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Scurt prezentare Asociația Filantropică Sfântul Onfurie

Asociația Filantropică „Sfântul Onufrie” cu sediul în Florești județul Cluj, a fost
înființată în anul 2013 în luna mai și funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului care
este și președintele de onoare al asociației.
Scopul Asociatiei Filantropice Sfantul Onufrie este: dezvoltarea, valorificarea si
promovarea potentialului individual, de grup si colectiv prin participare activa la
procesul de imbunatatire a calitatii vietii, dezvoltare durabila si comunitara.
Principalul obiectiv al strategiei de dezvoltare a Asociației Filantropice „Sfântul
Onufrie” pentru următorii ani îl constituie construirea și darea în folosință a
Așezământului pentru Copii „Sfantul Onufrie” Case de Tip Familial pentru Ocrotirea
Copiilor aflați în Dificultate pe un teren donat de Mănăstirea Acoperământul Maicii
Domnului din Florești. Acest așezământ social va oferi un mediu familial armonios,
îngrijire, educare, călăuzire spirituală și suport emoțional copiilor separați temporar
sau definitiv de părinți. Așezământu va asigura servicii de tip rezidențial, de protecție,
creștere și îngrijire adaptate nevoilor individuale ale fiecărui copil și condiții optime
dezvoltării fizice, intelectuale, moral-spirituale a acestora.
Așezământul Social Sfântul Onufrie va cuprinde în principal 4 case de tip familial
organizate în așa fel încât să poată găzdui fiecare, câte un număr de maxim 10 copii,
conform reglementărilor în vigoare privind protecția și promovarea drepturilor
copilului și un imobil multifuncțional care va cuprinde bibliotecă, sală pentru
evenimente speciale, cabinet medical, sală lectură și meditație, sală computere, birouri.
Așezământul Social „Sfantul Onufrie” Case de Tip Familial pentru Ocrotirea Copiilor
aflați în Dificultate va oferi un model familial un climat afectiv sigur, unui număr de 40
de copii părăsiți, separați temporar sau definitiv de părinți punând accent pe
dezvoltarea abilităților de trai independent. Copiii beneficiari ai Caselor de Tip Familial
vor fi implicați activ în toate activitățile educativ culturale și cele gospodărești.
"Filantropia are mare valoare în fața lui Dumnezeu. Fie că e vorba de copii fie că e
vorba de bătrâni, dar în mod special când e vorba de copii. De ce? Pentru că ajutându-i
pe copiii nimănui s-ar putea sa ajuti o viitoare personalitate sa se contureze. Langa
manastirea Floresti se ridica un asemenea asezamant in care filantropia va fi la ea
acasa." IPS Andrei

