ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR 3
CANTINA SOCIALĂ SFÂNTA MARIA

RAPORT ANUAL 2016

1. Scurt istoric
Asociația Diaconia Filiala Sector 3, din cadrul Protoieriei Sector III
Capitală a inaugurat în ziua de 8 septembrie 2015, Cantina socială Sfânta Maria.
Slujba de sfințire a cantinei sociale, a fost oficiată de Preasfințitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, delegat de către Preafericitul
Parinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La acest
eveniment a fost prezent și domnul primar al Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță,
alături de câțiva consilieri locali.

Cantina socială - Așezământul Sfânta Maria, acordă servicii sociale
gratuite persoanelor aflate în situații financiare și materiale precare, dar și cu
situații medicale deosebite, având drept scop reinserția socială a persoanelor
marginalizate și asigurarea unei mese necesară existenței.

Cantina își desfășoară activitatea începând cu data de 10 decembrie 2015,
în imobilul situat în București, Strada Regenerării, Nr. 2, sector 3, este
proprietatea parohiei Foișor, și pus la dispoziția Asociației Diaconia Filiala
Sector 3, pe o perioadă de 10 ani, conform Contractului de comodat nr. 10354 /
28.08.2015.

2. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Cantina socială Sfânta Maria 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. Activități
Cantina oferă hrană caldă, consiliere spirituală și socială pentru 50 de
persoane aflate în evidența biroului de asistență socială al Protoieriei Sector III

Capitală. 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.
În cadrul cantinei sociale Sfânta Maria sunt pregătite și distribuite
zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12 - 14, un număr de 50 de porții de
hrană caldă pentru persoanele înscrise în acest program.
Totodată aceste familii primesc lunar câte un pachet cu alimente de bază
prin Programul Social al Protoieriei Sector III Capitală și cu sprijinul parohiilor
din Sectorul 3.
Hrana este pregătită la sediul cantinei de către un bucătar angajat, iar
pentru asigurarea activității de aprovizionare cu alimente, materiale de
întreținere, etc., se ocupă administratorul.
În data de 15 septembrie, cu ocazia aniversării unui an de la începutul
activității cantinei sociale, a fost săvârșită Slujba Aghiesmei Mici de către
părintele protoiereu Florin Busuioc, președintele Asociației Diaconia Filiala
Sector 3, iar cei 40 de copii prezenți la acest eveniment au primit câte un
ghiozdan cu rechizite, necesar pentru începutul noului an școlar.

Beneficiarii înscriși la cantina socială Sfânta Maria au participat la toate
activitățile desfășurate la sediul Protoieriei Sector III Capitală :
- Cu ocazia praznicului Învierii Domnului au primit pachete cu alimente
de bază și cozonac și au fost prezenți la recitalul de cântece pascale susținut de
corul de copii de la Centrul de Zi Sfânta Muceniță Sofia, precum și grupul
psaltic Sfântul Prooroc Daniel ;
- În data de 31 mai 2016, copiii beneficiarilor au primit dulciuri și adidași
noi, iar corul de copii de la Centrul de Zi Sfânta Muceniță Sofia a susuținut un
concert pentru aceștia ;
- Au fost pregătite 2000 de porții de sarmale cu ocazia Sărbătorii Sfântului
Dimitrie și distribuite pelerinilor ;

- În data de 14 decembrie 2016, la sediul Grădiniței și Școlii particulare
Just 4 Kids, a avut loc un eveniment caritabil, astfel copii beneficiarilor au
colindat gazdele și au primit daruri de la copiii înscriși la această Școală și
Grădiniță ;
- La evenimentul Colind în familie, organizat în apropierea sărbătorii
Nașterii Domnului, în data de 21 decembrie 2016, familiile defavorizate au
primit alimente de bază și cozonac, iar copiii acestora au primit dulciuri, haine
noi și jucării. În cadrul acestui eveniment, elevi de la Școlile Nr. 200, 92 și 27 au
susținut un recital de colinde tradiționale și scenete adaptate momentului.

4. Resurse umane implicate
Activitatea Cantinei sociale Sfânta Maria este coordonată de Consiliul
Director al Asociației Diaconia Filiala Sector 3, conform Statutului Actualizat
din data de 02.09.2015. Consiliul Director are următoarea componență:
- Pr. Busuioc Florin, președinte;
- Pr. Nicolaescu Sergiu, membru;
- Mănescu Andrada-Mihaela, membru.

Conform Hotărârilor Consiliului Director, Cantina socială

Sfânta

Maria funcţionează cu un număr de 4 total personal, după cum urmează:
- dna. Vasile Paula Luminița, administrator (Hotărârea Consiliului Director nr.
2 / 18.10.2015);
- dna. Moraru Mariana, bucătar (Hotărârea Consiliului Director nr. 1 /
18.10.2015);
- dna. Petrescu Ileana,

economist (Hotărârea Consiliului Director nr. 7 /

22.10.2015);
- dna. Mănescu Andrada-Mihaela,

asistent social (Hotărârea Consiliului

Director nr. 1 / 10.10.2016 ).

5. Beneficiarii cantinei
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina socială

Sfânta

Maria 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,
- 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.

SITUAȚIA SOCIALĂ A BENEFICIARILOR
COPII
ADULȚI FĂRĂ VENITURI
PERSOANE CU HANDICAP

VÂRSTNICI CU VENITURI FOARTE MICI
ADULȚI CU VENITURI FOARTE MICI

6%
12%
36%
16%

30%

6. Autorizări și acreditări
Au fost întocmite documentele pentru obținerea autorizațiilor necesare
acreditării și licențierii cantinei sociale Sfânta Maria. (ROI, ROF și încheiate
contracte cu PROTAN și Dezinsecție și Deratizare)
- Autorizația Sanitar Publică;
- Autorizația Sanitar Veterinară;
- Răspuns ISU;
- Certificatul de Acreditare seria AF, nr. 003665 a fost obținut în data
de 04.11,2016, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice;
- Licența de Funcționare Provizorie, Nr. 3816 a fost obținută în data
de 06.12.2016, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice.

7. Rezultate
Activitățile sociale desfășurate în ultima perioadă ne-au arătat că ajutorul
acordat aduce multă bucurie și sprijin în familiile beneficiarilor și în același timp
am realizat și necesitatea de extindere a activităților social filantropice.
De aceea, Protoieria Sector III Capitală, prin cantina socială Sfânta Maria,
are ca principal obiectiv continuarea demersurilor în vederea realizării unei
convenții de colaborare cu Primăria Sector 3, prin CL- DGASPC Sector 3, în
urma căruia 150 de persoane să primească o masă caldă de luni până vineri.

Președintele Asociației Diaconia
Filiala Sector 3,
Preot Florin Busuioc

Întocmit,
Asistent Social
Mănescu Andrada-Mihaela

