuprit are pe Dumnezeu 

de partea sa. Iar cel ce întinde brațul său spre ajutorul 

aproapelui primește brațul lui Dumnezeu în ajutorul său”- 

Sfântul Isaac Sirul.

 Orice copil care primeşte un zâmbet trăieşte o clipă de fericire! Pentru copilul care călătoreşte în 

viaţă pe un drum pustiu, iubirea noastră este mângâierea şi iubirea lui. Puterea de a dărui mereu, fără 

răsplată, fără laudă, numai din iubire pentru oameni şi pentru faptele ce nu putrezesc precum lucrurile, 

este, de fapt, taina vieţii noastre.

 Aşadar, printre darurile oferite copiilor de la Aşezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” 

Rădăuţi s-au numărat diferite obiecte, îmbrăcăminte și încălțăminte, jocuri și jucării, dar și produse de 

igienă.

  Această campanie este adresată copiilor din zona 

Moldovei, care din diferite motive de ordin social duc o 

viață chinuită.
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Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; 

Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi   

M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la 

Mine”», vă mulţumim şi sunteţi mereu în 

r u g ă c i u n i l e  n o a s t r e .  Ş i  c u  a j u t o r u l  

dumneavoastră, copiii de aici vor avea sărbători 

binecuvântate, aşa cum vă dorim şi domniilor 

voastre şi familiilor voastre. Vă mulţumim!”

 Legenda lui Moş Nicolae s-a răspândit în 

toată lumea şi a luat caracteristicile fiecărei ţări.

 Pe lângă ghetuţe, copiii pregătesc în ajun o 

scrisoare în care îşi aştern toate dorinţele şi câţiva 

morcovi pentru caii moşului.

 Pe de altă parte, copiii care nu au fost 

cuminți vor primi în dar o nuielușă, prin care sunt 

atenționați că trebuie să asculte de părinți și de 

bunici.

 În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 

decembrie, copiii din întreaga lume știu că trebuie 

să-și lustruiască ghetuțele în așteptarea lui Moș 

Nicolae, care va oferi daruri copiilor cuminți.

 În Europa, în secolul al XII-lea, ziua Sfântului 

Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor 

caritabile.

 Copiii din Franţa, din Belgia şi Luxemburg lasă 

pentru Moş Nicolae, în ajun, un pahar de vin, iar pentru 

măgăruşul lui - morcovi şi puţin zahăr. În ziua de 6 

decembrie, ei primesc ciocolată, turtă dulce, fructe şi 

trimit scrisori rudelor pentru a le ura sărbători fericite.

Corina Băhneanu
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 Astfel, prin inițiativele părintelui director Petru Munteanu, a desfășurat luni, 2 decembrie 2019, o 

nouă acțiune social-filantropică, din cadrul campaniei umanitare intitulată „Ucenicii lui Moș Nicolae”.

 Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale tot mai mari ale semenilor noştri, pentru a 

îndeplini cât mai activ slujirea aproapelui, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială derulează mai 

multe activități social-filantropice.

 Cel care vesteşte apropierea sărbătorii Nașterii Domnului este Sfântul Nicolae, celebrat pe 6 

decembrie. Cu toții îl așteptăm să ne aducă daruri.

 Una din cele mai îndrăgite sărbători din timpul anului e cea închinată Sfântului Nicolae. În tradiţia 

populară, această zi marchează sfârşitul anului vechi. Oamenii se pregătesc pentru un nou început, în 

care să-şi pună în gând să devină mai buni şi mai înţelepţi. Tocmai pentru a marca acest nou început, se 

obişnuieşte să fie oferite şi daruri. De altfel, e obiceiul cel mai cunoscut care se practică de Sfântul 

Nicolae. Nu e exclus ca printre daruri să se regăsească însă şi o nuieluşă.

„Ucenicii lui Moș Nicolae” vin, dar fără nuielușă
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 „În general toate lucrurile omenești se risipesc, însă rodul milosteniei rămâne mereu neveștejit. 

Așa se face că noi simțim din plin bucuria Postului Nașterii Mântuitorului. Mulțumesc părintelui Petru 

Munteanu, directorul Fundației «Împreună pentru Solidaritate Socială» pentru darurile oferite 

princhideilor din Așezământul social «Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv» în cadrul campaniei umanitare 

«Ucenicii lui Moș Nicolae»”, a declarat Mihaela Țapu, directorul așezământului social.

 În noaptea de 5 spre 6 decembrie, cei mici pot primi fie o nuieluşă, dacă nu au fost cuminţi, fie 

dulciuri şi alte daruri, dacă merită.

Corina Băhneanu

 Moş Nicolae este considerat protectorul copiilor. În fiecare an, el vine în casele oamenilor şi lasă 

cadouri în ghetuţele copiilor cuminţi.

 Micuții de la Așezământul social „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” au primit primele daruri de la 

Moș Nicolae. Hăinuțe, jucării, obiecte de uz casnic, dar și alte bunuri au fost donate de către Fundația 

Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț și au ajuns, cu bine, la Bârlad. Valoarea bunurilor 

donate a fost de peste 44.000 de lei.
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 Pe lângă membrii postului de radio din cadrul Jurnal FM, la eveniment au mai fost prezenți și 

colaboratorii Jurnalelor de Rădăuți, Bârlad, Bacău și Neamț. De asemenea, prezenți la workshop au fost și 

jurnaliști cunoscuți precum, Cezar Filip (Monitorul de Neamț și Roman), Valentin Bălănescu (Mesagerul 

de Neamț), scriitorul Dan Iacob, cât și părintele Petru Munteanu, de la Parohia ,,Sfinții Voievozi” din 

Săvinești.

 Așa cum amintea domnul Valentin Bălănescu, indiferent dacă stăm în lumea virtuală sau nu, rolul 

nostru este să informăm.

 La Piatra Neamț s-a strâns o mare familie de oameni frumoși, atât la chip, cât și la suflet. Joi, 19 

decembrie 2019, în Sala Atrium din cadrul Hotelului „Central Plaza” din municipiul Piatra Neamț s-a 

desfășurat workshop-ul intitulat „Provocări în era informației, lumea virtuală ca spațiu complementar al 

comunicării”. Evenimentul a fost organizat de către echipa Jurnal fm (Un singur nume, o mare familie!).

Jurnal fm, un singur nume, o mare familie! Întâlnire de suflet la 
Piatra Neamț 

 Jurnal fm, un singur nume, o mare familie! Întâlnire de suflet la Piatra Neamț
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 Despre viziunea radioului, părintele Petru Munteanu menționează: „Proiectul radioului este unul 

cultural. Cultura este cea care ne salvează și ea trimite la un act spiritual. Fiind un post de radio cultural, 

noi căutăm să adunăm comunitatea și să formăm prin aceste frecvențe, un fel de parohie, unde să îi 

adunăm pe toți cei care sunt ai locului și care merită să fie prezentați. Orice comunitate este ca o pictură, ca 

o țesătură. Nu suntem doar niște simpli indivizi, ci parte din acea comunitate. Căutăm doar să prezentăm 

comunitatea și să îndemnăm copiii să iubească tot ceea ce înseamnă cultură, tradiție, istorie locală. Tot 

ceea ce ne dorim e să fim consecvenți acestei viziuni, o viziune unde politicul nu este un inamic. Este o 

poveste care ne adună împreună pe toți și eu cred că această viziune este a noastră, pentru că noi, ca 

oameni, avem aceleași emoții și stări”.

 Programul workshop-ului a fost unul variat, punându-se accent pe teme ce țin de domeniul 

marketing-ului, publicitate, comunicare, fotografie și artă, jurnalism, limbaj politic, presă locală, 

tehnologie, precum și alte teme de interes public. În prima parte a workshop-ului, fiecare din cei prezenți 

și-au făcut câte o mică prezentare, unde au punctat pe scurt aspecte ce țin de domeniul fiecăruia de 

activitate.

 Evenimentul a avut loc în sala Cupola a Bibliotecii Județene „G. T. Kirileanu” Neamț. În opinia 

autoarei, „Jurnalul Seniorilor” este „o carte despre Oameni, oameni adevărați, profesioniști, meseriași, 

modele, oameni-instituții, făuritori de realitate, de viață”. Cartea are trei volume alcătuite din interviurile 

realizate de autoare, cu personalități nemțene la emisiunea „Ora seniorilor” de la Jurnal fm.

 La final, după o vizită făcută în studioul Jurnal fm, participanții au luat parte la lansarea de carte 

intitulată „Jurnalul Seniorilor“, a autoarei Dumitrița Dida Vasilca.

Manuela Ursache
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 Nu mică mi-a fost surpriza să constat că nu a fost deloc aşa. Colega noastră, Cristina Rădulescu, a 

dat tonul a ceea ce urma să se dovedească a fi o discuţie sinceră între jurnalişti îndrăgostiţi iremediabil de 

meseria lor. Cu o nonşalanţă şi o sinceritate ce nu pot lipsi unui jurnalist veritabil, Cristina a cerut să fie un 

dialog, nu o suită de monologuri ce aveau toate şansele să plictisească în final. Şi dialog a fost. Viu. Sincer. 

Uman.

 Întâlnire de suflet a membrilor familiei Jurnal fm. Miercuri şi joi, 18 şi 19 decembrie 2019, la 

Piatra Neamţ. „Mascată” sub titulatura oficială de workshop cu tema „Provocări în era informaţiei, 

lumea virtuală ca spaţiu complementar al comunicării”.

 Evident că, în continuare, voi fi extrem de subiectiv în ceea ce voi scrie despre cele întâmplate. Nu 

e un articol de ziar, deci simt că am libertatea de data aceasta să las frâu liber subiectivismului. Personal a 

fost o primă şansă de a-mi cunoaşte, pe viu, colegii din familia Jurnal fm. Lucru care mă umplea de 

bucurie. Partea, „oficioasă”, a unor dizertaţii pe diverse teme pe care urma să le susţinem fiecare dintre 

cei prezenţi, iniţial am considerat-o ca pe o… obligaţie. Trebuia făcută, credeam, ca să dăm o justificare, 

repet, oficioasă, întâlnirii.

Jurnal fm, într-adevăr o familie

www.solidaritatesociala.ro 91



 Şi cum putea o familie să se bucure în continuare împreună decât ascultând un frumos colind 

adus de pe meleagurile bucovinene de acelaşi Iulian Melinte. În prag de Crăciun, o parte dintre membrii 

marii familii Jurnal fm s-au întâlnit la Piatra Neamţ. Rămân mărturie fotografiile, însă, mai important cred 

eu, în inimile fiecăruia va rămâne amintirea frumoasă a acestei întâlniri. Pe care eu unul am ţinut să o 

împărtăşesc şi cu acei membri care nu au fost, fizic, alături de noi, însă în slujba cărora suntem mereu: 

ascultătorii Jurnal fm.

 Ca într-o familie. Dialog despre presă, despre ascultătorii noştri, fără de care nu am fi jurnalişti. 

Dialog în care ne-am mărturisit şi limitele, şi greşelile şi am căutat împreună soluţii pentru a răspunde cât 

mai bine la provocarea pe care toţi ne-am asumat-o ca ziarişti: să fim în slujba ascultătorilor, a 

cetăţenilor. În anul de graţie 2019, în peisajul unei prese în care mulţi nu fac altceva decât să stea drepţi în 

faţa comenzilor politice, o mână de jurnalişti au discutat, printre altele, despre cum poţi să-ţi păstrezi 

coloana vertebrală, în ciuda lipsurilor financiare, astfel încât să nu-ţi trădezi publicul pentru „arginţii” 

politicienilor.

 Iar aici, îmi cer scuze de la colegi că nu voi nominaliza decât pe unul, doi dintre ei - ca de obicei 

„spaţiul editorial” este unul limitat -, îmi scot pălăria în faţa colegului Iulian Melinte. Care ne-a făcut o 

mărturisire: cea mai dragă lui realizare ca jurnalist a fost aceea când a refuzat să primească bani pentru a 

nu mai fi atât de critic la adresa unor reprezentanţi ai administraţiei. S-a felicitat, şi îl felicităm şi noi, că a 

rezistat tentaţiei. Şi a rămas jurnalist.

 Aşa cum sunt convins că vor rămâne, pentru toată viaţa, colegii din marea familie a Jurnal fm. 

Subiective, lipsite de modestie, toate cele spuse, recunosc, pot fi caracterizate astfel. N-am găsit însă altă 

cale de a le spune sincer. Şi insist pe sinceritate pentru că asta am simţit eu în mijlocul colegilor. Că avem 

resurse de sinceritate şi că suntem dispuşi să folosim aceste resurse în activitatea noastră zilnică de 

jurnalişti. Ceea ce ne legitimează să venim în faţa ascultătorilor noştri cu capul sus şi cu inima curată. 

Poate nu e suficient, dar e un început.

Cezar Filip
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 Vestirea Nașterii Domnului este răspândită și de campaniile social-filantropice derulate de 

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț, coordonată de părintele Petru 

Munteanu.

 „Crăciunul, copilul meu, este dragostea în acţiune. De fiecare dată când iubim, de fiecare dată 

când dăruim, este Crăciun” (Dale Evans Rogers).

Vine, vine Moș Crăciun

 Crăciunul e, pentru copii, cea mai așteptată sărbătoare. Și pe măsură ce creștem, îi descoperim 

sfințenia și veșnicia. Colindele, bradul cu steaua în vârf, steaua care nu se stinge niciodată, vestind marea 

bucurie şi taina îmbelșugată: Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

 Sărbătoarea Nașterii Domnului ne aduce bucurie și ne amintește cu precădere de anii copilăriei, 

de emoția împodobirii bradului, de momentele când ne piteam pe după ușă pentru a-l vedea pe Moș 

Crăciun, măcar pentru o clipă.
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 Din păcate, nu toți copiii și familiile acestora se pot bucura de minunile Crăciunului. Acest aspect 

ne-a motivat ca, în cadrul Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială, să organizăm și în acest an 

Campania Umanitară „Fii Moș Crăciun pentru un copil”, pentru a ajuta copiii și familiile vulnerabile social 

din zona Moldovei, familii muncitoare, dar care nu reușesc să ofere copiilor un Crăciun așa cum aceștia 

merită.

 Cine este Moş Crăciun?

 În cultura populară de la noi, se spune că Maica Domnului, cuprinsă de durerile naşterii, i-a cerut 

adăpost lui Moş Ajun, dar el fiind sărac a refuzat-o şi i-a îndrumat paşii spre fratele lui mai mic şi mai 

bogat, Moş Crăciun. Dar el, neştiind că femeia este Maica Domnului, nu a primit-o să nască. Crăciuneasa 

însă a ajutat-o și Moş Crăciun a pedepsit-o cu tăierea mâinilor. Când Crăciun a aflat că în grajdul său S-a 

născut pruncul Iisus, s-a căit şi i-a cere iertare lui Dumnezeu, devenind astfel primul creştin. Se spune că el 

s-ar fi căit atât de mult încât a doua zi şi-a împărţit întreaga avere copiilor săraci, de unde tradiţia de a face 

daruri de Crăciun, mai ales copiilor.

 „Mulțumim Fundației pentru generozitatea și prietenia cu care ne înconjoară de fiecare dată. 

Bunurile donate vor fi distribuite la parohiile din Protopopiatul Roznov, urmând să ajungă la casele 

familiilor vulnerabile social”, a declarat părintele protopop Vasile Țoc.

 În acest sens, luni, 16 decembrie 2019, mai multe jocuri și jucării, îmbrăcăminte și încâlțăminte au 

ajuns la Roznov, voloarea acestora fiind de 9.450 lei. Campania își propune în fiecare an să dăruiască 

zâmbete, iar anul acesta bucuria se va afla și pe chipul persoanelor aflate în grija Protopopiatului Roznov, 

dorind ca să le transformăm Crăciunul într-o adevărată sărbătoare de suflet.

 „Mulțumim părintelui Petru Munteanu, directorul Fundației Împreună pentru Solidaritate 

Socială, pentru darurile oferite princhideilor din parohia noastră în cadrul campaniei umanitare «Fii Moș 

Crăciun pentru un copil». Bucuria ce o vor simți copilașii va fi răsplata pentru gestul dumnealui”, a 

precizat părintele Marius Gheorghe Nechita.

Corina Băhneanu 

 Tot în ziua de 16 decembrie au fost donate Parohiei Frumoasa din județul Bacău hăinuțe, 

încălțăminte și jucării în valoare de 4.480 lei. Bunurile vor fi împărțite copilașilor din familii nu foarte 

înstărite.

 Crăciunul este un prilej de a ne bucura împreună, de a-i ajuta pe cei nevoiași, și de a transmite 

gânduri bune tuturor oamenilor care ne-au fost alături de-a lungul anului.
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Proiectul „English Language Program for Youth”, desfășurat la Săvinești, a 
ajuns la final

 Cursul s-a derulat în perioada octombrie 2018 – decembrie 2019, timp în care copiii au studiat de 

două ori pe săptămână limba engleză, dar și noțiuni de istorie, geografie și cultură americană.

 Deși inițial proiectul s-a dorit a se derula pe parcursul anului școlar 2018-2019, cu acordul 

Ambasadei S.U.A., acesta s-a prelungit până la finalul semestrului I al anului școlar 2019-2020, astfel că 

elevii participanți au avut oportunitatea de a relua cursurile.

 Motivele pentru care s-au reîntors la curs au fost dintre cele mai variate: majoritatea au fost 

atrași de metodele interactive de învățare (prin jocuri, lucrul cu harta, proiecte de grup etc.), de 

informațiile legate de cultura și istoria americană, dar și de faptul că unii membri ai familiei sunt plecați în 

străinătate și astfel ei au înțeles importanța cunoașterii limbii engleze pentru viitorul lor.

 40 de copii din cadrul Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani 

au participat, începând cu luna octombrie 2018 la proiectul „English Language Program for Youth” 

finanțat de Ambasada SUA prin intermediul Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială.

 Proiectul „English Language Program for Youth” are drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor 

de limba engleză, precum și mai buna cunoaștere a culturii și istoriei Statelor Unite ale Americii de către 

un număr de 40 de copii, elevi ai Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești.
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 La ceremonia de încheiere a proiectului, doamna profesor Brîndușa Albert a dorit să menționeze: 

 „A fost un curs deosebit. Grupul s-a închegat destul de repede, am învățat împreună despre cultura și 

istoria americană. Am folosit metode nonformale și tradiționale, iar copiii au fost dornici să descopere 

cultura și civilizația americană.”

 Elevilor le-a fost stimulată stima de sine şi încrederea în sine, devenind astfel mai eficienţi în 

comunicare, dobândind o şansă de a se integra cu succes în comunitatea şcolară. Mai mult decât atât, prin 

 Elevii, cu vârste cuprinse între 10-14 ani, au participat la activităţi educaţionale, concepute pentru a 

răspunde nevoilor lor şi pentru a le îmbunătăţi abilităţile lingvistice.

 Prin intermediul programului, direct şi indirect, s-a încercat modificarea percepţiei elevilor şi a 

familiilor lor despre educaţie şi importanţa acesteia, iar participanţii la program au fost motivaţi să îşi 

continue parcursul şcolar.

 „Am ales să includem în programul nostru copii care sunt interesați să își îmbunătățească 

cunoștințele de limba engleză și să afle mai multe despre Statele Unite ale Americii, cu speranța că acest 

lucru le va crește mai târziu șansele de a fi admiși mai departe la licee de prestigiu, de a fi incluși pe piața 

muncii mai ușor și, în general, de a avea acces la o viață mai bună”, a declarat pr. Petru Munteanu, 

coordonatorul acestui proiect și președintele Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială.
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dobândirea de competenţe lingvistice în engleză, aceşti copii vor fi mai încrezători în participarea la alte 

proiecte internaţionale, care le vor deschide noi perspective și le vor oferi noi oportunităţi pentru 

dezvoltarea socio-economică şi integrarea şcolară viitoare.

Corina Băhneanu

 „Îmi amintesc că am vorbit despre Martin Luther King și cred că aceasta a fost lecția mea preferată, 

pentru că a fost foarte interesant” - Ana Zavate.

 Iată câteva impresii exprimate de o parte dintre cursanți:

 „Am hotărât să particip la cursurile de engleză pentru a-mi dezvolta vocabularul în această limbă și 

pentru a petrece câteva ore în scop productiv. Întotdeauna mi-au plăcut tradițiile, cântecele englezești. Când 

eram mai mică, obișnuiam să privesc desene animate din America, cum ar fi Scooby Doo. Unul dintre cele 

mai mari visuri ale mele în prezent este să călătoresc sau poate chiar să lucrez într-o țară din America” – 

Țăndărel Ioana Andreea.

 „Am venit la aceste cursuri pentru că îmi place foarte mult limba engleză și aș vrea să știu să o 

vorbesc. Am 12 ani. Cred că m-ar ajuta mult!” – Habic Denisa.

 „Acest curs de engleză m-a ajutat foarte mult la engleză și la istorie. Am luat note foarte mari. Sper ca 

anul acesta să fie la fel de bun și de ajutor ca anul trecut” – Paisa Teodora.
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„Nu-i de ajuns să faci bine. Mai trebuie să-l faci și bine”

Pe lângă sprijinul moral, se încearcă și remedierea 

problemelor din comunitate, ajutorarea familiilor cu o situaţie 

materială precară.

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a donat Protopopiatului Roznov bunuri, constând în 

îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerii de pat, jocuri, saltele și scaune rulante în valoare de 10.550 lei. 

Produsele urmează a fi distribuite parohiilor din Protopopiatul Roznov, beneficiarii fiind selectați din rândul 

celor mai sărmane familii din fiecare comunitate.

„Mulțumim Fundației pentru generozitatea și prietenia cu care ne înconjoară. Bunurile donate, ca de 

fiecare dată vor fi distribuite la parohiile din Protopopiatul Roznov, urmând să ajungă la casele familiilor 

vulnerabile social”, a declarat părintele protopop Bogdan Frăsilă.

Și în luna decembrie 2019, mai multe jocuri și jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte au ajuns la Roznov, 

voloarea acestora fiind de 9.450 lei. Campania derulată în perioada sărbătorilor de iarnă își propune ca an 

de an să dăruiască zâmbete, iar la finele anului trecut a reușit să aducă bucurie pe chipul persoanelor aflate 

în grija Protopopiatului Roznov.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale tot mai 

mari ale semenilor noştri, pentru a îndeplini cât mai activ 

slujirea aproapelui, Fundația Împreună pentru Solidaritate 

Socială derulează mai multe activități social-filantropice.

„Toate lucrurile donate vor fi oferite familiilor cu copii, persoanelor singure, beneficiarilor din Centrul 

rezidenţial de asistenţă şi reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost Blândul Păstor, centru aflat în 

subordinea Protopopiatului Roznov. Cei care vor beneficia de ajutor sunt selectaţi cu ajutorul preoţilor, 

aceştia cunoscând situaţia fiecărei familii/ persoane din cadrul parohiei. Aceste acţiuni de caritate au o 

importanţă deosebită pentru cei aflaţi în nevoie, contribuind astfel la crearea unei lumi mai darnice, mai 

milostive, în care oamenii nu se gândesc doar la binele lor, ci şi la bunul mers al celor de lângă ei”, a reliefat 

Ancuța Maria Cioată, asistent social în cadrul Protopopiatului Roznov.

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială, prin 

inițiativele părintelui director Petru Munteanu, ajută anual 

sute de persoane defavorizate social. Fie că vorbim despre 

copiii care provin din familii vulnerabile social sau bătrâni 

neajutorați, ajutorul și respectul față de semenii noștri trebuie 

să primeze.

„Răul poate să-l facă oricine, oricât de nevolnic ar fi. Binele 

este însă numai pentru sufletele tari și firile călite” - Nicolae 

Steinhardt.
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Corina Băhneanu

Oamenii aflaţi în situaţii grele au nevoie mare de 

susţinere, fie ea morală sau materială. Un cuvânt bun, 

spus la momentul potrivit, poate schimba viziunea unui 

om aflat în impas. Dacă oferi cu bucurie, fie chiar şi un 

zâmbet sau o vorbă frumoasă, poţi face un om să capete 

încrederea că lucrurile se vor îndrepta.

Ajutorarea aproapelui fără a primi o răsplată 

materială este un act de voluntariat şi solidaritate faţă de 

încercările vieţii.

Prin campaniile desfăşurate de către Fundaţia 

Împreună pentru Solidaritate Socială, foarte multe 

persoane defavorizate social îşi găsesc, măcar pentru o 

perioadă, alinarea sufletească, atât de necesară 

vremurilor de azi.
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 „Astăzi facem pomenirea Sfântului Apostol, Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan. El era un tânăr 

plin de Duhul Sfânt care făcea minuni și propovăduia cu îndrăzneală credința în Iisus Hristos, dovedind-o 

din Sfintele Scripturi. Este o icoană vie, luminoasă, a martiriului. Așa după cum Hristos Domnul S-a rugat pe 

Cruce zicând 'Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac', referindu-se la cei care Îl răstigneau, tot așa și Sfântul 

Arhidiacon Ștefan se roagă pentru cei care îl ucid zicând 'Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta'”, 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Omul care este credincios este un om fericit”

 Slujba dedicată Sfântului Apostol Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ștefan, oficiată de părintele paroh 

Petru Munteanu, a adunat, ca în fiecare an, numeroși credincioși în Biserica „Sfinții Voievozi” din Săvinești.

 La data de 27 decembrie, în cea de a treia zi după Nașterea Domnului, este prăznuit Sfântul Ștefan. 

Se numără printre primii creştini convertiţi dintre evreii greci. Este primul dintre cei şapte diaconi 

hirotoniţi de Apostoli şi primul mucenic al Bisericii Ortodoxe. Făcea mari minuni în popor, pe bolnavi îi 

vindeca și pe cei credincioși îi întărea. Pe cei necredincioși îi mustra prin cuvintele sale pline de 

înțelepciune.
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 În continuarea omiliei, părintele Munteanu a menționat:

 „Iată, prin Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, noi participăm acum la această sărbătoare, tot la 

un eveniment de ucidere, fratricid. Dar unde frații își ucid mărturisitorul, pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, 

care însă știa drumul către Rai, pentru că drumul către Rai ni-l arată doar cel care a deschis Porțile Raiului, 

cel care ne duce pe noi înapoi în împărăția lui Dumnezeu, Hristos Domnul nostru. Nu există cunoașterea 

drumului către Rai dacă nu ai o călăuză care să spună încotro și cum trebuie să ajungi acolo, iar călăuza 

pentru noi este Hristos. Această călăuză a tras la sine pe Sfinții Martiri mărturisitori, cei pe care noi îi 

prăznuim în calendarul Sfintei noastre biserici, i-a dus către Rai, pentru că ei L-au urmat pe Mântuitorul 

Iisus Hristos. Noi să înțelegem foarte bine că nu putem să ajungem în Rai de unul singur. Sunt diverse 

filozofii sau diverse curente care ne zic nouă că putem să ajungem în Rai de unul singur, putem să 

ajungem în Rai dacă urmăm pe altcineva în afară de Hristos. Însă toți cei care au zis că știu drumul către 

Rai au trecut, s-au transformat în praf și cenușă și undeva, se odihnesc în pământ. Însă pentru noi, o 

singură persoană are mormântul gol, iar mormântul gol ne arată că El este în Rai și ne așteaptă și pe noi, 

 „Suntem la o sărbătoare aleasă, la o sărbătoare înălțătoare, sărbătoare în care Biserica își 

cinstește primul martir, primul mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos, al slăvitei Sale Învieri. 

Suntem într-o perioadă de sărbători alese care încep cu sărbătoarea Nașterii Domnului și sărbătoarea de 

astăzi nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi fost sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Prin 

Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, timpul se împarte în două: înainte de Hristos și după Hristos. Noi, în 

perioada comunistă atee, învățam că timpul este împărțit înainte de era noastră și după era noastră și nu 

prea știam noi care este era noastră și de ce i se spune era noastră. Ei, am aflat după aceea că timpul se 

definește altfel, odată cu Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Odată cu Nașterea Mântuitorului Iisus 

Hristos timpul s-a umplut de veșnicie pentru că Hristos este noul Adam, după cum Maica Domnului este 

noua Evă și avem înainte de Hristos în timpul căderii, al prăbușirii, un timp în care au existat prooroci și 

drepți, aleși ai Lui Dumnezeu care au vestit și au propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu și voia Lui, arătând 

că va veni vremea numită plinirea vremii când se va naște Mântuitorul Iisus Hristos, adică începutul erei 

noastre. Prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, Care este noul Adam, noi avem șansa unică să 

cunoaștem drumul către Rai. Dacă Adam cel vechi a fost alungat din Rai și odată cu el, omenirea și 

umanitatea întreagă, istoria întreagă s-a prăbușit și am auzit că, tot la fel, după cădere, a existat un 

fratricid, adică o crimă între frați, când Cain, cel care lucra pământul și-a ucis fratele, Abel, pentru că 

acesta a adus jertfă lui Dumnezeu și s-a revoltat că jertfa lui nu a fost primită ca a fratelui. Abel a fost 

omorât de către Cain, care s-a revoltat că jertfa lui nu a fost primită ca a lui Abel, deci vedem că la început 

are loc o crimă între frați și pământul devine din ce în ce mai opac, pentru că el se umple de sânge, sânge 

vărsat, sânge nevinovat, sânge cuprins cu ură și mânie și invidie, în uitare de Dumnezeu.”

 După citirea pericopei Evanghelice a urmat cuvântul de învăţătură propovăduit de către părintele 

paroh, care, așa cum ne-a obișnuit, ne oferă o adevărată lecție de credință și ne îndrumă pașii spre iubire 

pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
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și ne duce și pe noi către Împărăția lui Dumnezeu și acesta este Mântuitorul Iisus Hristos. Noi nu putem să 

găsim drumul către Rai în labirintul vieții noastre decât dacă suntem însetați, suntem flămânzi de Hristos, 

noi nu putem să înțelegem realitatea care ne înconjoară decât dacă luăm ochii lui Hristos, dacă luăm 

gândul lui Hristos, dacă avem îmbrățișarea lui Hristos, dacă cuvântul nostru devine hristofor, adică grăitor 

de Hristos. În biserica noastră totul este hristocentric, adică tot ceea ce înseamnă viața noastră este în 

Hristos, iar Sfântul Apostol Pavel vorbește așa: «Hristos în noi este nădejdea Slavei». De aceea, orice 

sărbătoare se termină cu o împreună împărtășire din Sfântul Potir. Noi ne împărtășim cu Hristos, iar el 

devine o prezență în noi și o lucrare în noi, cei care căutăm Raiul și drumul către Împărăția lui Dumnezeu. Ei 

bine, Raiul acesta este undeva, dar este și deodată, adică este un drum, dar este și o țintă, este o prezență, 

dar și o stare, o stare viitoare, este, cum spune un teolog al Bisericii noastre, noi suntem „între deja și nu 

încă”, noi suntem într-o așteptare a Împărăției lui Dumnezeu și totuși în această viață deja suntem în 

Împărăție, când trăim viața cu Hristos. Acesta este mesajul pe care ni-l adresează primul martir al Sfintei 

noastre Biserici.”

 Sfântul Ștefan a fost unul dintre cei șapte diaconi - din rândul evreilor eleniști - aleși de Apostolii din 

Ierusalim pentru a sluji la adunările Bisericii din primul veac, pentru ca Apostolii să se poată dedica vestirii 

Cuvântului lui Dumnezeu. Datorită harului și înțelepciunii de care se învrednicise și al semnelor și 

minunilor cu care își însoțea propovăduirea, a stârnit ura evreilor, care l-au adus la judecată în fața 
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 „Sfântul Arhidiacon Ștefan s-a împărtășit cu Hristos la Taina Sfintei Liturghii, el a slujit cu Sfinții 

Apostoli și cuvântul său a devenit hristologic, adică grăitor de Hristos și în acest cuvânt hristofor, 

hristologic, hristocentric, viața lui era în Hristos. În acest cuvânt el deranja pe ceilalți. De ce deranja Hristos 

și de ce Hristos deranjează, că și înainte de El și poate și după El, multe filozofii, multe curente vorbesc 

despre virtute, vorbesc despre iertare, despre împăcare? Pentru că în Hristos nu există decât Înviere, în 

Hristos există libertate, în Hristos există viață și doar omul căutător de Hristos și apoi mărturisitor al lui 

Hristos devine liber. Acest cuvânt al Mântuitorului se adresează nouă, celor care suntem sclavi. El caută să 

ne elibereze pe noi, să ne elibereze de păcat și de moarte, iar opusul păcatului nu este virtutea, ci opusul 

păcatului este libertatea. Libertatea în Hristos. Acest cuvânt al Sfântului Arhidiacon Ștefan a deranjat 

pentru că el a început să vorbească despre Împărăția lui Dumnezeu, a început să spună evreilor că nu știu 

drumul către Rai, nu cunoașteți drumul către Rai, cum o să ajungeți acolo? Dacă ajungi într-o încăpere poți 

să apeși pe toți pereții, dar dacă nu știi unde e întrerupătorul, nu se aprinde lumina. Cum să spui că ajungi 

în Rai, dacă nu știi drumul către Rai? Și singurul care cunoaște drumul este Mântuitorul Iisus Hristos. S-au 

îngrozit acești evrei, au luat pietre și au început să arunce cu pietre în el, iar el în momentul acela trăia cu 

Hristos și Hristos din el, nădejdea slavei, cum odinioară pe Sfânta Cruce S-a rugat: «Părinte, nu le socoti 

păcatul lor», Hristos din el a grăit: «Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta». Pentru că a văzut cerurile 

deschise. Așa cum în biserică, în orice biserică intrați, o să vedeți un petic de cer, pentru că biserica este încă 

în construcție, dar vedem un alt cer decât cerul pe care îl vedem noaptea. Biserica se construiește și tu ești o 

piatră vie în această biserică, a lui Hristos. Hristos are nevoie de tine ca să construiești spațiul cel viu al 

Bisericii. Încă se vede cerul și tu, piatră vie în construcția lui Hristos și a Sfintei Biserici, să iei drumul către 

Rai și să mărturisești și celorlalți Raiul din tine.

 Fiind condamnat la moarte, Ștefan a fost scos din cetate și ucis cu pietre, după obiceiul vechilor 

evrei, devenind astfel primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos.

Sinedriului, acuzându-l că hulește Legea și pe Moise. Ștefan le-a arătat însă, cu dovezi din Scripturi, că 

Legea Veche s-a împlinit prin Hristos și că El este Mântuitorul cel așteptat și prezis de Profeți, mustrându-i 

totodată pentru împietrirea inimii și lipsa lor de credință.

 Ei bine, iată, Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost lovit mai tare cu pietre când a zis: «Iată, văd Cerurile 

deschise». Acesta este cuvântul cel mai profund pe care proorocii îl rosteau, numit «șechina» în limba 

ebraică, adică «văd Slava lui Dumnezeu». Slava lui Dumnezeu nu pot să o vadă decât cei care sunt în 

Dumnezeu. Nu poți să vezi lumina sfințeniei decât dacă ești în această lumină a sfințeniei, altfel nu vezi 

nimic. Este ca și cum, întrebarea este ce vede un hoț sau unde se uită un hoț când privește un sfânt. Un hoț 

când privește un sfânt să uită la buzunar, doar sfântul care trăiește cu sfântul vede Slava lui Dumnezeu. În 

momentul în care noi ne umplem de această lumină a prezenței lui Hristos, atunci noi vedem Slava lui 

Dumnezeu. Și de aceea, acest drum este un drum provocator. Drumul cu Hristos este drumul pe care l-a 

luat Sfântul Arhidiacon Ștefan în această zi mare și sfântă. Ei bine, mai trebuie spus un lucru foarte 

important. Există o diferență între sfinți și martiri. Sfântul este cel care a viețuit cu Hristos și Dumnezeu i-a 
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dăruit darul sfințeniei, a luat drumul cu El și s-a odihnit la o vreme când Dumnezeu l-a luat în brațe și a 

luat sufletul în Împărăția Cerului. Însă printre acești sfinți există Martiri. Martirii sunt cei care au pătimit 

și au murit, fiind loviți, bătuți, decapitați, arși în ulei încins, chinuiți și torturați ca să se lepede de cel Care 

le-a arătat drumul către Rai. Iar ei, când pătimeau cumplit, ei se rugau ca Dumnezeu să îi ierte pe cei 

care îi chinuiesc și-i torturează, pentru că ei simțeau și trăiau ceea ce acei care îi torturau nu simțeau și 

nu trăiau. De aceea, noi avem această Teologie numită Teologie mistică. Am avut și noi pătimitori în 

temnițe, trăim și noi poezii mistice unde cel care era în temniță chinuit și bătut, pentru că el urma pe 

Hristos, L-a visat pe Hristos în celulă și a venit Hristos și S-a odihnit lângă el și când a scris poezia era tot 

Cerul și toată Împărăția lângă el. Când trăiești și-L cauți pe Hristos, viața ta devine un Rai, iar Raiul nu 

este decât o stare de sărbătoare continuă cu Hristos, în Hristos, mărturisitor apoi al Lui Hristos. Aceasta 

este, de fapt, ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri, părinții noștri, care au înțeles care este scopul vieții 

noastre. Scopul vieții noastre nu este acela de a dobândi lucruri stricăcioase și vremelnice, ci de a ne 

descoperi drumul către Rai, cerând ca Hristos cel Înviat să fie călăuza noastră. Să fie îndrumătorul 

nostru, să fie Cel care ne dăruiește pace din pacea Lui, bucurie din bucuria Lui, viață din viața Lui. Ei bine, 

mai sunt astăzi martiri? Martiri sunt și-o să fie până la sfârșitul veacului. A fi martir, în zilele noastre, 

presupune să iei drumul cu Hristos, și să-L mărturisești tuturor. Și dacă spui cuiva că ai fost la Biserică, 

este tot un act de curaj și de martiriu, pentru că o să zică lumea că ai pățit ceva la cap. «Dar ce cauți tu la 

Biserică? Dar tu ești un băiat deștept, dar tu ești un băiat care ai făcut studii mari, ești un tânăr, du-te la 

un psiholog, du-te la un psihiatru, ce cauți tu la Biserică? Tu te-ai stricat la cap? La Biserică merg 

moșnegii, merg femeile bătrâne, ce cauți tu la Biserică?» Dacă spui pe postul de televiziune, dacă mergi 

la serviciu și spui că megi la Sfânta Biserică, că ții post, înseamnă că ai o problemă. Ar trebui să-ți faci un 

control medical. Dacă iei drumul cu Hristos, devii o persoană incomodă. De ce devii incomod? Pentru că 

tu dorești libertatea, tu dorești sărbătoarea, tu vezi altceva când ceilalți nu mai văd nimic. Tu simți 

altceva, când cei de lângă tine nu mai simt nimic. Tu ești viu, când cei din jurul tău deja au murit. Numiți 

de către Mântuitorul «morminte vii», «ochi au și nu văd, urechi au și nu aud», drumul lor este pavat 

încetul cu încetul cu direcția plictisului maxim, numit Iad. Viața este într-o continuă disperare și căutare, 

ei caută, însă nu știu că, de fapt, în căutarea lor, tânjesc după Hristos, după drumul către Rai. Și dacă       

n-au găsit drumul către Rai, atunci înseamnă că tu ești bolnav, că nu cauți ca ei, printre nimicuri, printre 

gunoaie, printre lucruri stricăcioase ceea ce este veșnic și nestricăcios, ceea ce este bucurie și pace, ceea 

ce este Rai și sărbătoare în viața noastră. Astăzi, sunt martiri, însă martirii aceștia sunt din ce în ce mai 

puțini. Va veni vremea când bisericile vor fi frumoase, dar vor fi goale. Când vom rosti povești și ne vom 

delecta de poveștile acestea, dar nimeni nu va fi dispus să ia drumul cu Hristos, nimeni nu va fi dispus să 

plătească c-o picătură de sânge iubirea lui Hristos. Nimeni nu va fi dispus decât să trăiască într-o 

poveste și de aceea, eu văd că ni se fură Biserica, ni se fură sărbătorile, ni se fură Hristos și ni se dăruiește 

altceva. Vedem tot felul de Crăciunei, nu mai spune nimeni despre Nașterea Domnului. Crăciun fericit, 

Crăciun sănătos, Crăciunițe, Crăciunei, Moș Crăciun. Dar unde este Hristos? Vine Sfânta Înviere. Nu mai 
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 Ca în fiecare an, „bunicii pentru o zi” și-au primit colindătorii cu ochii în lacrimi, lacrimi care 

exprimau atât tristețea, precum și bucuria din sufletele lor încercate. Fiecare salon a fost vizitat, 

colindat, prilej cu care au fost împărțite daruri pentru fiecare.

 Cu prilejul Naşterii Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, dar şi a prăznuirii Sfântului Arhidiacon 

Ştefan, Parohia „Sfinţii Voievozi” din Săvinești, în parteneriat cu Fundaţia Împreună pentru Solidaritate 

din Piatra Neamț, a derulat şi anul acesta acţiunea social-filantropică intitulată „Rugă pentru părinţi”.

 „Rugă pentru părinți”

 E vremea colindelor în fiecare colț de țară, iar tradiția rămâne încă vie. Prin satele românești, 

obiceiuri vechi de sute de ani renasc în aceste zile, aduse din nou la viață de tineri și bătrâni, deopotrivă.

 Sfântul Arhidiacon Ștefan ne provoacă pe noi astăzi, el se uită în ochii noștri și el vede Slava lui 

Dumnezeu și el caută să ne dăruiască nouă ceea ce a găsit el, pe Hristos și drumul către Rai. A fi martir, în 

zilele noastre, înseamnă a-L căuta pe Hristos și a-L mărturisi.

 Bisericile noastre din primele veacuri nu pot să funcționeze, nu pot să trăiască decât dacă au în 

temelia Sfântului Altar moaște sau oseminte de martiri. Da, biserica aceasta din Săvinești, biserica unde 

mergem în alte părți, toate bisericile noastre creștine ortodoxe au în Sfânta Masă oseminte de martiri. 

Este diferit de osemintele de sfânt. Nu se pune Sfânta Masă cu moaște de sfinți, ci moaște de martiri, și 

de ce se pun moaște de martiri în Sfânta masă și nu de sfinți, pentru că, spune biserica așa: «În 

momentul când cineva a mărturisit pe Hristos cu prețul vieții, sângele lui devine sângele lui Hristos». 

Odată cu picătura lui de sânge, a curs sângele lui Hristos, încă o dată pe Sfânta Cruce. Și n-are cum să fie 

biserică fără sângele lui Hristos lovit, bătut, umilit, batjocorit, căutat fiind prin aceasta să se pună o 

piatră la mormânt, dar piatra aceea nu poate să țină Învierea noastră, învierea tuturor. Și de aceea, iată, 

noi, prin Sfântul Arhidiacon Ștefan suntem chemați să retrăim vocația noastră a sfințeniei noastre și nu 

se știe ceasul, și clipa dacă vom fi chemați să fim martiri. Și atunci întrebarea este ce așteptăm sau ce 

acceptăm? Drumul cu Hristos, sau întoarcerea în labirintul vieții și drumul care duce către nimic, către 

moarte, către iad. Iubiți credincioși și credincioase, Biserica noastră creștină ortodoxă are în ea lumina 

Învierii datorită martirilor. Și în prezent, martiri sunt peste tot.”

 Astfel, la data de 27 decembrie 2019 mai multe persoane cu suflet nobil s-au alăturat părintelui 

paroh Petru Munteanu și au mers în vizită la persoanele asistate din cadrul Centrului pentru persoane 

vârstnice Roznov, acțiune devenită tradiție, care vestește bucuria Naşterii Domnului bătrânilor cu inimi 

de copil, doritoare de iubire şi afecţiune.

 Momente emoționate au trăit și participanții la această frumoasă acțiune, sentimente pe care 

au dorit să ni le împărtășească: „Am trăit un amestec de sentimente puternice: compasiune, dragoste, 

milă, revoltă. Experiența asta nouă, din viața mea, a avut un impact emoțional puternic. Mi-am amintit 

spune nimeni despre Înviere, ci iepuraș, ciocolate, ouă de ciocolată. Nu mai spune nimeni de Hristos. Și 

simțim că ceva piere din noi, este cel Care ne cheamă să ne arate drumul către Rai, și nu-L mai caută 

nimeni.
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 Și personalul angajat din Centrul pentru persoane vârstnice Roznov se înveselește în preajma 

colindătorilor, pe care-i întâmpină cu drag: „Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, este o  

onoare, și o bucurie pentru noi că sunteți alături de noi și anul acesta, dar ați fost dintotdeauna alături 

de Căminul pentru persoane vârstnice și cu gândul, și cu fapta, și cu rugăciunea, și cu prezența 

dumneavoastră fizică acum, având atâția enoriași lângă dumneavoastră. Să știți că vârstnicii chiar au 

nevoie de  rugăciune, chiar au nevoie de un preot, de un duhovnic, pe care să îl simtă alături, căruia să îi 

spună durerea, este foarte important acest lucru pentru ei. Mă bucur că puteți și vă rupeți din timpul 

dumneavoastră să veniți la bătrânii noștri, și cu siguranță sunt în asentimentul tuturor celor din Centru, 

și al rezidenților, și al personalului Centrului. Suntem bucuroși că de câte ori puteți, veniți aici, alături de 

noi și considerați că și noi suntem alături de dumneavoastră de câte ori veți avea nevoie. Vă mulțumesc 

tare mult, Doamne ajută!”, a reliefat domnul Romeo Panaitescu, directorul Centrului.

pentru o clipă de mama, care nu mai e printre noi… Am avut impresia că pentru o clipă bătrânii au uitat 

de tristețe, de durere, de suferință, s-au bucurat de venirea noastră, iar unii dintre ei aveau ochii în 

lacrimi, când colindam. Deși nu știam toate versurile la colind m-am străduit să țin ritmul și să îl ajut pe 

părintele. Inima îmi era cât un purice… Mi-aș fi dorit să stau mai mult de vorbă cu ei și să le aud povestea 

lor de viață”, a opinat Liliana, una dintre persoanele participante la acest festin sufletesc.
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Brîndușa Dediu

 Tot în această zi de Sărbătoare, troița din incinta curții Centrului pentru Persoane Vârstnice 

Roznov poartă hramul Sfântului Ștefan. Astfel, a fost oficiată Slujba de Agheasmă mică, de către 

părintele Munteanu, după care apa sfințită a ajuns în fiecare salon din centru.

 „A fost posibilă această întâlnire a noastră pentru 

că am simțit cu toții iubirea lui Dumnezeu. Când omul 

simte iubirea lui Dumnezeu devine fericit și, în fericirea 

lui, fericește și pe alții. Când omul simte mângâierea lui 

Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, iertarea Lui, ajutorul Lui 

mărturisește acestea și celorlalți. Ne-am gândit ce ar fi 

mai potrivit să le aducem celor care sunt aici la acest 

Centru, ce le-ar fi mai folositor, și, după cum știm cu toții, 

ce ne-a adunat aici la acest centru este credința noastră 

în Dumnezeu. Numitorul comun este rugăciunea către 

Dumnezeu, de aceea am venit și cu dragoste, și cu dor la 

frații noștri, să le dăruim o carte de rugăciuni cu scris 

mare. Rugăm pe cei care au venit și cu pachețele, și cu 

sendvișuri să ia din cărțile acestea de rugăciuni și să le 

distribuim celor care sunt aici, și să îi îndemnăm ca să 

intre în această stare frumoasă, starea rugăciunii și 

starea credinței. Omul care este credincios este un om 

fericit, omul care se roagă intră în sărbătoare și 

sărbătoarea este cu el. Mulțumim domnului director care 

ne primește de fiecare dată cu multă căldură și cu multă 

dragoste, el fiind de fapt cu rădăcini adânci înfipte în istoria slujirii Sfintei Biserici, pentru că provine 

dintr-o familie de preoți, de oameni cărturari ai orașului Roznov. Îi dorim ca Bunul Dumnezeu să îi 

dăruiască multă putere, să poată să ducă această grea și nobilă cruce, de a organiza acest spațiu - 

Centru pentru Persoane Vârstnice și îi dorim bucurii și împliniri, și noi îndrăznim să îl îndemnăm, așa cum 

a adus biblioteca personală de acasă să o dăruiască celor care sunt aici, să le recomande, așa cum și 

domnia sa a primit îndemn rugăciunea. Când omul se roagă este fericit, iar astăzi Sfântul Arhidiacon 

Ștefan ne mărturisește aceasta, că fiind lovit, bătut cu pietre, omorât, el, de fapt, fiind în rugăciune, a 

avut bucuria de a fi cu Hristos și Hristos în el a vărsat sângele martirului Ștefan”, a evidențiat părintele 

Munteanu în cuvântul de învățătură adresat celor prezenți la săvârșirea Slujbei de Aghiazmă mică.
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XII. Voluntari 
2019

Andra Avasilcăi
„Când faci tot ce poţi mai bun, 

nu ştii niciodată ce miracol 
apare în viaţa ta sau în viaţa 

altui om.”
 (Helen Keller)

Carmen Donici
„Calea către succes 

este acţiunea 
masivă.” 

(Tony Robbins)
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Ana Bursuc
„A ierta e o manieră 

teribilă de a te 
răzbuna.” 

(Cezar Petrescu)

„Cine caută 
adevărul îşi asumă 
riscul de a-l găsi.” 
(Isabel Allende)

Anamaria Manolea Andreea Dandu
„Marea taină a existenţei 
nu constă în a trăi, ci în a 

şti pentru ce trăieşti.” 
(Feodor Dostoievski) 
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„Fericirea nu e ceva 
gata făcut, ea vine din 

faptele tale.”

Bianca Savin

(Dalai Lama )

Bianca Soponaru
„Dacă în drumul tău 

întâlneşti un om prea 
obosit ca să-ţi poată 

dărui un surâs, lasă-i-l 
pe al tău.” 

(Dale Carnegie)

Bogdan Romedea
 „Odată ce ai ales 

speranța, totul este 
posibil.” 

(Cristopher Reeve)
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Carmen Drîngu
„Dacă văd o 

nedreptate şi nu 
fac nimic s-o 

îndrept, sunt laş.” 
(Confucius) 

„Schimbă ceea ce 
poate fi schimbat, 
acceptă ceea ce nu 
poate fi schimbat şi 
elimină ceea ce este 

inacceptabil.” 

Cătălina Burlea

(Denis Waitley)

„Luați în considerare 
cât de greu este să te 

schimbi și veți înțelege 
ce șanse mici aveți ca 

să-i schimbați pe 
ceilalți.”

 (Jacob Braude)

Cecilia Ghiorghiu
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Claudia Deaconu
„Natura ne 
aseamănă. 
Educaţia ne 

deosebeşte.” 
(Confucius)

Crin Oglage
„Odată ce ai ales 

speranța, totul este 
posibil.” 

(Cristopher Reeve)

„Perseverenţa este 
răbdare 

concentrată.”  
(Thomas Carlyle)

Elena Butescu
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„Sufletul nu 
cunoaşte situaţii de 

viaţă fără ieşire.” 

Elena Oboroceanu

(Marcel Proust)

„Uitarea şi mersul mai 
departe sunt cea mai 
mare înţelepciune.” 
(Friedrich Nietzsche)

Emilian Horciu Flavius Popa
„Timpul linişteşte și 

lămureşte. Nicio stare 
sufletească nu poate 
rămâne neschimbată 
de-a lungul timpului.” 

(Thomas Mann)
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Gabriel Gîdioi

 (Friedrich Nietzsche)

„Uneori, oamenii nu 
vor să audă adevărul 
deoarece nu vor să le 
fie distruse iluziile.”

Georgeta Păduraru
„Străduiţi-vă să fiţi în 

acelaşi gând cu 
Dumnezeu.”

 (Sfântul Ignatie 
Teoforul)

Geta Lupoi 

 (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul)

„Hristos este simplu cu 
cei simpli şi învăţat cu 

cei învăţaţi.”
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Gheorghe 
Măriuța

„Iertând altora, 
vouă înşivă vă 

iertaţi.”
 (Sfântul Ioan 
Gură de Aur)

„Un cap bun şi o 
inimă bună sunt 
întotdeauna o 

formidabilă 
combinaţie.” 

Ioana Mirăuțe

(Nelson Mandela)
(Isabel Allende)

Iulia Romedea
„Adevărata 

prietenie rezistă 
timpului, distanţei 

şi tăcerii.” 
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Liviu Dumitrache
„Cine nu are ca mamă 

Biserica nu Îl poate avea 
pe Dumnezeu ca Tată.”

(Sfântul Ciprian)
(Robin Sharma)

Pavel Sava
„Orice schimbare este 
grea la început, urâtă 
la mijloc şi minunată 

la final.”

Pr. Ciprian Ungureanu
„Domnul Hristos nu 

vrea să fim o ceată de 
tânguitori, ci o ceată de 
înmulţitori de bucurie.”

(pr. Teofil Părăian)
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Pr. Diacon Daniel 
Dimitriu Sîrghie

„În cele din urmă, 
cununa şi rodul 

tuturor virtuţilor, ale 
tuturor creştinilor şi 

ostenelilor 
duhovniceşti este 

dragostea.” 
(pr. Alexander 
Schmemann)

Pr. George 
Soponaru

„Cunoaşterea fără 
dragoste este 
vătămătoare.” 

(Sfântul Ioan Gură 
de Aur)

Pr. Ioan Măriuța
„Un cuvânt aspru îi 
înrăieşte şi pe cei 
buni, pe când un 
cuvânt bun aduce 

folos tuturor.” 
(Patericul)

Pr. Mihai Meraru
„A avea credinţă 

înseamnă să crezi în 
ceea ce nu vezi, iar 

răsplata pentru 
această credinţă va 

fi să vezi ceea ce 
crezi.” 

(Fericitul Augustin)
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Rareș Murariu

(Luigi Pirandello)

„Viaţa nu se 
explică, ci se 
trăieşte...” 

(J. K. Rowling)

Robert Leoreanu
„Dacă vrei să cunoști 
un om cu adevărat, 

privește cum îi tratează 
pe cei inferiori, nu pe 

cei egali cu el.” 
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Ştefania 
Dumitrache

„Toate visele tale se 
pot împlini dacă ai 

curajul să le urmezi.” 
(Walt Disney) (Fericitul 

Augustin)

„Învaţă să-ţi scrii 
tristeţile pe nisip 

şi bucuriile pe 
stâncă.” 

Tincuța Vasîlca

 101

(Sfântul Isaac 
Sirul)

Vasile Timofte
„Calea lui Hristos 

este crucea de 
fiecare zi. Nimeni 

nu s-a suit 
vreodată la cer 

prin comoditate.” 

Vasilica Dimitriu 
Sîrghie 

„Măsura iubirii lui 
Dumnezeu e să-L 

iubim fără măsură.”
(Bernard de 
Clairvaux)

„Nu se ascunde 
adevărul credinţei de 

dragul păcii.” 
(Sfântul Maxim 
Mărturisitorul)

Silvia Munteanu
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Adresa:

 

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială

CEC Bank, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ
IBAN ROL: RO46 CECE NT01 30RO N099 9002

XIII. Contact

C.I.F.: RO7933040

Str. Mihail Sadoveanu, nr.23

Telefon:

610077, Piatra Neamț, Judeţul Neamţ, România

0040-751-250-508

Web site:
www.solidaritatesociala.ro

E-mail:
solidaritate.sociala@gmail.com
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