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1. Scurt istoric
Cantina socială Sf. Filofteia funcționează sub egida Asociației Diaconia
Filiala Sector 4, a fost inaugurată în anul 2016 și se află în București, Strada Ilie
Oprea nr. 7, sector 4.
Situată în incinta parohiei Progresul I, Protoieria sector IV Capitală,
cantina a fost sfințită în data de 11 iunie 2016 de către Preasfințitul Părinte
Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cantina oferă hrană caldă, consiliere spirituală și socială pentru 25 de
persoane aflate în evidența biroului de asistență socială al Protoieriei sector IV.
Beneficiarii sunt persoane și familii aflate în dificultate, cu risc crescut de
marginalizare sau excluziune socială: copii proveniți din familii numeroase care
trăiesc în condiții precare, familii monoparentale, familii sărace de romi,
persoane fără adăpost, vârstnici fără sprijin familial și cu venituri mici, persoane
cu handicap.
Imobilul situat în București, Strada Ilie Oprea, Nr. 7, sector 4, este
proprietatea parohiei Progresul I, și pus la dispoziția Asociației Diaconia Filiala

Sector 4, pe o perioadă de 10 ani, conform Contractului de comodat nr. 390 /
01.11.2015.
2. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Cantina socială Sfânta Muceniță Filofteia este
religios – caritabil și se realizează prin oferirea unei mese calde (masa de prânz)
beneficiarilor înscriși în cadrul cantinei sociale. Categoriile sociale cărora se
adresează serviciul social sunt persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități
și familii defavorizate.
Prin înființarea acestei cantine sociale se dorește îmbunătățirea calității
vieții persoanelor defavorizate prin asigurarea necesarului caloric și proteic
zilnic, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii
riscului de excluziune socială și promovării incluziunii sociale.
3. Resurse umane implicate
Activitatea Cantinei sociale

Sfânta Filofteia este coordonată de

Consiliul Director al Asociației Diaconia Filiala Sector 4, conform Statutului
(Încheiere de atestare nr. 104 din 25.09.2014). Consiliul Director are următoarea
componență:
- Pr. Ion Armași-Vartan, președinte;
- Pr. Narcis-Nicolaie Stupcanu, membru;
- Cristina Antoanela Untaru, membru.
Conform Hotărârilor Consiliului Director, Cantina socială

Sfânta

Muceniță Filofteia funcţionează cu un număr de 4 total personal, după cum
urmează:
- dna. Grosu Eugenia, administrator (Hotărârea Consiliului Director nr. 2 /
28.12.2015);
- dna. Cioalcă Lica, bucătar (Hotărârea Consiliului Director nr. 5 / 01.02.2017);

- dna. Romanescu Gigica, economist (Hotărârea Consiliului Director nr. 3 /
01.04.2016);
- dna. Untaru Cristina, asistent social (Hotărârea Consiliului Director nr. 4 /
30.10.2016).
4. Beneficiarii cantinei
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina socială Sfânta
Muceniță Filofteia sunt:
a) persoane vârstnice;
- care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și nu au familie care
să-i ajute;
- nu au locuință proprie,
- veniturile nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent, a îngrijirii
necesare,
- nu se poate autogospodări sau se află în imposibilitatea de a-și pregăti
hrana necesară traiului zilnic.
b) copii;
c) persoane cu dizabilități;
d) persoane aflate în risc de marginalizare socială
e) familii defavorizate
- nu au loc de muncă,
- locuiesc în condiții improprii,
- au unul sau mai mulți copii în întreținere.
f) persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici.
Selecţia beneficiarilor se realizează în funcţie de îndeplinirea a cel puțin două
dintre criteriile :
- venitul pe membru de familie se află sub venitul minim pe economie;
- există doi sau mai mulţi copii în întreţinere;
- există un singur părinte întreţinător de familie;

- solicitantul prezintă un diagnostic medical complex;
- solicitantul are capacitate limitată de autosuţinere;
- solicitantul dovedeşte condiţii improprii de locuit sau lipsa locuinţei.
Situația socială a beneficiarilor în anul 2016 a fost următoarea:
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Acordarea serviciului social se realizează în baza unei cereri și a
depunerii unor acte doveditoare (conform Regulamentului de Organizare și
Funcționare), beneficiarii fiind admişi în limita numărului de locuri disponibile
la momentul solicitării.

În anul 2016, a fost acordată câte o masă caldă constând în felul 1, felul
2 și desert unui număr de 25 beneficiari de două ori pe săptămână. Mâncarea a
fost livrată în sistem catering de la Patriarhia Română, Administrația Patriarhală,
Centrul Sf. Apostol Andrei, începând cu luna iunie 2016.
Bucătăria cantinei a fost dotată cu echipamentele necesare de către SC
Bilancia SA, cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

5. Evenimente sociale derulate
Cu ocazia sfințirii cantinei sociale, pe 11 iunie 2016, au primit pachete
cu alimente 50 de persoane nevoiașe aflate în evidența biroului de asistență
socială al Protoieriei Sector IV Capitală.

Pentru copiii din familiile nevoiașe care beneficiază de hrană caldă prin
intermediul cantinei sociale Sfânta Filofteia , cu ocazia începutului noului an
școlar, în luna septembrie au fost achiziționate ghiozdane și rechizite. Pentru
această activitate au fost identificați 20 de copii lipsiți de posibilități materiale,
care au primit, fiecare, câte un ghiozdan complet echipat cu caiete şi instrumente
de scris.

Cu ocazia sărbătoririi hramului, de ziua Sfintei Mucenițe Filofteia, au
primit pachete cu alimente 100 de persoane nevoiașe, iar 20 de copii au primit
dulciuri. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Parohia Progresul I.

6. Avize și acreditări
Având în vedere că anul 2016 a fost anul de debut al activităților
Cantinei Sociale Sfânta Filofteia, în acest an au fost derulate demersurile
necesare obținerii autorizațiilor necesare funcționării. Prin urmare, au fost
încheiate contracte cu Protan S.A. (pentru neutralizarea subproduselor de origine
animală) – nr. 385/17.03.2016; cu RER Ecologic Service REBU SA (colectare și
transport deșeuri) – nr. 043235/08.02.2016 și cu SC DDD Constance Perfect
Clean SRL (pentru servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare) – nr.
1790/12.01.2017. Totodată a fost întocmit Regulamentul

de Organizare și

Funcționare al Cantinei Sociale Sf. Filofteia și Regulamentul de Ordine
Interioară.
A fost obținută Autorizația Sanitară de Funcționare nr. 830 din
01.06.2016, eliberată de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București,
pe care o anexăm în copie.
De la Inspectoratul pentru Situații de urgență a fost obținut un punct de
vedere privind autorizația de securitate la incendiu, nr. 4381346/ 20.10.2016.
În urma depunerii la Ministerul Muncii a documentației necesare
pentru acreditarea ca furnizor de servicii sociale, a fost obținut Certificatul de
Acreditare seria AF, nr. 003667 din 09.11.2016.
Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor nr. VA 23315 / 01.02.2017 a fost obținut de la Direcția sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București.
7. Rezultate
Activitățile social filantropice derulate în cadrul Cantinei Sociale Sfânta
Muceniță Filofteia în ultima perioadă ne-au arătat că sprijinul oferit
beneficiarilor este de un real folos, ceea ce ne încurajează să căutăm modalități
de a continua și extinde aceste programe.

În consecință, Cantina Socială Sfânta Muceniță Filofteia are ca obiective
în anul 2017 menținerea numărului de beneficiari, precum și creșterea numărului
de zile pe săptămână în care este distribuită hrana caldă.

Președintele Asociației Diaconia
Filiala Sector 4,
Întocmit,
Pr. Ion Armași
Asistent social Cristina
Untaru

