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PROIECT  

pentru sponsorizare 

 

 

Fişa activitǎţilor de  caritate 

 

 

 

a). Numele si adresa  

 

Asociaţia „Sfântul Vicenţiu de 
Paul”Conferinţa Sfânta Maria Biserica 
SFÂNTA CRUCE website: 
www.sfantacruce.ro Sos. Mihai Bravu nr. 
259 Cod postal 74339 Bucureşti  Contact 
Tel. 0213179308  /  0213179309 

 

 

 

 

 

 

 

VICENŢIU DE PAUL (1561-1660) 

Patron şi exemplu al Organizaţiei 
Vicenţiene( sãrbatoare pe 27 sept.) 

 

S-a nãscut din oameni sãrmani, loviti de 
destin şi s-a fãcut preot pentru a-şi susţine 

familia. Şi-a sfârşit viaţa dupã fapte 
deosebite puse în slujba sãracilor. 

 

 

 

 
 

http://www.sfantacruce.ro/�
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Preşedinte Asociaţia „Sfântul Vicenţiu de Paul”Conferinţa Sfânta Maria 

Dr. Cornelia Dragoste 

Adresa sediului asociatiei Str. Vameşului nr.3 ap.1 cod postal 030892Bucureşti 

Scurt istoric 

Asociaţia „Sfântul Vicenţiu de Paul”Conferinţa Sfânta Maria a fost înfiinţatǎ de 

 Dr. Dragoste Cornelia Zitta în 23 oct. 1993. Asociaţia are ca scop desfǎsurarea de activitǎţi 
caritabile.   

• Ajutorerea persoanelor aflate în nevoi cu: îmbrǎcǎminte, alimente, medicamente, 

asistenţǎ medicalǎ, asistenţǎ stomatologicǎ, asistenţǎ socialǎ; 

Activitǎţi desfǎşurate: 

• Organizarea de tabere pentru copii nevoiaşi ; aprox. 20 copii la munte/ mare în perioada 

vacanţei de varǎ; 

•  Organizarea de agape, tombole, cafeluţe; 

• Organizarea unui club pentru persoane nevoiaşe şi copii abandonaţi de parinţi; 

• Activitatea  “pâinea  sǎracilor” (  începutǎ în ziua de 13.03.2001) la care în fiecare zi de 

marţi la liturghia oferitǎ în cinstea Sfântului Anton de Padova se împǎrţeau un numǎr 

între  20 şi 40 de pâini. 

• Oferirea lunar de pachete cu alimente unui numar de 30 persoane aflate în dificultate 

fizicǎ şi financiarǎ în spetǎ( batrani ) pesoane in varsta timp de un an de zile datoritǎ 

sponsorizǎrii acordate asociaţei de Serviciul de asistenţǎ socialǎ al Ambasadei Austriei la 

Bucureşti; 

• S-a organizat timp de un an o cantinǎ care a acordat douǎ mese calde pe zi ( mic dejun şi 

pranz ) pentru personae nevoiase ( varsnici si copii) datoritǎ sponsorizǎrii acordate 

asociaţei de Serviciul de asistenţǎ socialǎ al Ambasadei Austriei la Bucureşti; 
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Mentor spiritual : Parinte paroh Pr. 
Florin Bejenaru (paroh)  

Telefon: 021/317.93.08  
E-mail: preotflorinbejenaru@yahoo.com 

Pr. Marian-Iulian Șchiopu (vicar) 

Telefon: 0748 828.272  
E-mail: marian_iulian87@yahoo.it 

 

b). Tipul activitatilor 

c). Numarul persoanelor participante: 

d). Numarul membrilor asociatiei participant; 

e). Coordonatorul activiţǎtii:  

Nume si prenume: Dr. Cornelia 
Dragoste 

Functie: Presedinte  

Date de contact:  

Tel.0213274545 

Mobil: 0724805908  

 

mailto:preotflorinbejenaru@yahoo.com�
mailto:marian_iulian87@yahoo.it�
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          f). Titlul activitatii: Mic dejun . 

g). Domeniul în care se încadreazǎ: activitǎţi caritabile si sociale 

h). Scopul activitǎţii: socializare si intrajutorare  

i). Obiectivele activiaţii: 

1. obiective cognitive care vizeazǎ obtinerea de informatii privind viata nevoile si 
activitatile a enoriasilor bisericii si nu numai  

2. obiective afective care au în vedere formarea atitudinii de intrajutorarea aproapelui 

j). Persoane participante: 25-35  

     Numar total de participanţi: max.40 

 k). Durata şi locul desfǎşurǎrii activitǎţii:  

   Durata activitatii : pregatirea activitatii (micului dejun): 1 ora 

Activitatea a inceput cu mic dejun  in urma cu 9 ani in data de 23 octombrie 1993 

              activitatea propriu-zisa : 1ora 

   incheierea activitatii : ½ ore /( 30 minute)   

 Locul de desfasurare : Sala  de cateheza a parohiei   

Descrierea activitatii: Activitatea incepe la ora 7.00 cand membrele asociatiei pregatesc 
si aranjeaza masa micului dejun care se compune din : 

• Sandwich –uri cu branza/ cascaval; sunca ; diferite tipuri de mezeluri; icre; gem; 
zacusca; pateu; pasta de branza etc. 

• Dulciuri: cozonac, chec, placinte, prajituri, fursecuri, biscuiti, ciocolata, 
bomboane, napolitane,  

• Bauturi: cafea, ceai, apa minerala plata/ carbogazoasa, sucuri etc.  m). Descrierea 
rezultatelor obtinute în urma desfǎşurǎrii activitǎţilor 

Declaratii ale participantilor care constau in : 

• Scrisori de multumire 
• Felicitari cu ocazia sarbatorilor 
• Inscrisuri in caietele de impresii 
• Scrisori transmise unor publicatii 
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n). Activitatea se desfǎsoarǎ in fiecare zi de marti  

o). Motivatia activitatii ca fiind deosebita: 

• A inceput acum 12 ani 
• Activitatea antreneazǎ toţi enoriasii care participa la liturgia de martea 

dimineata  
• Vizeazǎ obiective cognitive şi afective . 
• Persoanele  socializeaza cu membrii asociatiei  fǎrǎ teama si  se bazeaza 

pe incredere si iubire de aproapele   
• Antreneaza şi motiveazǎ enoriasii  sǎ participe la activitate sis a 

socializeze 
• Pregateşte persoanele  pentru situaţii extreme cu care se pot întalni în viaţǎ 

şi le dezvoltǎ responsabilitati civice si  şi afective.  
• Are obiective cognitive care vizeazǎ cunoasterea problemelor cu care se 

confrunta aproapele  nostru. 
• Are obiective afective si vizeazǎ ajutor acordat enoriasilor 

„Ne putem apropia de Cristos, Domnul nostru, numai 
atunci când venim în întâmpinarea sãracilor Sãi” 

Fii creştin în faptele tale! 
Fii mãrinimos în ajutorul pe                     

care îl dai! 
 

PENTRU SPONSORIZARE  

CONT conform documentului anexat 
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Mǎrturii ale activitǎţilor 

Agape 

.  
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Mic dejun 
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Tombole 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrisori de multumire 



10 
 



11 
 

 

 


	Mentor spiritual : Parinte paroh Pr. Florin Bejenaru (paroh)
	Pr. Marian-Iulian Șchiopu (vicar)

