ASPECTE ALE ACTIVITATII SOCIAL-FILANTROPICE IN
PROTOPOPIATUL LEHLIU

I. SISTEMUL DE ASISTENTA SOCIALA AL BISERICII ORTODOXE ROMANE
- SCOP SI OBIECTIVEMantuitorul nostru Iisus Hristos conditioneaza cu mare claritate mantuirea omului de
capacitatea sa de a-si iubi aproapele ,,ca pe sine insusi”.Concretizarea acestei iubiri jertfelnice
trebuie sa se manifeste in fapte bune, in fapte ale milosteniei trupesti si sufletesti fata de semenul
aflat in lipsuri si suferinta.Domnul ne asigura ca El Insusi primeste milostenia din mainile
noastre atunci cand ne oferim ajutorul:,,Intrucat ati facut unuia dintr-acesti frati ai Mei prea mici,
Mie mi-ati facut.”(Matei 25, 40), dar ne avertizeaza in modul cel mai serios ca indiferenta si
egoismul fata de nevoile altora ne vor atrage pedeapsa ,,osandei vesnice”(Matei 25,46), caci
,,judecata este fara mila pentru cel care n-a facut mila”(Iacov 2,13).
De aceea, Biserica s-a implicat inca de la inceputurile ei in opera de ajutorare a
celor defavorizati si a facut-o cu mult devotament si dragoste, avand constiinta ca misiunea
ei de sfintire si indumnezeire a omului trece prin filantropie (,,Filantropia” inseamna in
limba greaca ,,iubire de aproapele”).Acesta este SCOPUL retelei de asistenta sociala a
Bisericii.
Documentul – cadru ce fixeaza activitatea social-caritativa a Bisericii este ,,Regulamentul
de organizare si functionare a sistemului de asistenta sociala al Bisericii Ortodoxe Romane”,
aprobat de Sfantul Sinod prin hotararea nr.3336 din mai 1997.
Dispozitiile generale ale Regulamentului sunt urmatoarele:
Art.1. Sistemul de asistenţã socialã în Biserica Ortodoxã Românã este determinat de slujirea
misionară şi pastorală a Bisericii şi are profil social şi filantropic. Activitatea de asistenţă socială
se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române ( art.53 lit.c, d,g; art.69,70,72; art. 94 lit.f; art.100,170), precum şi
ale legislaţiei în vigoare referitoare la furnizorii de servicii sociale (OG.68/2003, modificată şi
completată prin OG. 86/2004)
Art.2. Sistemul de asistenţă socială este integrat şi organizat profesional în cadrul structurilor
administrativ –organizatorice ale Bisericii Ortodoxe Române. Asociaţiile şi fundaţiile cu scop
social şi filantropic care funcţionează sub patronajul structurilor administrative organizatorice ale
Bisericii au personalitate juridică conform legislaţiei referitoare la organizaţiile nonguvernamentale (OG. 26/2000, modificată şi completată prin OG. 37/2003).

Va rog sa-mi permiteti sa fac o scurta trecere in revista a obiectivelor retelei de asistenta
sociala stipulate in Regulamentul mai sus mentionat, deoarece acestea jaloneaza activitatea
noastra in acest domeniu.Acestea sunt:
1. Aducerea la îndeplinire a misiunii pe care o are Biserica pentru cei aflaţi în situaţii de
dificultate, în conformitate cu învăţătura de credinţă.;
2. Furnizarea de servicii sociale primare şi specializate, precum şi servicii de îngrijire socialmedicală conform prevederilor legale în vigoare;
3. Crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau
grupurile sociale care se afla în situaţii de dificultate;
4. Înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socialã şi medico-socială proprii sau în
parteneriat cu organisme publice şi/sau private;
5. Efectuarea de studii şi cercetãri sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale;
6. Participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de
acţiune la nivel naţional, judeţean şi local;
7. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale
ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de
stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu;
8. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi
sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc;
editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format
electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor
probleme sociale;

II. BIROUL DE ASISTENTA SOCIALA AL PROTOPOPIATULUI LEHLIU
Protopopiatul Lehliu face parte din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor şi a luat fiinţă în
anul 1993 prin hotărârea nr. 6227 din 6 octombrie, aceasta constituind şi actul de înfiinţare al
protoieriei. Sediul se află în oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, în partea de S-E a oraşului, la
circa 100 m de gara Lehliu, in vecinatatea drumului national 2A- Bucureşti-Constanţa.
Protopopiatul Lehliu cuprinde un număr de 53 de parohii ce acoperă 59 de localităţi.
Personalul ce se ocupă de problemele administrativ-bisericeşti şi de asistenţă-socială ale
parohiilor ce se află în competenţa protoieriei este format din protopop, secretar, contabil,
referent, 2 asistenti sociali şi îngrijitor. Funcţia de Protopop este ocupată în prezent de PC. Pr.
Zotta Mihail.

Biroul de Asistență Socială din cadrul Protopopiatului Lehliu funcționează în baza
Statutului Bisericii Ortodoxe Române, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română, precum si a Regulamentului de
ordine interioară și în conformitate cu legislaţia în vigoare la nivel naţional.
Rolul Biroului de Asistență Socială este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor aflate
în dificultate materială, financiară, spirituală și socială, din județul Călăraşi, prin oferirea de
servicii de asistență socială, în mod nediscriminatoriu, persoanelor aflate în dificultate.
SERVICII ACREDITATE
Conform Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane,
aceasta este independenta fata de Stat si fata de alte institutii, insa stabileşte relaţii de dialog şi
cooperare cu Statul și cu diferite instituţii pentru împlinirea misiunii sale pastorale, spiritualculturale, educaţionale și social-filantropice.(Art 4-alin. 1 si 2).
Aceasta colaborare este fructificata si la nivelul masurilor si actiunilor de asistenta
sociala, care urmaresc armonizarea cu sistemul legislativ national si cooperarea cu institutiile de
asistenta sociala de stat sau private.
Urmarind acordarea de servicii sociale acreditate conform legii, in cadrul Biroului de
Asistenta Sociala s-a infiintat Centrul de Informare si Consiliere Sociala, ce acorda servicii
sociale primare pentru beneficiarii sai, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si
combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale precum si in vederea
cresterii calitatii vietii.
De asemenea, cu ajutorul personalului cu atributii in asistenta sociala de la Episcopia
Sloboziei si Calarasilor s-a realizat, chiar in acest an, instruirea preotilor si coordonatorilor
sociali in vederea acreditarii unora dintre parohii ca furnizori de servicii sociale.
PARTENERI
Parteneriatul social este o exigenta ,,sine qua non” a vremurilor actuale si dorim sa-l
promovam atat la nivel de Protopopiat, cat si la nivelul parohiilor aferente, avantajele fiind
evidente atat pentru gasirea unor solutii comune in gasirea tuturor resurselor pentru
imbunatatirea conditiilor de viata ale persoanelor defavorizate cat si pentru identificarea unor
oportunitati de finantare a proiectelor si programelor planificate.

PROGRAME SI ACTIVITATI
Voi supune atentiei dumneavoastra unele dintre programele si activitatile desfasurate fie
de asistentii sociali ai Biroului de Asistenta Sociala, fie de unele dintre parohii.

INFORMATII DIN PAROHII
Conform Rapoartelor primite din parohii de către Biroul de Asistenţă Socială şi
centralizate, numai în anul 2014 Consiliile şi Comitetele parohiale au desfăşurat acţiuni de
sprijinire materiale şi financiare pentru un număr de 345 persoane vârstnice.
S-au oferit ajutoare alimentare, ajutoare financiare pentru cumpărarea de medicamente şi
pentru transportul către unităţile medicale, dar s-au efectuat si intervenţii în vederea deszăpezirii
unor locuinţe, cu ocazia viscolului din 30.01.2014.

CONCLUZII
În decursul existenţei sale, Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Lehliu a acordat
beneficii şi servicii sociale acreditate unor categorii diverse de beneficiari, inclusiv persoanelor
vârstnice.
Fondurile necesare acestor activităţi au provenit din surse proprii, dar şi din contracte de
parteneriat şi sponsorizare.
Ne propunem pentru viitor să avem o deschidere mai mare către problematica foarte
complexă a persoanelor vârstnice, mai ales în perspectiva infiinţării în cadrul parohiilor
Protopopiatului a unor servicii de îngrijire personală (de scurtă sau lungă durată)

VA MULTUMIM!

