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                                                                                                                     ANEXA 1 

la  H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________ 

 
 

 
 
 

CERERE DE FINANȚARE* 
 
A) APLICANTUL 
1. Solicitant: 
Numele complet: Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan 
Prescurtarea: ASAŞ 
Adresa: Bd-ul Ghencea nr. 41, sector 6, Bucuresti 
Cod fiscal / CNP (persoană fizică): 16289704 
Telefon: 021.413.21.40                                                     Fax: 021.413.21.40 
E-mail: centrulcomunitarghencea@yahoo.com 
 
2. Date bancare: 
Denumirea băncii: BCR Ghencea 
Codul IBAN: RO81RNCB0068004408470001 
Titular:Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan 
 
3. Datele președintelui (reprezentantului legal) organizației: 
Nume:Stanciu Ştefan 
Telefon / Fax: 021.413.21.40 
E-mail:centrulcomunitarghencea@yahoo.com 
                                                                                                      Semnătura 
 
4. Responsabilul financiar al organizației: 
Nume: Cramer Carmen 
Telefon / Fax:  
E-mail: carmen.cramer@content.ro 
                                                                                                       Semnătura 
 
5. a. Considerații generale despre organizație: 
     Începând din anul 2003, în curtea Bisericii cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” 
din cartierul Ghencea, sector 6, la iniţiativa Preotului Paroh Ştefan Stanciu – Parohia Parcul 
Ghencea s-au oferit o serie de servicii sociale care aveau ca scop sprijinirea membrilor 
comunităţii formate in jurul parohiei.  
     În februarie 2004, aceste servicii au fost instituţionalizate sub forma Asociaţiei Sfântul 
Arhidiacon Ştefan. Dacă la începuturile Asociaţiei, aceasta oferea numai cantină socială pentru 
persoanele nevoiaşe, în perioada următoare gama de servicii oferite s-a diversificat, astfel încât 
din ce în ce mai multe tipuri de probleme au putut fi soluţionate cu ajutorul Asociaţiei.  
Fundaţia Principesa Margareta a României a contribuit semnificativ la înfiinţarea şi consolidarea 
ulterioară, atât a Asociaţiei, cât şi a Centrului Comunitar Ghencea.  
     Anul 2005 a adus cu sine noi arii în care Asociaţia s-a implicat pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor beneficiarilor: ajutor material, ajutor financiar de urgenţă, consiliere juridică, consiliere 
psihologică, precum şi două noi cluburi: Clubul Şomerilor şi Clubul Seniorilor. În 2006, 
capacitatea Centrului Comunitar Ghencea a crescut foarte mult, peste 390 de persoane fiind 
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beneficiari direcţi ai Asociaţiei Sfântul Arhidiacon Ştefan.  
     Un nou serviciu foarte util a fost adăugat celor deja existente, şi anume cel de asistenţă 
medicală gratuită. Pe lângă susţinerea acordată până acum, FPMR a acordat o atenţie deosebită 
instruirii personalului Centrului pentru a garanta calitatea implicării sale în comunitate. Aceste 
cursuri s-au dovedit necesare, mai ales dacă luăm în calcul faptul că, din ianuarie 2007 Asociaţia 
Sfântul Arhidiacon Ştefan  a preluat integral serviciile şi proiectele oferite în cadrul Centrului 
Comunitar Ghencea. S-a urmărit astfel ca, Asociaţia să aibă o existenţă autonomă şi să 
reprezinte un real agent de dezvoltare comunitară, care să contribuie semnificativ la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale membrilor comunităţii. 
     Tot in anul 2007, a început o colaborare fructoasă a Asociaţiei cu Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, prin care Asociaţia îşi oferă serviciile sociale 
întregii comunităţi a sectorului 6. 
     Pe lângă serviciile propriu-zise, Asociaţia mai oferă şi un model de succes care dovedeşte că 
dorinţa de a ajuta şi de a schimba ceva în bine, susţinute de entuziasm şi perseverenţă duc 
întotdeauna la rezultatele dorite.  
     Astfel, serviciile puse la dispoziţie de Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan reprezintă expresia 
concentrării forţelor mai multor instituţii publice şi private care se implică în societatea civilă.  
     Printre colaboratorii noştri cei mai importanţi se numără Fundaţia Principesa Margareta a 
României, Fundaţia United Way România, unul dintre finanţatorii cei mai implicaţi în viaţa 
asociaţiei noastre, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6, a cărei contribuţie la întreaga activitate a Asociaţiei a fost şi este esenţială pentru progresele 
înregistrate până în prezent. 
     Centrul Comunitar Ghemcea oferă două servicii sociale acreditate şi licentiate: Cantină 
Socială şi Centru de Zi pentru Copii.  
     Cantina Socială constă în asigurarea unei mese calde pe zi, de luni până vineri, persoanelor 
defavorizate din sectorul 6, care nu depăşesc 1065 lei/membru de familie (bătrâni singuri, cu 
posibilităţi financiare reduse, persoane cu dizabilităţi, personae aflate în prag de marginalizare 
socială, copii proveniţi din familii ce întâmpină dificultăţi de natură socio-economică). Pe lângă 
asigurarea nevoilor de bază (hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte), beneficiarii Cantinei Sociale au 
parte de consiliere socială, psihologică, juridică, de consiliere vocaţională.  
     Centrul de Zi pentru copii se adresează copiilor cu vârste între 6 şi 16 ani, din sectorul 6, 
proveniţi din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic şi care nu depăşesc 1065 
lei/membru de familie. Aceşti copii întâmpină dificultăţi şcolare, educaţionale şi cei mai mulţi 
dintre ei se află în prag de abandon şcolar. În cadrul Centrului de Zi, copiii primesc sprijin de 
specialitate pentru integrare socială și scolară, într-o manieră practică, inovativă şi eficientă. În 
cadrul acestui program membrii comunităţii, voluntari de toate vârstele şi cu diverse profesii, 
tineri si vârstnici  care ȋşi doresc să se implice in viaţa comunităţii lor, sunt implicaţi ȋn 
activitățile zilnice alături de echipa specializată a centrului, contribuind la ȋmbunătățirea situaţiei 
sociale şi şcolare a beneficiarilor. 
      Zilnic, copiii care frecventează centrul primesc masa de prânz la cantina Asociației, sunt 
ajutați cu temele şcolare şi participă la celelelte activități extrașcolare organizate în cadrul 
Centrului de Zi.  Săptămânal, sunt organizate sesiuni de consiliere psihologică individuală şi de 
grup, pe tema educației familiale, orientării profesionale, precum şi cursuri de limbi străine si 
ore de educaţie pentru sănătate. Lunar, participă la sesiuni educative cu invitați speciali, 
abordând diverse tematici de dezvoltare personală, precum bunele maniere, alimentația 
sănătoasă sau dezvoltare vocațională prin teatru, dansuri, pictură. Anual, copiii şi voluntarii 
vârstnici participă la activităţi extracomunitare de tipul vizite la diverse obiective culturale, 
excursii sau tabere de vară, prilej de interacțiune, de dezvoltare şi ȋnvățare pentru noi toți. 
Lunar, copiii primesc produse de igienă corporală, semestrial rechizitele şcolare necesare, iar ori 
de câte ori este nevoie, copiii primesc îmbrăcăminte, încălţăminte. 
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5. b. Descrierea resurselor umane ale organizației: 
     În cadrul  Asociaţiei Sfântul Arhidiacon Ştefan, cea mai importantă resursă este cea umană. 
Resursele umane pe care se bazează Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan sunt următoarele:  
un manager de proiect, care coordonează şi asigură bunul mers al proiectului. De asemenea, 
managerul de proiect are şi atribuţii legate de reprezentare, raportare, coordonarea implementării 
activităţii proiectului, achiziţionarea/realizarea instrumentele de lucru. Un asistent social care 
are atribuţii legate de realizarea anchetelor sociale, a planului de intervenţie si servicii, a 
monitorizării cazurilor şi a consilierii sociale. Un ajutor de bucătar care asigură prepararea 
zilnică a hranei şi  asigură servirea hranei. Doi pedagogi şcolari, care vor organiza  şi 
implementa activităţile educative, ludice, extracomunitare  şi extraşcolare. Un psiholog care se 
ocupă de consilierea beneficiarilor, atât individula, cât  şi  în grup. Se ocupă de şedinţele cu 
părinţii, alături de  pedagogii şcolari. 
*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii. 
B) PROIECTUL 
 
6. Titlul proiectului: Centrul Comunitar Ghencea – Cantină Socială şi Centru de Zi pentru 
Copii 
7. Locul desfășurării proiectului (localitate): Bucureşti 
8. Durata proiectului:  de la 01/01/2018   până la 31/12/2018. 
 
9. Rezumatul proiectului structurat astfel: 
- scopul proiectului:  
     Scopul proiectului este de a oferi servicii sociale de calitate persoanelor aflate în nevoie – 
copii, tineri, familii, bătrâni care au domiciliul pe raza Sectorului 6 şi care întâmpină reale 
dificultăţi în auto-gospodarire – în vederea creşterii calităţii vieţii acestora.  
     Scopul Cantinei Sociale este asigurarea nevoilor de bază, iar cel al Centrului de Zi este 
prevenirea abandonului şcolar. 
 
- obiectivele proiectului: 
     Obiectivul general al proiectului este derularea de activităţi de susţinere a categoriilor sociale 
defavorizate din sectorul 6, precum şi promovarea intereselor comunităţii şi a membrilor 
acesteia în relaţia cu alte instituţii publice sau private. 
     Obiectivele Cantinei sociale: 

1. Asigurarea unei mese calde la prânz pentru un număr maxim de 140 de persoane pe zi, 
de luni până vineri. – pe tot parcursul desfăşurării proiectului 

2. Asigurarea unor pachete cu alimente pentru weekend pentru un număr maxim de 140 
persoane – pe tot parcursul desfăşurării proiectului 

3. Asigurarea pachetelor cu alimente specifice Crăciunului şi Paştelui pentru un număr 
maxim de 140 persoane – de Paşte şi de Crăciun 

4. Integrarea/reintegrarea socială a unui număr maxim de 140 de persoane - pe tot parcursul 
desfăşurării proiectului 

5. Stimularea solidarităţii și a interacţiunii între generaţii - pe tot parcursul desfăşurării 
proiectului 

Obiectivele Centrului de Zi: 
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1. Asigurarea nevoilor de bază (hrană, produse igienico-sanitare, asistenţă medicală şi 
consumabile asistenţă medicală, rechizite, încălţăminte, îmbrăcăminte) unui număr 
maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfăşurării proiectului 

2. Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul 
desfăşurării proiectului 

3. Creşterea stimei de sine a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul 
desfăşurării proiectului 

4. Organizarea unor training-uri adaptate nevoilor şi nivelului de dezvoltare al unui număr 
maxim de 40 de copii, în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a integrării lor 
ulterioare socio-profesionale - pe tot parcursul desfăşurării proiectului 

5. Creşterea gradului de conştientizare în rândul părinţilor a importanţei educaţiei copiilor 
lor - pe tot parcursul desfăşurării proiectului 
 

- grupuri țintă, beneficiari: 
     Grupul ţintă este format din persoanele aflate în dificultate din sectorul 6. 
     Beneficiarii Cantinei Sociale: 

 direcţi: bătrâni singuri, cu posibilităţi financiare reduse, persoane cu dizabilităţi, 
persoane aflate în prag de marginalizare socială, copii proveniţi din familii ce întâmpină 
dificultăţi de natură socio-economică, familii cu mulţi copii. Aceştia nu trebuie să 
depăşească un venit de 1065 lei/membru de familie. De asemenea, ca beneficiar direct 
este şi Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan.(100 de  persoane şi 40 de copii). 

 indirecţi: familiile extinse ale beneficiarilor direcţi, comunitatea, autorităţile, 
DGASPC sector 6, salariaţii Asociaţiei. (peste 300 de beneficiari indirecţi) 

Beneficiarii Centrului de Zi: 
1. direcţi: copii cu vârste între 6 şi 16 ani, din sectorul 6, proveniţi din familii defavorizate 

din punct de vedere socio-economic şi care nu depăşesc 1065 lei/membru de familie, 
Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan.(40 de copii) 

2. indirecţi: familiile copiilor, profesorii şi învăţătorii copiilor, comunitatea, , DGASPC 
sector 6, salariaţii Asociaţiei. (peste 200 de beneficiari indirecţi) 

 
- activitățile principale: 
     Activităţi Cantină Socială: 

1. Prepararea, acordarea şi distribuirea unei mese calde pe zi, de luni până vineri. 
2. Identificarea furnizorilor cu cele mai bune preţuri şi achiziţionarea produselor necesare. 
3. Identificarea furnizorilor cu cele mai bune preţuri şi achiziţionarea produselor specific 

celor două sărbători. 
4. consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, informare, suport 

emoţional, suport material sau financiar. 
5. socializare. 
Activităţi Centru de Zi: 
1. Identificare furnizori şi achiziţionare produse. 
2.1 Efectuarea temelor şcolare 
2.2 Ateliere: Colţul de lectură, Atelier de Cultură Generală, Ateliere de Creaţie, Atelier de 

teatru, Educaţie fizică. 
2.3 Meditaţii suplimentare la materiile unde există lacune: limba română, matematică, limba 

engleză. 
2.4 Evaluarea zilnică a cunoştinţelor. 
2.5 Întâlniri lunare sau ori de câte ori este necesar cu profesorii şi învăţătorii copiilor. 
3. Dezvoltare personală, consiliere individuală sau de grup, jocuri de rol, jocuri 

educaţionale. 
4. Organizarea de traininguri cu teme diversificate legate de educaţie pentru sănătate, 

educaţie financiară, curs de bune maniere, curs de gătit, cultură civică, educate digital. 
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5.1 Şedinţe lunare cu părinţii copiilor, legate de schimbările de comportament şi atitudine ale 
copiilor lor, despre relaţia părinte-copil şi despre orice alt subiect de interes pentru 
aceştia. 

5.2 Consiliere psihologică individuală şi/sau împreună cu copiii. 
- Rezultatele estimate: 
     Cantină Socială: 

1. Un număr maxim de 140 de persoane a beneficiat de o masă caldă pe zi. 
2. Un număr maxim de 140 de persoane a beneficiat de pachete cu alimente la final de 

săptămână. 
3. Un număr maxim de 140 de persoane a beneficiat de pachete cu alimente specifice 

Crăciunului şi Paştelui. 
4. Dintr-un număr maxim de 140 de persoane, 80 de persoane s-au integrat/ reintegrat 

social, îmbunătăţindu-şi calitatea vieţii. 
5. Prin procesul de socializare, un număr maxim de 140 de persoane a început să înţeleagă 

ce înseamnă să fii solidar şi să îşi ofere ajutorul reciproc. 
Centrul de Zi: 
1. Au fost asigurate nevoile de bază pentru un număr maxim de 40 de copii. 
2. A fost îmbuntăţită situaţia şcolară pentru un număr maxim de 40 de copii, prevenindu-se 

astfel abandonul şcolar.  
3. Dintr-un număr maxim de 40 de copii, 30 de copii au stima de sine crescută. 
4. Au fost organizate traininguri privind dezvoltarea abilităţilor de viaţă pentru un un număr 

maxim de 40 de copii. 
5. Părinţii copiilor înscrişi în proiect au conştientizat din ce în ce mai mult importanţa 

educaţiei copiilor lor.  
 
10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri): 
 
 
 
 
 
 
11. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor: 
 Monitorizarea evoluţiei cazurilor care beneficiază de serviciile sociale ale Asociaţiei se va 
face, în primul rând în perioadele de reevaluare ale dosarelor beneficiarilor, prin care se va evidenţia 
îmbunăţirea situaţiei acestora sau nu, dacă au apărut probleme noi sau nevoi noi. De asemenea, 
zilnic, beneficiarii vor putea apela la şedinţe de consiliere socială şi psihologică, prin care ne vor 
semnala îmbunătăţirea calităţii vieţii lor, dar şi eventuale probleme nou apărute.  De asemenea, se 
vor oferi chestionare privind gradul de satisfacţie al beneficiarilor legate de serviciile sociale oferite. 
La finalul fiecărei luni, se vor număra intrările şi ieşirile, pentru a vedea …………La nivelul 
copiilor înscrişi la Centrul de Zi, se vor urmări notele obţinute 
12. Echipa Proiectului: 
 Este formată din: 
Ioana Andreica – manager proiect 
Iulia Badea – psiholog şi pedagog şcolar 
Atena Chiru – ajutor bucătar 
Gabriel Enache – pedagog şcolar 
Iulia Nimescu – asistent social 
 
13. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul): 
- coordonate (adresă, tel/fax, e-mail, website) 
- scopurile și obiectivele prevăzute în statut 
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- scurtă descriere a activităților derulate ( maxim 10 rânduri). 
14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm 
să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., lunând în considerare procedura de aplicare, 
conform Regulamentului). 
 
 
 
 

Director General DGASPC Sector 6                                                     Preşedinte ASAŞ 
          Gabriela Schmutzer                                                                       Stanciu Ştefan 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 


